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Streszczenie. W artykule przedstawiono analityczny model obliczeniowy nawierzchni kolejowej. Model ten służy do określenia stateczności toru kolejowego uwzględniając parametry geometryczne oraz mechaniczne nawierzchni.Opisany model pozwala na ocenę wpływu parametrów
toru (rodzaju zastosowanego podkładu, szyny, przytwierdzenia, podsypki) oraz promienia łuku
kołowego na temperaturę krytyczną. Scharakteryzowano zagadnienie oporu poprzecznego rusztu
torowego oraz czynników, mających bezpośredni wpływ na stateczność toru bezstykowego. Przedstawiona została idea bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego. Pokazano przykładowe wyniki
obliczeń temperatury krytycznej dla różnych konstrukcji nawierzchni.
Słowa kluczowe: nawierzchni kolejowa, tor bezstykowy, łuk o małym promieniu, stateczność nawierzchni, model analityczny, opór poprzeczny

1. Wstęp
Zagadnienie stateczności toru bezstykowego, zarówno prostego, jak i znajdującego się włuku kołowym, stanowiło i nadal stanowi temat wielu rozpraw
naukowych i technicznych. Badania doświadczalne dotyczą zarówno wyznaczenia
oporów podsypki – poprzecznie iwzdłużnie do osi toru, rzadziej – przeprowadzanych sztucznych wyboczeń toru. Doświadczenia dotyczą także badań, mających na
celu ocenę skuteczności zastosowania różnych środków wzmocnienia konstrukcji
z uwagi na stateczność toru. Natomiast analizy teoretyczne, w tym doskonalenie
modeli obliczeniowych, są niezbędne z uwagi na ocenę stopnia stateczności eksploatowanego toru bezstykowego. Dotyczy to w szczególności oceny skuteczności
różnych metod zmniejszenia ryzyka utraty stateczności. Obszerny przegląd badań
w tym zakresie przedstawiono w pracach [1,2,4,5,6].
W znowelizowanej wersji Rozporządzenia nr 151 z 2014 [3] praktycznie zrezygnowano zograniczenia na minimalną wartość promienia łuku poziomego, w którym można zastosować tor bezstykowy, ale przy zachowaniu warunku zwiększenia
1 Wkład autorów w publikację: Błaszkiewicz D. 50 %, Czyczuła W. 50%.
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stopnia stateczności poprzez zabiegi eksploatacyjne (np. wyższa, wymuszona tzw.
temperatura neutralna) lub wprowadzenie zabiegów konstrukcyjnych, zwiększających stateczność toru – w skrajnym przypadku zastosowanie konstrukcji bezpodsypkowej. Sytuacja ta prowadzi do konieczności doskonalenia modeli obliczeniowych, w których można by ocenić ryzyko wyboczenia toru przy różnych zabiegach, zwłaszcza konstrukcyjnych.
W artykule omówiono problematykę stateczności toru bezstykowego oraz
przedstawionoanalizę stateczności w przypadkutoru położonego włuku kołowym
omałym promieniu, przy różnych wartościach oporów poprzecznych podsypki
i ustalonych pozostałych parametrach nawierzchni.
2. Stateczność toru bezstykowego zuwagi na bezpieczeństwo jego eksploatacji
Analizując tor bezstykowy wpostaci belki torowej na podłożu sprężystym,
obciążonej układem sił skupionych (odzwierciedlających naciski od kół przejeżdżającego pociągu), uwzględnia się współpracę ramy torowej zpodłożem wczasie
przejazdu taboru. Na rys. 1 przedstawiono schemat ugięć toru podczas przejazdu pociągu. Na przedstawionym wykresie widać chwilową utratę kontaktu ramy
toru zpodłożem(pomiędzy wózkami). Bezpośrednio pod kołami opór poprzeczny zwiększa się wwyniku obciążenia siłą pionową (V). Inaczej wygląda sytuacja
wczęści środkowej (TCS), gdzie unoszący się tor (Y) powoduje osłabienie oporów
poprzecznych. W rezultacie tor w obszarze pociągu jest bardziej narażony na odkształcenia, co może doprowadzić do utraty stateczności ramy torowej oraz do
wyboczenia. Oznacza to, że obciążenie pionowe od pojazdów ma znaczący wpływ
na analizę stateczności toru w kierunku poprzecznym [4].

Rys. 1. Wykres ugięć toru w czasie przejazdu pociągu [4]

Model obliczeniowy uwzględniający wpływ wyżej opisanej sytuacji określa się
mianem tzw. ścieżki równowagi dla wybranego punktu toru. Graficznie przedstawia
się, jako największe przemieszczenie poprzeczne wybranego punktu toru wfunkcji
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przyrostu temperatury szyny DT. Na rys. 2 przedstawiono typową ścieżkę równowagi dla toru wdobrym stanie technicznym nawierzchni (a) – taka ścieżka równowagi
została potwierdzona przez liczne badania eksploatacyjne. Natomiast wykres–druga ścieżka równowagi (b) – ilustruje przypadek progresywnego odkształcenia toru,
prowadzącego do jego wyboczenia. Takie zachowanie jest związane ze zbyt niskim
oporem poprzecznym spowodowanym złym stanem utrzymania nawierzchni [5].

Rys. 2. Ścieżka równowagi dla toru bezstykowego a) wprzypadku dobrze utrzymanej nawierzchni,
b) dla złego stanu toru [5]

W dalszej części artykułu opisano typowy przypadek ścieżki równowagi dla
toru bezstykowego (Rysa), gdzie Tbmax odpowiada DTmax oraz Tbmin odpowiada
DTmin). Krzywa podzielona jest zasadniczo na trzy obszary stateczności toru:
• równowagi statecznej (no risk for buckling) – obszar I,
• ryzyka utraty stateczności (risk for buckling) – obszar II,
• równowagi niestatecznej (certainlybuckling) – obszar III.
Przejście toru pomiędzy kolejne obszary jest związanez przyrostem temperatury szyny ponad temperaturę odniesienia, określane mianem przyrostu temperatury ekwiwalentnej szyny. Może być on spowodowany wzrostem temperatury
otoczenia lub zwiększeniem sił osiowych wszynach. Można stwierdzić, że dla toru
bezstykowego istnieją dwa poziomy bezpieczeństwa:
• pierwszy związany z osiągnięciem DTmin, poniżej którego nie dojdzie do wyboczenia toru pomimo wystąpienia oddziaływań zewnętrznych (wykluczając zmiany geometryczno-mechaniczne); DTmin stanowi, więc granicę pomiędzy obszarem I, a obszarem II,
• drugi związany z osiągnięciem DTmax, gdzie wyboczenie toru, czyli gwałtowne zniekształcenie nastąpi samoistnie; DTmax stanowi, zatem granicę pomiędzy obszarem II, a obszarem III.
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Krzywa ścieżki równowagi toru bezstykowego wrzeczywistości składa się
ztrzech odcinków:
• aktualna krzywa równowagi statecznej – od 0 do osiągnięcia maksymalnego przyrostu temperatury wyboczeniowej DTmax; w tym przedziale zakłada
się, że występujące odkształcenia toru są sprężyste (elastic and reversible de
formation line),
• krzywa równowagi niestatecznej – wprzedziale wartości przemieszczeń, dla
których DT obniża się do DTmin; krzywa, na której może znaleźć się układ,
pod wpływem oddziaływań zewnętrznych,
• krzywa równowagi niestatecznej – w przedziale wartości przemieszczenia,
dla których DT ponownie wzrasta ponad minimalny przyrost temperatury
wyboczeniowej DTmin; pod wpływem znacznych oddziaływań zewnętrznych
odkształcenia toru są nieodwracalne (elastic and irreversiblede formation
line).
Wobec powyższych stwierdzeń, wyznaczenie stateczności toru bezstykowego
pod względem obliczeniowym wiąże się nie tylko zokreśleniem minimalnego przyrostu temperatury wyboczeniowej DTmin, ale sprowadza się do wyznaczenia całej
krzywej równowagi (rys. 2). Teoretyczne podejście do wyznaczenia ścieżki równowagi polega, więc na rozwiązaniu układu równań różniczkowych [1]:

(1)

gdzie:
v – przemieszczenie poprzeczne osi toru [m],
u – przemieszczenie wzdłuż osi toru [m],
w – przemieszczenie pionowe toru [m],
v0 – początkowa nierówność geometryczna toru wpłaszczyźnie poziomej [m],
Iy – suma momentów bezwładności dwóch szyn wpłaszczyźnie poziomej [m4],
Iz – suma momentów bezwładności dwóch szyn wpłaszczyźnie pionowej [m4],
N– siła podłużna w obu szynach [kN],
q – jednostkowy, zastępczy opór obrotu w przytwierdzeniach [Nm/rad na metr
toru],
A – suma pola powierzchni przekroju poprzecznego dwóch szyn [m2],
k – podłużna sztywność toru, podsypki i przytwierdzeń [kN/m2],
Kv – sztywność podłoża szynowego w płaszczyźnie pionowej [kN/m2],
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P – pionowe obciążenie osi taboru w punkcie xi [kN],
d – delta Diraca,
n – liczba osi taboru,
E – moduł Younga dla stali szynowej [MPa],
a – współczynnik rozszerzalności termicznej stali szynowej [1/D℃]
DT – przyrost temperatury szyn wstosunku do temperatury odniesienia [℃]
F – funkcja zależności oporu poprzecznego podsypki od v oraz w.
Wynik rozwiązania powyższego układu równań obejmuje ścieżkę równowagi dla przemieszczeń zarówno przed, jak ipo utracie stateczności. Model zakłada:
nawierzchnię jako belkę sprężystą, sprężyste podłoże wkierunku pionowym, liniowy opór podłużny, sprężysty charakter oporu na obrót wprzytwierdzeniu oraz
nieliniowy opór poprzeczny podsypki zależny od przemieszczeń pionowych, a –
w ogólności – także poziomych.
3. Bezpieczeństwo eksploatacji toru bezstykowego – opis modelu analitycznego
3.1. Przed-wyboczeniowa ścieżka równowagi
Przy założeniu sprężystego oporu poprzecznego podsypki, przed-wyboczeniowa ścieżka równowagi dla toru bezstykowego ma postać:
(2)
gdzie:
f0 – amplituda początkowej nierówności,
y - sprężyste przemieszczenie poprzeczne toru przy wzdłużnej siły N,
N- siła podłużna wobu szynach,
NE - siła Eulera dla belki wośrodku sprężystym,
L0 – długość fali początkowej nierówności oraz sprężystego przemieszczenie
poprzecznego toru.
Dla równania (2) siła Eulera NE jest równa:
(3)
gdzie:
B – sztywność ramowa toru w płaszczyźnie poziomej [Nm2],
kbv – sztywność poprzeczna podsypki [kN/m2].
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Wiedząc, że nierówność początkowa
ma kształt półfali sinusoidy, uwzględniając warunek zgodności pochodnej na końcach fali przyległych
odcinków, wyprowadzamy postać nierówności początkowej równą:
(4)
Przy takich założeniach przed-wyboczeniowa ścieżka równowagi dla toru bezstykowego przyjmuje postać:
(5)
3.2. Niestateczna i wyboczeniowa ścieżka równowagi
W opisywanym modelu analitycznym przyjęto układ współrzędnych (x, y),
który jest symetryczny względem osi y (rys. 3). Zgodnie z tym założeniem
długość fali zniekształcenia wynosi 2 L, a maksymalne przemieszczenie d będzie
w środkowej części układu. Opór poprzeczny podsypki wynosi r0 na całej długości
analizowanego odcinka.
Na końcach wyboczonego odcinka występują reakcje: od sił poprzecznych V,
siły poziome H, które są różne od wartości sił wzdłużnych w belce N oraz moment
obrotu M0.

Rys. 3. Model obliczeniowy nawierzchni o oporze podsypki r0.

Wdalszej części analizy przyjęto założenia:
• szyny tworzą zastępczą belkę osztywności zginania B,
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• opór wzdłużny belki ma charakter sprężysty, opisany stałą k [kN/m2],
• pole poprzeczne przekroju zastępczej belki A równe jest sumie pól powierzchni przekroju poprzecznego dwóch szyn,
• wzdłuż belki działa siła termiczna ipoza-termiczna N,
• stan równowagi dla niestatecznej i wyboczeniowej ścieżki równowagi toru
bezstykowego jest układem symetrycznym względem punktu x = 0 przyjętego układu współrzędnych.
Wobec powyższych równanie równowagi dla fali zniekształcenia długości 2 L
oraz maksymalnego przemieszczenia wkierunku poprzecznym d, ma postać:
(6)
gdzie:
(7)
H – reakcja pozioma na końcach strefy wyboczeniowej (H  N).
Natomiast moment w dowolnym punkcie układu Y(x) wynosi:
(8)
Ponieważ równia równowagi ma postać równania różniczkowego niejednorodnego, celem jego rozwiązania musimy wyznaczyć całkę ogólną równania jednorodnego oraz całkę szczególną równania niejednorodnego. Znając wzór na całkę
ogólną równania jednorodnego, która ma postać:
(9)
Przewidując równocześnie całkę szczególną równania niejednorodnego w formie funkcji kwadratowej, otrzymamy rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego w postaci:
(10)
W celu rozwiązania powyższego równania i uzyskania opisanej wcześniej symetrii układu, przyjmujemy następujące warunki brzegowe:
(11)
Ponieważ w równaniu (8) występują dwa parametry których wielkości nie znamy, tj. siła na końcu wyboczonego odcinka H oraz długość wyboczonego odcinka
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L, musimy przyjąć dodatkowy warunek brzegowy. Warunkiem tym jest zerowanie
się pochodnej na końcu wyboczonego odcinka, tzn.:
(12)
W celu wyznaczenia wartości reakcji siły poziomej na końcu wyboczonego odcinka, wykorzystano koncepcję zgodności przemieszczeń wzdłużnych. Oryginalna
koncepcja została opisana w [1] jako rozwinięcie prac polskich badaczy, głównie
M.T. Hubera. Zgodnie z tą koncepcją spadek siły wzdłużnej N na odcinkach przyległych do strefy wyboczenia, powoduje wzajemne zbliżenie przekrojów ograniczających falę deformacji 2u0. Oznacza to spadek siły wzdłużnej zwartości równej
sile N do wartości równej sile H na końcach zniekształconego odcinka. Zatem do
wyznaczenia długości wyboczeniowej L wykorzystano równanie:
(13)
gdzie:
u1 – przemieszczenie powstałe w wyniku zakrzywienia części toru (bez zmian
w długości),
u2 – przemieszczenie powstałe w wyniku zmniejszenia sił ściskających na zakrzywionym odcinku toru.
Wartość przemieszczenia u0 można wyznaczyć z równania na przemieszczenia
wzdłużne toru, które ma postać:
(14)
Natomiast wartość przemieszczenia u1 można wyznaczyć z przybliżenia pomiędzy długością łuku krzywej a jego cięciwą, które ma postać:
(15)
Przemieszczenie powstałe w wyniku zmniejszenia sił ściskających na zakrzywionym odcinku toru, wyraża się wzorem:
(16)
Podstawiając wyrażenia (14), (15) oraz (16) do równania zgodności przemieszczeń wzdłużnych (13), wiedząc, że
równanie:

oraz

otrzymamy
(17)
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4. Analiza parametryczna
W analizach wykorzystano model analityczny opracowany w Katedrze Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, Wydziału Inżynierii Lądowej i Kolejowej, Politechniki Krakowskiej. Analizy przeprowadzono w programie obliczeniowym Mathcad oraz – wspomagająco – w programie Excel.
Analizy wykonano dla następujących parametrów: szyna 60E1, zastępczy moment bezwładności Iż = 4104 cm4 (por. [1]), sztywność toru wkierunku wzdłużnym przyjmuje się kN/m2. Analizy zostały przeprowadzone dla trzech różnych
oporów podsypki w płaszczyźnie poziomej r0, wynoszących odpowiednio: 6, 12
i 18 kN/m oraz dla różnych promieni łuków poziomych, z przedziału 150 m –
2500 m.
Na rysunkach 4, 6, 8 przedstawiono ścieżki równowagi po-wyboczeniowej,
przy ustalonych oporach granicznych podsypki wpłaszczyźnie poziomej, natomiast
rysunki 5, 6 i 9 ilustrują wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej DT [°C]
w zależności od promienia łuku.

Rys. 4. Ścieżka równowagi po-wyboczeniowej, przy ustalonym oporze r0 = 6 kN/m, dla szyny 60E1
Iż = 4104 cm4, k = 4000 kN/m2
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Rys. 5. Wartość przyrostu temperatury ekwiwalentnej DT °C w zależności od promienia łuku,
stały opór r0 = 6 kN/m

Rys. 6. Ścieżka równowagi po-wyboczeniowej, przy ustalonym oporze r0 = 12 kN/m, dla szyny 60E1
Iż = 4104 cm4, k = 4000 kN/m2
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Rys. 7. Wartość przyrostu temperatury ekwiwalentnej DT °C w zależności od promienia łuku,
stały opór r0 = 12 kN/m

Rys. 8. Ścieżka równowagi po-wyboczeniowej, przy ustalonym oporze r0 = 18 kN/m, dla szyny 60E1
Iż = 4104 cm4, k = 4000 kN/m2
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Rys. 9. Wartość przyrostu temperatury ekwiwalentnej DT °C w zależności od promienia łuku,
stały opór r0 = 18 kN/m

5. Wnioski
Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na oszacowanie minimalnej temperatury
wyboczeniowej DTmin oraz na określenie wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla danych parametrów geometrycznych imechanicznych toru. Uzyskane
wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków iuwag końcowych:
• wielkość oporu poprzecznego podsypki ma znaczący wpływ na wartość
przyrostu temperatury ekwiwalentnej, co oznacza, że stan podsypki oraz
utrzymania torowiska są bardzo istotne w eksploatacji toru bezstykowego;
• rezultaty przeprowadzonych analiz wzakresie wyznaczenia ścieżek równowagi dla różnych promieni łuków poziomych przy danych parametrach
toru wykazały, że przy wartościach promienia krzywizny poniżej 1000 m,
a zwłaszcza poniżej 600 m, następuje wyraźny spadek minimalnej temperatury wyboczeniowej DTmin.
Przeprowadzone obliczenia, których rezultaty pokazano w niniejszej pracy, stanowią tylko część z wielu kombinacji, jakie można stworzyć dla różnych parametrów geometrycznych oraz mechanicznych toru. Prowadzone są dalsze prace
w tym zakresie, również przy założeniu zmiennego oporu poprzecznego. Planowane są także prace, zmierzające do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni z uwagi na
stateczność toru bezstykowego w łukach o małych promieniach.
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Streszczenie. Artykuł poświęcony został zjawiskom samowzbudności drgań układu zestaw
kołowy-tor, powstających w wyniku oddziaływania pojazdu szynowego z torem w przypadku
zwiększonego poślizgu w układzie koło-szyna (niedobór/nadmiar przechyłki, przyspieszanie, hamowanie itp.). Podano podstawowe elementy modelu tarcia wrażliwego na historię procesu tarcia,
a w szczególności prędkość poślizgu, czas styku, znak przyspieszenia i prędkość narastania siły
tarcia. Podano przykładowe wyniki analizy numerycznej.
Słowa kluczowe: oddziaływanie zestaw kołowy-tor, łuk toru, drgania samowzbudne

1. Wstęp
Mechanika kontaktu, własności fizyczne tarcia i zużycia ciernego należą do
podstawowych zagadnień nauk inżynierskich, dotyczących wielu urządzeń, takich
jak: hamulce, sprzęgła, łożyska, układy opona-grunt lub koło kolejowe-szyna. Historycznie pierwsze sformułowanie najbardziej uproszczonego modelu tarcia, powszechnie nazywanego obecnie modelem Coulomba, zostało sformułowane przez
Leonardo da Vinciego w 1495 roku, jako siły tarcia proporcjonalnej do siły normalnej i niezależnej od pola powierzchni kontaktu. Ponad 200 lat później, w 1699
roku Guillaume Amontons na nowo sformułował takie samo prawo. Prawdopodobnie pierwszym, który podał różniczkową zależność pomiędzy statyczną i kinetyczną siłą tarcia suchego był w 1750 roku Leonard Euler [1]. Charles Coulomb
w 1781 roku w książce „Theory of Simple Maschines” ogłosił uzyskane wcześniej
wyniki uzupełniając je wynikami własnych badań.
Dalsze badania dotyczyły nierówności powierzchni kontaktu ciał i pola powierzchni rzeczywistego styku i zużycia. Prowadzili je m.in. Bowden i Tabor
(1949) oraz Archard (1957-66) i Persson (2002). Badania nad modelowaniem
tarcia są kontynuowane. Klasycznym przykładem występowania niezbadanych
w pełni zjawisk, mogą być pewne zagadnienia dynamiki mechanicznych układów
samowzbudnych, w tym występujących w kolejnictwie. Są to np. takie problemy,
jak: samowzbudność układu koło-szyna lub pojazd szynowy-tor, które ciągle są
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przedmiotem badań różnych ośrodków uniwersyteckich i instytutów kolejnictwa.
Badając zachowanie wymienionych układów w zależności od parametrów modelu
tarcia lub modelu przyczepności uzyskujemy rozwiązania o różnych cechach dynamicznych [2,3]. Może to być poślizg bez oscylacji, drgania typu przyleganie-poślizg, o umiarkowanej amplitudzie, będące źródłem fal poślizgowych i korrugacji
szyn lub poligonalizacji kół, ilustrowanych na rys. 1, albo drgania samowzbudne
o dużej intensywności, powodujące drgania skrętne zestawów kołowych o dużej
amplitudzie, będące przyczyną zmęczenia materiału i uszkodzeń osi, a nawet pęknięć prowadzących do wykolejenia (np. ICE w pobliżu Kolonii w 2008 r.). Drgania samowzbudne mogą też być przyczyną uszkodzeń hamulców i generowania
hałasu. Jak wynika z analiz teoretycznych i weryfikacji doświadczalnych, drgania
samowzbudne można ograniczać zarówno wykorzystując materiały o właściwych
parametrach lub poprzez generowanie dodatkowych drgań o odpowiednich parametrach [3,6,7].

Rys. 1. Fale poślizgowe i korrugacja szyn oraz korrugacja i poligonalizacja kół

2. Korrugacja, fale poślizgowe i poligonalizacja
Jako jedno z pierwszych zjawisk związanych ze złożonym modelowaniem tarcia
omówione będą fale poślizgowe pokazane na rys. 1, z lewej strony. Powstawanie
tego typu falistego zużycia związane jest ze zjawiskiem drgań samowzbudnych
typu przyleganie-poślizg, spowodowanym nieliniowością modelu tarcia w kontakcie układu koło-szyna.
Poza badaniami laboratoryjnymi i symulacyjnymi [2,3] przeprowadzono również weryfikację doświadczalną [6,7] oraz badania na szlaku z udziałem kolei DB
i ÖBB [4,5] z wykorzystaniem wagonów pomiarowych (rys. 3) i stanowiskami
czujników na łuku toru Brixental, przed mostem i na moście (rys. 2).
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Rys. 2. Tor kolejowy Brixental (Hopfgarten - Westendorf, Austria) ze stanowiskiem badawczym przed
mostem i na moście

Rys. 3. Kierunek jazdy, pomiarów i kolejność połączenia wagonów pomiarowych DB i ÖBB

Badania fal poślizgowych i korrugacji szyn zostały zapoczątkowane w latach
70-tych ubiegłego wieku. Początkowo uważano, że aby wyjaśnić przebieg zjawiska, do opisu zużycia wystarczy zastosować model kontaktu Kalkera i model tarcia
Coulomba. Jednak zagadnienia inicjacji korrugacji, jak i jej częstotliwości, nie mogły być wyjaśnione bez wykorzystania teorii plastyczności, bardziej zaawansowanej
dynamiki układu koło-szyna [8] i układów zastaw kołowy-tor oraz wózek-tor [9].
Przykładowy mechanizm powstawania zużycia szyn, nazywanego falami poślizgowymi, które występują na łukach torów, np. pokazanego na rys. 4 [11] lub w przypadku torów usytuowanych w rejonach systematycznych wiatrów powodujących
obciążenia poprzeczne pociągów (np. torów zbudowanych wzdłuż wybrzeży).
Po lewej stronie rysunku 5, znajduje się drgający skrętnie zastaw kołowy, który
na szynie mniej obciążonej generuje faliste zużycie. Trajektorię mechanizmu powstania podano na płaszczyźnie siła-poślizg, po prawej stronie rys. 5. Warunkiem
powstawania fal poślizgowych jest występowanie względnie dużego poślizgu toczącego się koła i oscylacji jego nacisku, co sprzyja zjawisku przyleganie-poślizg.
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Rys. 4. Tor z układem czujników na łuku toru przed mostem w Brixental

Rys. 5. Mechanizm powstawania fal poślizgowych [9]

W przypadku toczenia się koła bez oscylacyjnej zmiany nacisku, relację siła –
poślizg ilustruje linia 1. Stan równowagi wyznacza punkt A. W przypadku oscylacji siły nacisku koła jest ona ograniczona linią 3 (maksimum), o wartości FH i linią 2 (minimum) o wartości FL. Jeżeli w pewnym momencie nacisk się zmniejszy,
następuje wzrost prędkości poślizgu, która rośnie jak ilustruje trajektoria A-B-C,
osiągając maksymalną wartość w punkcie C, ze względu na bezwładność układu.
Następnie malejąc, przekracza średnią wartość prędkości, przy rosnącym nacisku
osiąga punkt D, zmierzając do toczenia się bez poślizgu. Po osiągnięciu średniej
wartości poślizgu proces się cyklicznie powtarza. Podobnie przebiega proces falistego zużycia kół kolejowych, korrugacji i poligonalizacji, przy czym inicjacja
związana jest często z powstaniem płaskich miejsc na kole, a rozwój spowodowany
jest dynamicznym oddziaływaniem układu koło-szyna.
Badania przeprowadzone na torze kolejowym w Brixental wykazują, że amplituda fal zużycia szyn w łuku toru na moście jest znacznie mniejsza aniżeli przed
i za mostem. Różnica intensywności zużycia spowodowana była występowaniem
kinematycznego wymuszenia spowodowanego drganiami stalowego mostu, które umożliwiły potwierdzenie wyników badań teoretycznych i symulacyjnych uzyskanych laboratoryjnie w [6]. Podstawy teoretyczne obniżania amplitudy drgań
samowzbudnych za pomocą dodatkowego wymuszenia, o odpowiednio dobranej
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amplitudzie i częstotliwości przeprowadzone zostaną, podając zasadnicze elementy
badań.
3. Model tarcia wrażliwy na historię procesu
Rozważony zostanie model tarcia, uwzględniający takie parametry procesu,
jak: prędkość poślizgu, czas przylegania elementów, znak przyspieszenia i prędkość zerwania przylegania. Rozważony zostanie fizyczny i matematyczny model
układu mechanicznego realizujący drgania przyleganie-poślizg i drgania quasi-harmoniczne, uwzględniając proces samowzbudny z dodatkowym wzbudzeniem
harmonicznym. Model układu przedstawiony został na rys. 6.
Ciało o masie M jest sztywne i połączone z układem odniesienia za pomocą
nieważkich elementów lepko-sprężystych K i D. Średnia prędkość przesuwania się
masy wynosi S0, dodatkowe wymuszenie realizowane jest przez harmoniczną zmianę prędkości DS = S cos w t, gdzie: S jest amplitudą, a w częstością wymuszenia.

Rys. 6 . Model układu mechanicznego

Początek układu współrzędnych poruszający się z prędkością S0 przyjęto tak,
aby siła w sprężynie przy S = 0 była równa zeru. Założono, że funkcja opisująca
siłę tarcia jest nieparzysta, ciągła, odcinkami liniowa, zależna od parametrów wymienionych na początku niniejszego rozdziału. Siła w elemencie lepko-sprężystym
wynosi:
(1)
gdzie: X – przemieszczenie masy od stanu równowagi, a w – częstość oscylacji.
Równanie ruchu przyjmie postać:
(2)
gdzie: Fs oznacza statyczną siłę tarcia, zależną od czasu przylegania bez poślizgu ts i prędkości narastania siły tarcia d, Fs = Fs(ts, d), W - jest prędkością poślizgu,
a X”= dX’/dt.
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Wprowadzając bezwymiarowe wielkości [6] i zapisując równanie (2) jako układ
równań pierwszego rzędu otrzymamy:
(3)
gdzie: w jest bezwymiarową prędkością względną, a x(1) = x, x(2) = ẋ x(3) = ht

Rys. 7. Model tarcia wrażliwy na historię procesu tarcia

Przebieg procesu tarcia jest następujący: Jako początek procesu przyjmiemy
początek styku, to prędkość względna jest równa zero, a siła tarcia jest wówczas
mniejsza lub równa fs1, co oznaczono cyfrą (1). W przypadku czasu trwania styku
do t2 i prędkości narastania siły podczas zerwania styku d, co odpowiada sile fs2,
w punkcie (2) następuje zerwanie styku i ze względy na efekty lepkie następuje
wzrost siły do wartości maksymalnej, tj. do punktu (3). Dalszy wzrost prędkości
powoduje wzrost temperatury, w szczególności wierzchołków nierówności i spadek
siły tarcia do chwili osiągnięcia maksymalnej prędkości wzdłuż charakterystyki
(3)-(4)-(5). Tej części charakterystyki (negatywnej) odpowiada wzbudzanie drgań.
Dalszy spadek siły tarcia do punktu (6) ma dodatnie nachylenie (wsp. kierunkowy
prostej), co powoduje tłumienie drgań. W przypadku drgań przyleganie-poślizg,
siła tarcia statycznego wzrasta i proces się powtarza. W przypadku drgań quasi-
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-harmonicznych zamiast procesu przylegania następuje dalsze tłumienie wraz ze
wzrostem siły tarcia i prędkości wzdłuż odcinka prostej (7)-(8). Opisany model
tarcia opracowano na podstawie badań doświadczalnych [3], wykorzystując do
opisu procesu wyniki symulacji, jak i zależności statycznej siły tarcia od prędkości
wzrostu siły i czasu trwania styku (rys. 7 i 8).

Rys. 8. Zależność statycznej siły tarcia fs od prędkości wzrostu siły d i czasu styku ts

4. Wzbudzanie drgań w celu ograniczenia samowzbudności
Przebieg zjawiska omówionego uprzednio, zbadano wykorzystując model tarcia
wrażliwy na historię procesu. Analizę badań przeprowadzono zarówno doświadczalnie, jak i symulacyjnie. Ze względu na modelowanie odcinkami liniowymi,
możliwe było zastosowanie połączenia ścisłych rozwiązań analitycznych. Z rezultatów podanych na rys. 9. widać, że drgania samowzbudne a) (bez dodatkowego wymuszenia) ilustruje rozwiązanie jednookresowe. W przypadku dodatkowego wymuszenia o bezwymiarowych parametrach: u0 = 0,2, s = 0,2, h = 0,212,
uzyskujemy rozwiązania wielookresowe o dominujących dwóch częstościach b).
Częstość została tak dobrana, że zwiększenie jej wartości o 0,001 (jedną tysięczną) powoduje uzyskanie rozwiązania, które ma charakter przejściowy, tzn. takie,
które po kilku okresach rozwiązania podobnego do poprzedniego o dominujących
dwóch częstościach zmienia postać na rozwiązanie c), o około trzykrotnie mniejszej
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amplitudzie. Można nadmienić, że podany stan przejściowy uzyskać można tylko
w przypadku modelu tarcia wrażliwego na historię procesu tarcia.

Rys. 9. Przykłady jakościowo różnego zachowania układu o parametrach u0 = 0,2, s = 0,2 , w przypadku a) h = 0,000, b) h = 0,212, h = 0,213 i odpowiadające im obrazy na płaszczyźnie fazowej

5. Zapobieganie nadmiernym drganiom samowzbudnych dynamicznym
eliminatorem drgań
Drgania samowzbudne spowodowane malejącą siłą tarcia ze wzrostem prędkości poślizgu, tj. tzw. efektem Stribecka nieliniowej charakterystyki modelu tarcia,
które jest odpowiedzialne zarówno za nierównomierne zużycie szyn, nazywane falami poślizgowymi (slip waves), jak i za nadmierne drgania samowzbudne napędowych zestawów kołowych. Drgania te można ograniczać zarówno przy pomocy
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omówionego uprzednio wymuszenia dodatkowych drgań lub z wykorzystaniem
dynamicznego eliminatora drgań, którego zasadę działania podano w [10], gdzie
s = w/w0.

Rys. 10. Przykładowy rezultat zastosowania dynamicznego eliminatora drgań [10]

Dynamiczny eliminator drgań można zastąpić system sterowania momentem
napędowym, który działa z pewnym opóźnieniem Dt = t2 - t1, co pokazano na
rys. 11 [12].

Rys. 11. Drgania samowzbudne rozpoznane w czasie t1 i reakcja urządzenia antypoślizgowego w czasie
t2 dzięki redukcji momentu napędowego

Czas Dt = t2 - t1 jest zależny od rodzaju napędu i wynosi ok. 0,2 sek. w przypadku napędu elektrycznego, a ok. 1 sek. w przypadku napędu spalinowego. Jeżeli
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określamy wytrzymałość zmęczeniową zestawu kołowego, powinniśmy uwzględnić zmianę momentu zginającego (liczba cykli zgodna z liczbą obrotów osi) oraz
zmianę momentu skręcającego zgodną z częstotliwością wzbudzanych drgań. Częstotliwość drgań samowzbudnych wynosi ok. 100 Hz, częstotliwość zginania ok.
2 Hz. Naprężenia zastępcze określamy zgodnie z hipotezą Hubera. Przykładową
zmianę naprężenia w czasie ilustruje rys. 12.

Rys. 12. Zmiana naprężenia w czasie drgań samowzbudnych

Przebieg oddziaływania obciążenia kinematycznego, napędowego i samowzbudnego zależy od usytuowania układu napędowego, który może być symetryczny lub niesymetryczny, co ilustruje rys. 13.

Rys. 13. Symetryczny i niesymetryczny układ napędu zestawu kołowego

Niezależnie od stosowania urządzeń przeciwpoślizgowych mogą być również
stosowane tłumiki drgań (rys. 14) lub wspomniane uprzednio dynamiczne eliminatory drgań.

Rys. 14. Zestaw kołowy z tłumikiem drgań samowzbudnych
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Drgania samowzbudne zestawów kołowych omówione powyżej zostały zidentyfikowane m.in. przez autorów pracy [12]. Jako przyczynę poznania tego zjawiska
podaje się katastrofę pociągu ICE3 z dnia 8.07.2008 r. na trasie Koeln-Dusseldorf,
która powstała w wyniku zmęczenia materiału osi zestawu kołowego. Zmęczenie
to nie było uwzględniane w fazie projektowania, gdyż tego typu wysokoczęstotliwościowe drgania samowzbudne układu zestaw kołowy-tor nie były wcześniej
znane. Przykładowy przebieg tego procesu powstający zazwyczaj przy prędkości
pojazdu szynowego w granicach 15-30 km/godz. ilustruje rys. 15.

Rys. 15. Przykładowe drgania samowzbudne i odpowiadająca im różnica prędkości obwodowej koła
i prędkości pojazdu

6. Podsumowanie
Praca zawiera omówienie wybranych zagadnień dynamicznych związanych
z samo-wzbudnością układu zestaw kołowy-tor i kinematycznym wymuszeniem
drgań związanych z nierównością toru. Wskazano na zjawiska, które mogą być
przyczyną dużych obciążeń zestawu kołowego i degradacji jego osi oraz zagrożeniem wypadkami spowodowanymi zmęczeniem materiału osi zestawów kołowych.
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Streszczenie. Postanowienia TSI Infrastruktura oraz powołane tam normy nie precyzują
metody badania zgodności z tym dokumentem w zakresie odporności (wytrzymałości) całej konstrukcji nawierzchni na oddziaływania użytkowe w kierunku pionowym i poziomym. W opracowaniu zaproponowano model obliczeniowy nawierzchni i obciążenia oraz kryteria zgodności z TSI
konstrukcji nawierzchni. Analizę teoretyczną zilustrowano na przykładzie obliczeniowym wybranego typu konstrukcji nawierzchni i obciążenia.
Słowa kluczowe: wytrzymałość (odporność) nawierzchni, obciążenia pionowe i poziome,
TSI Infrastruktura, propozycja modelu obliczeniowego

1. Wprowadzenie
Sprawdzenie zgodności elementów nawierzchni kolejowej z postanowieniami
TSI Infrastruktura dotyczy zazwyczaj składników interoperacyjności. W odniesieniu do całej konstrukcji toru (nawierzchni) sformułowania TSI są ogólne i dotyczą
wytrzymałości (odporności) konstrukcji na oddziaływania pionowe i poziome: poprzeczne i wzdłużne względem osi toru. Nie ma żadnych wskazań co do modeli
obliczeniowych ani szczegółów, dotyczących obciążeń. Te wskazania, w odniesieniu
do obciążeń, znajdują się w normie [4], dotyczącej badań pojazdów szynowych.
W znanych autorom opracowaniach tego problemu [7] przyjmuje się modele
statyczne (quasi-statyczne) nawierzchni, a kryteria zgodności z TSI Infrastruktura
są nieprecyzyjne. W artykule, na podstawie badań doświadczalnych [5,5a,6] oraz
rozważań teoretycznych [1,2], zaproponowano model nawierzchni we wszystkich
trzech kierunkach, obciążenie (użytkowe i termiczne), w tym konfigurację pociągu i kryteria oceny zgodności z TSI Infrastruktura [3]. Oprócz modeli quasi-statycznych (stałe obciążenie ruchome) rozważany jest także model przy zmiennych
obciążeniach ruchomych.
1
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2. Założenia podstawowe
1. Sprawdzenie zgodności dotyczy wytrzymałości (oporu – resistance) toru
(nawierzchni) przy obciążeniach w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej:
w kierunku poprzecznym do osi toru oraz w kierunku wzdłużnym. W dokumencie podstawowym, tzn. TSI INFRASTRUKTURA 1299/2014 [3],
podane są jedynie ogólne wymagania w kierunku wzdłużnym (określona
jest maksymalna wartość opóźnienia pociągu, tzn. 2,5 m/s2), natomiast
w odniesieniu do kierunku pionowego i poprzecznego następuje odwołanie
do normy [4]. W normie podane są obciążenia quasi-statyczne (kierunek
poprzeczny do osi toru i obciążenie pionowe), a w odniesieniu do obciążeń
pionowych podana jest maksymalna wartość siły dynamicznej w zależności
od maksymalnej prędkości pociągu. Norma nie podaje żadnych szczegółowych postanowień w odniesieniu do modelu obliczeniowego ani konfiguracji pociągu, który należy przyjąć do obliczeń. Dlatego też, w toku dalszych
rozważań, zostaną przyjęte szczegółowo modele obciążenia i nawierzchni
oraz parametry liczbowe tych modeli dla wybranej konstrukcji nawierzchni
i obciążenia (pociągu).
2. Do analizy przyjmiemy pociąg złożony z węglarek typu Falns 441 Va z wózkami Y25. Będziemy rozważać obciążenie quasi-statyczne i dynamiczne,
wynikające z oddziaływania płaskich starć kół. Przyjmiemy równomierny
rozkład statycznych nacisków osi Qoś = 250 kN (125 kN/koło – jest to
współczynnik bezpieczeństwa, gdyż wagony te są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 225 kN). Obciążenia te będą podstawą wyznaczenia
ugięć szyny, jako belki Eulera-Bernoulliego, spoczywającej na sprężysto-lepkim podłożu, co zostanie dalej szczegółowo opisane. Taki sam model
nawierzchni będzie analizowany przy obciążeniu siłami zmiennymi, wynikającymi z płaskich starć kół. Przyjmiemy, że amplituda tych sił wynosi
DQ = 75 kN/koło. Tak więc maksymalna siła dynamiczna wyniesie 200 kN/
koło, co jest zgodne z postanowieniami normy [4], w odniesieniu do pociągów, poruszających się z prędkościami do 160 km/h. Przyjmiemy, że pociąg
porusza się z prędkością 120 km/h (co jest dodatkowym czynnikiem bezpieczeństwa z uwagi na fakt, że jedynie próżne węglarki mogą poruszać się
z tą prędkością). Znając prędkość pociągu oraz średnicę koła wyznaczymy
częstotliwość zmian siły, posiadającej założoną amplitudę DQ = 75 kN/
koło. Mając daną linię ugięcia szyny – w dalszym etapie - wyznaczymy
ugięcia podkładu oraz naprężenia w poszczególnych elementach nawierzchni i podtorza. Wartości te odniesiemy do wartości dopuszczalnych. Model
nawierzchni i obciążenia, opisany w pracy [2], zostanie dalej przedstawiony.
3. W odniesieniu do kierunku wzdłużnego przyjmiemy model nawierzchni,
opisany w pracy [1]. Przyjmiemy, że pociąg ma długość 1050 m, naciski statyczne na oś jak w kierunku pionowym (tzn. 250 kN), a intensywność hamowania, określona jako stosunek siły wzdłużnej do obciążenia pionowego,
wynosi 0,25, co odpowiada opóźnieniu hamowania 2,5 m/s2 (por. [3]). Kry-
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terium odporności nawierzchni na obciążenia wzdłużne będzie nieprzekroczenie wartości granicznej względnego przemieszczenia szyny i podkładu,
tzn. warunku niewywołania trwałych przesunięć szyny w przytwierdzeniu.
4. W odniesieniu do oddziaływań poprzecznych przyjmiemy – zgodnie
z postanowieniami normy [4] – siłę quasi-statyczną Y o wartości 60 kN
przy nacisku koła na szynę 112,5 kN, ale – przy nacisku statycznym osi
Q = 250 kN – przyjmiemy Y = 75 kN. Jako model nawierzchni przyjmiemy belkę na sprężysto-lepkim podłożu, podobnie jak w przypadku analizy
pracy toru w płaszczyźnie pionowej. Ponadto przyjmiemy hipotezę wpływu
obciążenia pionowego na opór poprzeczny toru w odniesieniu do wartości
granicznej dla modelu bi-liniowego (por. [1]). Kryterium odporności toru
na oddziaływania poprzeczne będzie nieprzekroczenie wartości granicznej
oporu. Założenie wartości siły quasi-statycznej w postaci 75 kN, jest w istocie, spełnieniem kryterium Prud’homme’a (0,85*(10+250/3) = 79 kN,
czyli ok. 75 kN). Tym niemniej – przyjęta procedura – stanowi dodatkowe
uzasadnienie tego kryterium w odniesieniu do analizowanego typu konstrukcji nawierzchni.
3. Analiza pracy nawierzchni w płaszczyźnie pionowej
3.1. Model nawierzchni kolejowej i obciążenia
Za [2] przytoczymy podstawowe informacje, dotyczące modelu dynamicznego
nawierzchni i obciążenia, przyjmując model jednowarstwowy, opisany następującym równaniem:
(1)
gdzie:
EI – sztywność zginania szyny w płaszczyźnie pionowej [Nm2];
Nt- siła osiowa w szynie (+ oznacza siłę ściskającą) [N];
mr – masa jednostkowa szyny [kg/m];
ct - współczynnik wiskotycznego tłumienia podłoża szynowego (przytwierdzeń
i podsypki) [Ns/m2];
U – współczynnik sztywności podparcia szyny (przytwierdzeń i podłoża podkładów) [N/m2];
yr – przemieszczenie pionowe szyny [m];
q(x,t) – jednostkowe obciążenie pionowe szyny [N/m].
W układzie, związanym z obciążeniem, poruszającym się ze stałą prędkością v
(h =y, x=x-vt), równanie (1) przyjmie postać:
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(2)
Jeśli obciążenie szyny przedstawimy w postaci układu sił, oscylujących ze stałą
częstością kołową w, tzn.
(3)
a rozwiązanie równania (2) będziemy poszukiwać w postaci stacjonarnej (ustalona
postać rozwiązania w układzie ruchomym),
(4)
to uzyskamy układ równań zwyczajnych dla poszukiwanych funkcji Yc oraz Ys:
(5)

Prawa strona układu (5) oznacza cosinusowe i sinusowe składowe obciążenia, które zakładamy wpostaci rozkładu prostokątnego lub rozkładu według
funkcji Gaussa, przyjmując, że wartości niezerowe występują na obszarach,
odpowiadających kontaktowi koła z szyną.
Dalej rozwiązanie uzyskuje się przy zastosowaniu szeregów Fouriera – prawe strony układu są rozwijane w szereg, a rozwiązanie przewidujemy również
w postaci szeregu Fouriera. Zagadnienie zbieżności rozwiązania oraz jego dokładności jest przedstawione w pracy [2].
Rozwiązanie problemu będzie sumą dwóch funkcji ugięcia:
1. Pierwsza funkcja ugięcia jest rozwiązaniem równania ruchu szyny przy
obciążeniu niezmiennym w czasie, tzn. stałych nacisków koła na szynę,
określonych w punkcie 2 niniejszego opracowania, tzn. 125 kN/koło
z uwzględnieniem konfiguracji osi węglarek Falns Va; układ tych sił
porusza się ze stałą prędkością 120 km/h;
2. Druga funkcja ugięcia wynika ze zmiennych sił, których amplituda wynosi 75 kN/koło, a częstotliwość zmian wynika z płaskich starć i jest
określona na podstawie prędkości ruchu pociągu, tzn. 120 km/h i średnicy koła taboru – konfiguracja osi jest taka sama jak w przypadku
pierwszej funkcji ugięcia.
Po wyznaczeniu linii ugięcia szyny będzie analizowane ugięcie podkładu
oraz stan naprężeń w poszczególnych elementach nawierzchni. Linia ugięcia
podkładu będzie wyznaczona przy quasi-statycznym obciążeniu podkładu,
siłami Qp, rozłożonymi na szerokości stopki szyny. Wartość siły Qp zostanie
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określona na podstawie maksymalnego ugięcia szyny i sztywności podłoża.
Naprężenia w elementach nawierzchni będą wyznaczone z klasycznych formuł, np. naprężenie zginające w stopce szyny będzie wyznaczone z dynamicznej linii ugięcia szyny.
3.2. Parametry modelu nawierzchni
Do obliczeń przyjmiemy następujące wartości parametrów modelu:
1. Szyna: 49E1 (moment bezwładności I = 1815 cm4, siła osiowa w szynie:
Nt = 759,9 kN (odpowiednik przyrostu temperatury szyny o 500C),
masa jednostkowa: mr = 49 kg/m;
2. Przytwierdzenie typu SB: sztywność pionowa: kr = 85,1 MN/m,
cr = 2230 Ns/m (wartości określone na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską [5,5a]);
3. Podkład: strunobetonowy typu PS-93; długość 2,6 m, moment bezwładności w strefie podszynowej Isz = 18 232 cm4, w strefie środkowej Im = 8883,7 cm4, wskaźnik wytrzymałości w strefie podszynowej
Wszg = 1905,12 cm3, Wszd = 2 162,75 cm3, w strefie środkowej Wmg
= 775,19 cm3,Wmd = 894,63 cm3, moduł Younga: Ep = 37000 MPa,
masa: 305 kg;
4. Podsypka i podtorze: sztywność jednostkowa: Fb = 115 MN/m3, tłumienie: cb = 42000 Ns/m2 (wartość wyznaczona w pracy Politechniki
Krakowskiej [5]);
5. Obciążenie: cztery osie węglarki (2 wózki sąsiednich wagonów) o konfiguracji: 1,8 m; 3,24 m; 1,8 m; obciążenie stałe: 125 kN/koło; obciążenie zmienne: amplituda 75 kN, częstość kołowa przy v = 33,33 m/s,
w = 72,46 rad/s (w=2pv/2prk [rad/s]; gdzie v [m/s] – prędkość pociągu,
rk = 0,46 m – promień koła pojazdu);
6. Parametry sterujące: rozkład obciążenia w przedziale [0;22,4] m, liczba
współczynników szeregu Fouriera: n = 3000.
3.3. Linie ugięcia szyny
Na rysunku 1 przedstawiono linię ugięcia przy obciążeniu siłami niezmiennymi w czasie, a na rys. 2 linię ugięcia przy obciążeniu zmiennym (odpowiadającym oddziaływaniu płaskich starć kół – wszystkie koła są w tej samej fazie,
tzn. oddziałują jednocześnie). Na rys. 3. pokazano dynamiczną (sumaryczną)
linię ugięcia.
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Rys. 1. Linia ugięcia szyny 49E1 pod obciążeniem siłami niezmiennymi w czasie

Rys. 2. Linia ugięcia szyny 49E1 przy oddziaływaniu wagonu z płaskimi starciami kół

Rys. 3. Dynamiczna linia ugięcia dla szyny 49E1
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3.4. Ugięcie podkładu, momenty zginające i naprężenia w poszczególnych elementach nawierzchni
Linię ugięcia podkładu pod maksymalną wartością siły pokazano na rys. 4,
przebieg momentów zginających w podkładzie na rys. 5, a linię momentów zginających szynę na rys. 6. W odniesieniu do podkładu obliczenia przeprowadzono
dla przekroju środkowego (najsłabszego – jest tutaj dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa).

Rys. 4. Linia ugięcia podkładu PS-93 z szyną 49E1

Rys. 5. Linia momentu zginającego w podkładzie PS-93 z szyną 49E1
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Rys. 6. Moment zginający w szynie 49E1

Na podstawie dynamicznej linii ugięcia szyny, ugięcia podkładu oraz linii momentów zginających szynę i podkład w płaszczyźnie pionowej możemy wyznaczyć
maksymalne wartości naprężeń w elementach nawierzchni i podtorza:
a) maksymalne naprężenie ściskające w szynie (suma naprężenia termicznego i zginającego w główce szyny) – srs = 120,5 MPa+176,7 MPa = 297,2 MPa;
b) maksymalne naprężenie rozciągające w stopce szyny – srr = 176,7 MPa;
c) maksymalne naprężenie pod przekładką podszynową: spż = 79,3 kN/
(0,125m*0,16m) – powierzchnia dolna przekładki podszynowej dla szyny
49E1, spż = 3,97 MPa;
d) maksymalne naprężenie zginające w podkładzie (górne oszacowanie, przy
przyjęciu stałego przekroju poprzecznego, odpowiadającego najsłabszemu
przekrojowi środkowemu Im = 8883,7cm4): ssg = 10,04 MPa – obliczona
wartość jest istotnie zawyżona i ma charakter orientacyjny, podkład został
zaprojektowany z uwzględnieniem wszystkich możliwych obciążeń eksploatacyjnych;
e) maksymalne naprężenie w podsypce (pod podkładem): sb = 0,269 MPa;
f) maksymalne naprężenie przekazywane na podtorze (pod podsypką, przy założeniu rozkładu naprężeń pod podkładem pod kątem 30o): sf = 0,115 MPa.
Wszystkie wartości naprężeń – jako maksymalne, krótkotrwałe, przy wprowadzonych współczynnikach bezpieczeństwa – należy uznać za dopuszczalne.
W szczególności dotyczy to naprężeń w podsypce i podtorzu. Jeśli wziąć pod uwagę także oddziaływania wzdłużne i poprzeczne do osi toru, to nastąpi wzrost naprężeń maksymalnych, głównie w szynach. Łatwo pokazać, że maksymalne wartości tych naprężeń w szynach nie przekroczą 400 MPa, co należy uznać za wartości
dopuszczalne.
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4. Praca nawierzchni w kierunku wzdłużnym
4.1. Model nawierzchni kolejowej i obciążenia
Za [1] przytoczymy podstawowe informacje, dotyczące modelu dynamicznego
nawierzchni i obciążenia, przyjmując jednowarstwowy model. Zakładając symetrię
właściwości obciążenia i podłoża względem punktu x = 0, podstawowy model
liniowy przemieszczeń wzdłużnych szyn u(x) opisuje równanie:
		

(6a)
(6b)

gdzie:
a) sztywność wzdłużna szyn: EA [N], gdzie E – moduł Younga stali szynowej
[MN/m2], A – pole powierzchni dwóch szyn [m2];
b) podłoże szyny: sprężyste, jednostkowa sztywność wzdłużna ko [kN/m2];
c) obciążenie: jednostkowa siła hamowania q [kN/m] na długości 2lt (obliczane jako q = qμ, gdzie q – obciążenie pionowe [kN/m], μ – współczynnik
intensywności hamowania).
Sztywność ko należy wyliczyć na podstawie danych doświadczalnych: kf [N/
m2] = 2ks, gdzie ks – sztywność wzdłużna jednego przytwierdzenia; kb [N/m2] –
sztywność przy przesuwaniu podkładu w podsypce wzdłuż osi toru, według wzoru:
(7)
Oznaczając:
(8)
rozwiązanie ma postać:
				

(9a)

		

(9b)

i rozwiązanie jest symetryczne względem punktu x = 0.
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Uogólnieniem jest dynamiczny model podłoża, w którym występuje dodatkowo masa toru mt i tłumienie ct. Wtedy równanie (4.1) przyjmuje postać:
(10)
Analiza równania (10) pokazuje, że – dla typowych parametrów nawierzchni
i obciążenia, w zakresie prędkości pociągów do około 200 km/h - rozwiązanie (9)
jest wystarczające dla oszacowania zachowania się konstrukcji w aplikacjach inżynierskich.
Jak już wspomniano w rozdziale 2 opracowania, za spełnienie kryterium odporności (wytrzymałości) badanej konstrukcji nawierzchni na obciążenia wzdłużne
przyjmiemy niedopuszczenie do wystąpienia trwałych przemieszczeń szyn względem podkładów. Mając zatem daną linię przemieszczeń wzdłużnych szyny oraz
sztywności wzdłużne przytwierdzeń i ruchu podkładu w podsypce, możemy wyznaczyć maksymalną różnicę przemieszczenia szyny względem podkładu:
(11)
gdzie: kf, kb – jak we wzorze (7), ur, up – przemieszczenia wzdłużne szyny i podkładu, ulim – graniczna wartość przemieszczenia szyny w przytwierdzeniu, tzn. takie
przemieszczenie, które powoduje pokonanie oporu granicznego przytwierdzenia.
Zakładamy – z korzyścią dla oceny bezpieczeństwa pracy konstrukcji - że
obciążenie pionowe nie wpływa na sztywność wzdłużną w przytwierdzeniu
i podsypce.
Jako model obciążenia przyjmujemy jednostkową siłę wzdłużną q, która działa
na długości pociągu 2lt. Siła wzdłużna q=μq, gdzie q – jednostkowy ciężar pociągu
na długości 2lt, μ – współczynnik intensywności hamowania. Założymy ponadto,
że – na odcinku hamowania – występuje pochylenie podłużne o wartości dopuszczalnej dla linii, po których poruszają się ciężkie pociągi towarowe.
4.2. Parametry modelu
Do przeprowadzenia obliczeń przyjmiemy następujące wartości parametrów:
1. Nawierzchnia: szyny 49E1 (pole powierzchni przekroju poprzecznego
dwóch szyn 125,84 cm2), rozstaw podkładów ls = 0,6 m, przytwierdzenie typu SB: sztywność wzdłużna ks = 4200 kN/m (sztywność dla jednego
przytwierdzenia, określona w warunkach laboratoryjnych [5a]); graniczne przemieszczenie: ulim = 3,5 mm [5a], sztywność przy przemieszczaniu
wzdłużnym podkładu w podsypce: kb = 6000 kN/m2 (por.[1]). Zakładamy,
że na odcinku hamowania występuje pochylenie niwelety 1,25%
2. Obciążenie: pociąg, złożony z węglarek typu Falns 441Va – przy nacisku
osi Q = 250 kN, na długości 2lt = 1050 m, uzyskamy: q = 74,96 kN/m,
co – przy intensywności hamowania na poziomie μ = 0,25 – daje jednost-
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kową siłę wzdłużną q = 18,74 kN/m. Z uwagi na występujące pochylenie
podłużne siłę tę należy zwiększyć o 1,25% ciężaru jednostkowego pociągu,
czyli o wartość 0,937 kN/m.
4.3. Wyznaczenie maksymalnych przemieszczeń szyny i podkładu
Sztywność wzdłużna przytwierdzeń na 1 metr bieżący toru wynosi:
kf = 2*(4200 kN/m)/0,6 m = 14000kN/m2.
Wyznaczając ze związku (7) sztywność zastępczą toru, z równania (9) wyznaczamy maksymalne przemieszczenie szyny ur = 4,69 mm. Ze związku (11) uzyskamy:

a więc kryterium (11) także w tym przypadku jest spełnione.
5. Analiza oddziaływań w kierunku poprzecznym do osi toru
5.1. Model nawierzchni kolejowej i obciążenia
W odniesieniu do obciążeń użytkowych przyjmiemy ten sam model dynamiczny co w przypadku analizy obciążeń pionowych, z tym, że:
1. Obciążenie przyłożone jest tylko do jednej szyny;
2. W analizie przyjmujemy belkę zastępczą o sztywności zginania równej
sumie sztywności dwóch szyn. Opory obrotu szyny w przytwierdzeniu są
uwzględnione w sposób, wynikający z analizy rusztu torowego jako ramy
o podatnych węzłach (por. [1]), tzn. poprzez redukcję siły osiowej w szynie;
3. W obliczeniach wykorzystamy dynamiczną linię ugięcia, uzyskaną na podstawie analizy obciążeń pionowych; statyczny opór poprzeczny podsypki
będzie zwiększony o wartość, wynikającą z nacisku szyny na podkład, pomnożonego przez współczynnik tarcia podkładu o podsypkę przy ruchu
podkładu w kierunku poprzecznym do osi toru [1].
5.2. Parametry modelu
Do obliczeń przyjmiemy następujące wartości parametrów:
1. Szyna: 49E1- pole powierzchni przekroju poprzecznego podano w rozdziale 3.2 opracowania, a moment bezwładności w kierunku poprzecznym
Iv = 320 cm4;
2. Parametry przytwierdzenia w kierunku poprzecznym do osi toru – pominięto sztywność poprzeczną (przyjęto, że jest ona istotnie wyższa niż opór
poprzeczny podsypki);
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3. Parametr oporu obrotu w przytwierdzeniu typu: r = 114,5 kN/rad dla
jednego przytwierdzenia [5a];
4. Parametry oporu ruchu w kierunku poprzecznym do osi toru: sztywność przy obciążeniu poziomym kb = 26670 kN/m2, współczynnik tarcia
f = 0,78, statyczny opór graniczny ro = 12,4 kN/m (por. [1,5,6]) – graniczne przemieszczenie poprzeczne vlim = (ro+qf)/kb, q – jednostkowe obciążenie
pionowe kN/m;
5. Obciążenie: cztery siły nieoscylujące w czasie, o wartości Y = 75 kN, konfiguracja osi - jak w analizie obciążeń pionowych.
5.3. Linie przemieszczeń szyny przy obciążeniu mechanicznym i wyznaczenie
oporu granicznego podsypki
Linie przemieszczeń poziomych szyny przedstawiono na rys. 7. Na rys. 8 pokazane są opory graniczne podsypki, z uwzględnieniem oporu statycznego oraz
tarcia, wynikającego z obciążenia pionowego. Porównanie oporów granicznych
z oporami, wynikającymi z oddziaływań pionowych, przedstawiono na rys. 9. Impulsy, obrazujące przekroczenie granicznych oporów przez opory, wynikające z oddziaływań poziomych, należy odnieść – dla danej prędkości – do czasu trwania
tych impulsów. Jeśli czasy te są mniejsze od około 0,05 sek., to przemieszczenie
trwałe ramy torowej nie wystąpi. Jak widać w przypadku obu szyn warunek ten
jest spełniony, co oznacza, że tor jest odporny na oddziaływania poprzeczne.

Rys. 7. Linia przemieszczeń poziomych dla szyny 49E1
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Rys. 8. Graniczny opór poprzeczny podsypki dla szyny 49E1

Rys. 9. Porównanie oporu granicznego z oporem wynikającym z przemieszczeń poziomych dla szyny 49E1

6. Podsumowanie
Przeprowadzona w opracowaniu analiza wskazuje, że tor z szynami 49E1 na
podkładach betonowych typu PS-93 z przytwierdzeniami typu SB, spełnia wymagania TSI w zakresie wytrzymałości (odporności) na oddziaływania pionowe
i poziome: wzdłużne i poprzeczne do osi toru. Model ten wymaga doskonalenia,
a w szczególności niezbędne jest zbadanie odporności toru na oddziaływania przy
przejeździe pociągów dużych prędkości, co jest obecnie badane przez autorów
opracowania.
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Streszczenie. Przedmiotem artykułu są nawierzchnie drogowe stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych w Polsce. Uwzględniono nawierzchnie zarówno już wbudowane i eksploatowane,
jak i nawierzchnie pretendujące do dopuszczenia do eksploatacji z możliwością zastosowania
na szerszą skalę w niedalekiej przyszłości. We wstępie autorzy podkreślają zauważalny postęp
w dziedzinie stosowanych rozwiązań nawierzchni przejazdowych, a następnie przechodzą do
omówienia przykładów nawierzchni czterech podstawowych technologii: bezpodsypkowych, z płyt
gumowych, z płyt małogabarytowych oraz z płyt wielkogabarytowych. Dalej autorzy wskazują
ogólne zalety i wady każdej grupy technologicznej, bez wartościowania wyrobów poszczególnych
producentów. W końcowej części artykułu przedstawiono przepisy i zasady wprowadzania do
obrotu różnych rodzajów nawierzchni.
Słowa kluczowe: przejazdy kolejowo-drogowe, nawierzchnie drogowe na przejazdach kolejowo drogowych

1. Wstęp
Przez długi czas dominującymi typami nawierzchni drogowych na przejazdach
kolejowo-drogowych2 w Polsce były nawierzchnie wykonywane z żelbetowych
płyt wielkogabarytowych (CBP), a w przypadku skrzyżowań z mniej obciążonymi
drogami - z belek drewnianych, tzw. dyliny. Rozwiązania te były wystarczające dla
niewielkiego ruchu drogowego, a ponadto nie uwzględniały aspektów, na które
w dzisiejszych czasach zwraca się większą uwagę, np. generowanego hałasu czy
wibracji. Rosnące natężenie ruchu drogowego, wzrost presji społecznej na stosowanie rozwiązań „cichych”, a wreszcie możliwość korzystania ze środków unijnych
w ramach budowy, modernizacji lub rewitalizacji linii kolejowych i tramwajowych
sprawiły, że w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp technologiczny i wzrost
konkurencji na rynku przejazdowych systemów nawierzchniowych. Nowe rozwiązania są wymyślane i z powodzeniem wdrażane zarówno przez wytwórców zagra1 Wkład autorów w publikację: Dąbrowski A. 50%, Stencel G. 50%
2 Stosowane obecnie pojęcie „przejazd kolejowo-drogowy” zostało wprowadzone do użycia wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1744).
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nicznych, jak i rodzimych. Coraz większą rolę odgrywają zwłaszcza nawierzchnie
bezpodsypkowe lub wykonywane z materiałów syntetycznych (np. gumy), często
pochodzących z recyklingu. Stosowane obecnie w Polsce nawierzchnie drogowe na
przejazdach kolejowo-drogowych można podzielić na pięć grup:
1) Nawierzchnie bezpodsypkowe;
2) Nawierzchnie z płyt gumowych;
3) Nawierzchnie z płyt małogabarytowych;
4) Nawierzchnie z płyt wielkogabarytowych;
5) Nawierzchnie z belek drewnianych (dyliny).
W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę przekrojowego zestawienia
stosowanych w Polsce nawierzchni drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych, z uwzględnieniem najnowszych systemów. Są to systemy albo już dopuszczone do eksploatacji w naszym kraju, albo pretendujące do procedury dopuszczenia z możliwością zastosowania na szerszą skalę w niedalekiej przyszłości. Artykuł
przedstawia ponadto przepisy i zasady wprowadzania do obrotu różnych rodzajów
nawierzchni.
2. Nawierzchnie bezpodsypkowe
2.1. Prefabrykowane żelbetowe płyty szynowe STELCON
Prefabrykowane żelbetowe płyty szynowe STELCON (rys. 1, fot. 1) stosowane
są w zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej lub torowo-drogowej, w tym
jako nawierzchnia drogowa na przejazdach kolejowo-drogowych. W płytach są
ukształtowane kanały, w których mocuje się szyny przy pomocy systemu przytwierdzeń typu „W”. Rodzaj płyt dostosowuje się do typu zastosowanych szyn,
obciążenia ruchem drogowym, prędkości ruchu pociągów oraz promienia łuku poziomego toru [1].

Rys. 1. Przekrój płyty szynowej STELCON dla szyn typu S49/54 (49E1/54E3) [2]

Płyty szynowe STELCON przeznaczone są do zastosowania:
– w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych),
– w nawierzchni tramwajowej (torowiska wspólne z jezdnią, torowiska wydzielone, przejazdy tramwajowe i przejścia dla pieszych),
na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
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– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm lub 1520 mm,
a także w torach tramwajowych o szerokości 1000 mm lub 1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49), 54E3 (S54) i 60E1 (UIC60) lub szyn tramwajowych Ph37a, Ph37, Ri60, Ri59 i podobnych,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 100 m
[1,2].

Fot. 1. Stacja Nysa, nawierzchnia z płyt STELCON
Źródło: fot. A. Dąbrowski

2.2. Torowe płyty nośne systemu GTP
Prefabrykowane żelbetowe torowe płyty nośne systemu GTP (rys. 1) stanowią
zintegrowaną, bezpodsypkową nawierzchnię szynową (kolejową lub tramwajową).
W zależności od przeznaczenia płyty GTP wykonywane są jako:
– GTP-Ö - do stosowania na drogach publicznych,
– GTP-I - do stosowania w halach i na terminalach,
– GTP-A - o powierzchni asfaltowej,
– GTP-B - o powierzchni betonowej.
W płytach GTP są ukształtowane kanały, w których mocuje się szyny przy pomocy systemu przytwierdzeń typu „W”. W zależności od potrzeb zamawiającego
i miejsca zabudowy, kanały z szynami i przytwierdzeniami mogą być:
– niewypełnione (wykorzystanie takiej opcji - uwzględnionej w aprobacie możliwe jest np. w celu sprawdzenia nowych rozwiązań w zakresie systemu
przytwierdzenia),
– wypełnione drobnoziarnistym kruszywem skalnym i cienką warstwą mas
zalewowych (bitumicznych lub poliuretanowych),
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– wypełnione elastycznymi profilami uszczelniającymi,
– wypełnione innym materiałem dopuszczonym do użycia, uzgodnionym
z producentem.
Pomiędzy płytami GTP stosuje się masy uszczelniające szczeliny [2].

Rys. 2. Przekrój płyty torowej GTP-Ö dla szyn typu S49 (49E1) [3]

Płyty torowe GTP przeznaczone są do zastosowania:
– w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych),
– w nawierzchni tramwajowej (torowiska wspólne z jezdnią, torowiska wydzielone, przejazdy tramwajowe i przejścia dla pieszych),
– w portach i terminalach kontenerowych, magazynach, warsztatach naprawczych itp. oraz w tunelach jako nawierzchnia kolejowo-drogowa,
na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm lub 1520 mm,
a także w torach tramwajowych o szerokości 1000 mm lub 1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49), 54E3 (S54) i 60E1 (UIC60) lub szyn tramwajowych Ph37a, Ph37N, Ri60,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 100 m [3].
2.3. System EDILON LC-L
System EDILON LC-L (Level Crossing - Lenght, (rys. 3, fot. 2) to rodzaj zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej, składającej się z dwóch podstawowych
komponentów:
– prefabrykowanej płyty żelbetowej z ukształtowanymi kanałami szynowymi,
– szyn w otulinie, zabudowanych w kanałach szynowych (w systemie ERS).
Standardowe długości płyt prefabrykowanych wynoszą 3 m, 4 m oraz 6 m [2].
System EDILON LC-L przeznaczony jest do stosowania na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach dla pieszych, na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm lub 1520 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 350 m
(EDILON LC-3), R ≥ 400 m (EDILON LC-4) lub R ≥ 850 m (EDILON
LC-6) [4].
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Rys. 3. System EDILON LC-L - przekrój płyty żelbetowej oraz szczegół szyny w otulinie ERS [4]

Fot. 2. Okolice p.o. Przylep, nawierzchnia z płyt EDILON LC-L
Źródło: fot. G. Stencel

2.4. Prefabrykowane elementy żelbetowe typu ŻELTOR
Prefabrykowane elementy żelbetowe nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego ŻELTOR (rys. 4) stosuje się w zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej lub torowo-drogowej.
W prefabrykowanych elementach żelbetowych, zwanych dalej płytami ŻELTOR, na „stołkach” podszynowych są osadzone dyble typu „C”, do których mocu-
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je się szyny przy pomocy systemu przytwierdzeń typu K (z łapką typu K) lub KS
(z łapkami typu Skl-12).
W zależności od wymiarów i przewidywanego zastosowania rozróżnia się następujące typy i odmiany płyt ŻELTOR:
– elementy prefabrykowane dla nawierzchni z szyn typu 60E1 lub 49E1
o prześwicie normalnotorowym 1435 mm,
– elementy prefabrykowane dla nawierzchni z szyn typu 60E1 lub 49E1
o prześwicie szerokotorowym 1520 mm,
– płytę podtorową (torową) uniwersalną dla nawierzchni z szyn typu 60E1
lub 49E1 o prześwicie 1435 mm lub 1520 mm [2].

Rys. 4. Schemat nawierzchni ŻELTOR [2]

Nawierzchnia ŻELTOR przeznaczona jest do zastosowania:
– w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych),
– w nawierzchni tramwajowej (torowiska wspólne z jezdnią, torowiska wydzielone, przejazdy tramwajowe i przejścia dla pieszych),
na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm lub 1520 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 100 m [5].
3. Nawierzchnie z płyt gumowych
3.1. System STRAIL
System STRAIL (fot. 3) to cała rodzina gumowych płyt przeznaczonych do
wykorzystania na przejazdach kolejowo-drogowych, przejściach dla pieszych lub
przejazdach tramwajowych.
Płyty gumowe wykonane są jako dwuwarstwowe. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z gumy wysokiej klasy odpowiadającej własnościami gumie do produkcji opon samochodowych, zaś warstwa wewnętrzna z mieszanki wulkanizacyjnej
o zmniejszonych wymaganiach wytrzymałościowych. Na powierzchni jezdnej płyt
są wykonane nacięcia tworzące romboidalną siatkę dla zwiększenia przyczepności
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kół pojazdów samochodowych. Dodatkowo powierzchnia jezdna płyt zawiera wypełniacz mineralny – korund.
Płyty zewnętrzne od strony toru oparte są na stopce szyny, zaś od strony drogi
kołowej opierają się na krawężniku żelbetowym lub bezpośrednio na odpowiednio
przygotowanym podłożu. Płyty wewnętrzne obydwoma bokami przylegającymi
do szyn opierają się poprzez poduszki osłonowe na stopkach szyn. Przed przesuwaniem się płyt zabezpieczają stalowe uchwyty oporowe mocowane na stopce
szyny przy skrajnych płytach z obu stron przejazdu. Płyty są ze sobą połączone
przy pomocy prętowych elementów spinających. W celu zapewnienia centrycznego umieszczenia płyt na podkładzie oraz uniemożliwienia ich przesuwania się, na
co 8÷10 podkład zakłada się kątową nakładkę przeciwpoślizgową.
Podstawowymi elementami składowymi nawierzchni przejazdowej typu STRAIL są:
– płyta gumowa,
– krawężnik żelbetowy (zwykły lub drenażowy),
– poduszka amortyzująca,
– element spinający (drążek naprężający) płyty,
– stalowy klin zabezpieczający,
– kątowa nakładka przeciwpoślizgowa.
W zależności od przeznaczenia miejsca ułożenia płyt w nawierzchni przejazdu
rozróżnia się:
– płyty przejazdowe wewnętrzne,
– płyty przejazdowe zewnętrzne,
– płyty przejazdowe zewnętrzne układane na międzytorzu (specjalnego zastosowania – wymiary mogą się różnić w stosunku do płyt przedstawionych
w załączniku) [2].
W ramach systemu STRAIL wymienić można następujące odmiany produktów:
– STRAIL PREMIUM (rys. 5) – dla przejazdów kolejowo-drogowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów wszystkich kategorii; dostępne są kompaktowe płyty jednostkowe: wewnętrzne o szerokości 600 mm lub 1200 mm
i zewnętrzne o szerokości 1200 mm; płyty przeznaczone do układania na
podkładach o rozstawie 0,6 m;
– innoSTRAIL – dla przejazdów kolejowo-drogowych o obciążeniu średnim do dużego; dostępne są płyty wewnętrzne i zewnętrzne o szerokości 900 mm, wzmocnione włókniną w obszarze połączeń pióro – wpust;
płyty przeznaczone do układania na podkładach o dowolnym rozstawie;
– pedeSTRAIL – dla przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, a także do stosowania w obrębie dworców, przystanków, zajezdni i obiektów
przemysłowych; dostępne są płyty wewnętrzne i zewnętrzne o szerokości 900 mm, posiadające po swojej spodniej stronie specjalne jamy,
dzięki czemu są lżejsze; rowki szynowe są wąskie, dostosowane dla pieszych, rowerzystów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich;
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– pontiSTRAIL – system płyt zewnętrznych o szerokości 1200 mm,
projektowany do współpracy z płytami wewnętrznymi STRAIL
o szerokości 1200 mm; przeznaczony do największych obciążeń, a w
szczególności do dużego obciążenia ruchem ciężkich pojazdów samochodowych;
– veloSTRAIL (rys. 6) – system płyt wewnętrznych o szerokości 600 mm
lub 1200 mm, dla przejazdów kolejowo-drogowych, po których poruszają się rowerzyści, osoby na wózkach inwalidzkich, skaterzy, piesi
z wózkami dziecięcymi i walizkami na kółkach; rowek szynowy zamyka
wymienny element, który wkładany jest bez demontowania płyty wewnętrznej [2].

Rys. 5. Rysunek schematyczny systemu STRAIL PREMIUM [8]

Rys. 6. Rysunek schematyczny systemu veloSTRAIL [8]

Rodzina płyt gumowych STRAIL przeznaczona jest do stosowania na przejazdach kolejowo-drogowych, przejściach dla pieszych, przejazdach tramwajowych
i innych wskazanych wyżej lokalizacjach, na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich powszechnie używanych szerokości,
– dla szyn kolejowych dowolnego typu,
– na każdym typie podkładu (dla podkładów drewnianych dodatkowe przekładki polietylenowe) z każdym typem systemu przytwierdzeń,
– na odcinkach prostych, na krzywych przejściowych lub w łukach o promieniu min. 25 m [7].
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Fot. 3. Stacja Kraków Prok. Tow., nawierzchnia z płyt STRAIL
Źródło: fot. A. Dąbrowski

3.2. Nawierzchnia przejazdowa typu KOL-DROG
Podstawowymi elementami nawierzchni przejazdu kolejowego typu KOL-DROG (rys. 7) są: płyta gumowa, separacyjny krawężnik żelbetowy oraz
klin zabezpieczający stalowy. W zależności od miejsca ułożenia płyty gumowej
w nawierzchni rozróżnia się:
– płyty wewnętrzne,
– płyty zewnętrzne,
– płyty układane na międzytorzu,
– płyty przystosowane do torów z odbojnicami.
Płyty gumowe wykonane są jako dwuwarstwowe. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z gumy wysokiej klasy, zaś wewnętrzna – z mieszanki wulkanizacyjnej
o zmniejszonych wymaganiach wytrzymałościowych. Na powierzchni jezdnej płyt
znajduje się bieżnik w kształcie ściętych stożków. Mogą być również wykonane
nacięcia przechodzące przez środek stożka pod kątem 45° do bocznych krawędzi
płyty, tworząc siatkę zwiększającą przyczepność kół pojazdów samochodowych.
W warstwie jezdnej stosuje się dodatkowo korund.
Płyty zewnętrzne od strony toru oparte są na stopce szyny, zaś od strony drogi
opierają się na separacyjnym krawężniku żelbetowym lub bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym podłożu.
Płyty wewnętrzne obydwoma bokami przylegającymi do szyn opierają się na
stopkach szyn.
Skrajne płyty środkowe są chronione przed uszkodzeniem od przejeżdżającego
taboru za pomocą stalowych klinów zabezpieczających [2].
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Rys. 7. Rysunek schematyczny nawierzchni KOL-DROG [2]

Gumowa nawierzchnia przejazdu kolejowego typu KOL-DROG może być stosowana na przejazdach kolejowo-drogowych i tramwajowych, na mostach kolejowych i w tunelach, na ścieżkach rowerowych i na przejściach dla pieszych, na
liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60) oraz szyn tramwajowych
S180,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 180 m [9].
3.3. System gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowe ELASTrack
ELASTrack (rys. 8) to system gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowo-drogowe, składający się z następujących komponentów:
– płyt kolejowych wewnętrznych (PKW) i płyt kolejowych zewnętrznych
(PKZ),
– gumowych elementów adaptacyjnych, służących do odpowiedniego dopasowania płyt gumowych do kształtu podkładu, w zależności od typu zastosowanych podkładów oraz szyn,
– żelbetowych krawężników oporowych, stanowiących element przejściowy
między płytami PKZ, a nawierzchnią drogową; krawężniki mają kształt
umożliwiający właściwe przyleganie do nich płyt zewnętrznych PKZ,
– elementów konstrukcyjnych łączących płyty.
Ponadto w skład systemu ELASTrack wchodzą mniejsze elementy konstrukcyjne. Liczby poszczególnych elementów różnią się w zależności od wersji systemu
ELASTrack.
Gumowe płyty PKW, umieszczane wewnątrz toru, obydwoma czołami przylegają do szyn i opierają się na podkładach. Płyty PKZ również opierają się na
podkładach, od strony toru przylegają czołami do szyn, a od strony drogi samochodowej opierają się na żelbetowych krawężnikach oporowych. Skrajne płyty są
chronione przed uszkodzeniem od przejeżdżającego taboru blachami najazdowymi
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wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Dopuszcza się montaż systemu w ograniczonym zakresie, jedynie wewnątrz toru, bez wykorzystania płyt PKZ oraz bez żelbetowych krawężników oporowych [2].

Rys. 8. Rysunek schematyczny nawierzchni ELASTrack [2]

System ELASTrack jest przeznaczony do zabudowy na skrzyżowaniach dróg
szynowych z drogami samochodowymi, rowerowymi lub jako przejścia dla pieszych, na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na odcinkach prostych, w krzywych przejściowych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 380 m [11].
Konstrukcja płyt pozwala na montaż nawierzchni przejazdu na każdym typie
podkładów, z każdym typem systemu przytwierdzeń szyn.
Zakres pracy w temperaturach od -35°C do 60°C.
4. Nawierzchnie z płyt małogabarytowych
4.1. Prefabrykowana nawierzchnia przejazdu kolejowego typu MIROSŁAW
Prefabrykowana nawierzchnia przejazdu kolejowego typu MIROSŁAW (rys. 9,
fot. 4) składa się z:
– płyt przejazdowych (wewnętrznych skrajnych, wewnętrznych i zewnętrznych),
– belek podporowych (wewnętrznych, zewnętrznych, zewnętrznych krawężnikowych),
– amortyzatorów polimerowych gumowych lub poliuretanowych (pod płytę
wewnętrzną S49, pod płytę zewnętrzną S49, pod płytę wewnętrzną UIC60,
pod płytę zewnętrzną UIC60),
– pasów gumowych amortyzujących,
– pasów gumowych uszczelniających (S49, UIC60) [2].
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Rys. 9. Nawierzchnia MIROSŁAW [2]

Płyty przejazdowe zewnętrzne od strony toru są oparte na stopce szyny poprzez
amortyzatory polimerowe, zaś od strony drogi opierają się poprzez gumowy pas
amortyzujący na belce podporowej, do której są przykręcone za pomocą wkrętu
mocującego. Płyty przejazdowe wewnętrzne z obu stron opierają się na stopkach
szyn poprzez amortyzatory polimerowe. Przed przesuwaniem się płyt zabezpieczają stalowe uchwyty oporowe, mocowane na stopce szyny przy skrajnych płytach
z obu stron przejazdu. Płyty przejazdowe są obramowane na całej długości kątownikiem stalowym lub odpowiednio wyprofilowanym kształtownikiem z blachy
stalowej.
Konstrukcja przejazdu umożliwia jego zabudowę z zastosowaniem typowych
maszyn torowych (wózki motorowe z żurawikami) lub drogowymi. Wymiana
uszkodzonego elementu przejazdu nie narusza położenia elementów sąsiednich.
Konstrukcja przejazdu umożliwia wykonywanie typowych robót utrzymania nawierzchni z zastosowaniem ciężkich maszyn torowych np. podbijarki.
Płyty MIROSŁAW przeznaczone są do zastosowania:
– w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe),
– w nawierzchni tramwajowej (torowiska, przejazdy tramwajowe),
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na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– przy minimalnej odległości między osiami torów kolejowych 4,00 m lub
przy odległości między osiami torów tramwajowych wynoszących 2,90 m,
3,10 m, 3,90 m lub 4,10 m,
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1000 mm,1435 mm
lub 1520 mm, a także w torach tramwajowych o szerokości 1000 mm lub
1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na podkładach kolejowych drewnianych, strunobetonowych lub stalowych
typu Y, z systemem przytwierdzeń klasycznym typu K lub sprężystym typu
SB lub KS, a także na podkładach tramwajowych drewnianych lub strunobetonowych o rozstawie 600 mm, z systemem przytwierdzeń klasycznym
typu K lub sprężystym SB lub KS,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 350 m [13].

Fot. 4. Szlak Krusze - Pilawa, nawierzchnia z płyt MIROSŁAW
Źródło: fot. A. Dąbrowski

4.2. Płyty BODAN
Płyty BODAN (rys. 10) to prefabrykaty z betonu polimerowego przeznaczone
do stosowania na przejazdach kolejowo-drogowych. System składa się z:
– płyt wewnętrznych (IP),
– płyt zewnętrznych (AP),
– pozostałych elementów konstrukcyjnych.
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Producent oferuje wersję z płyt o powierzchni odbijającej światło - BODAN-REFLO [2].

Rys. 10. Nawierzchnia BODAN [15]

Płyty BODAN stosuje się na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach
jednotorowych lub wielotorowych. Szerokość toru dowolna, typ szyn dowolny,
przy czym wysokość szyny powinna wynosić co najmniej 120 mm. W nawierzchni kolejowej może być zastosowany dowolny typ systemu przytwierdzeń [15].
4.3. Płyty systemu PGP
Płyta PGP (rys. 11) jest wykonana z betonu zbrojonego. Zaprojektowano
ją w ten sposób, aby możliwe było zastosowanie identycznych płyt zarówno
między tokami szynowymi (w roli płyt wewnętrznych), jak i na styku z nawierzchnią drogi (jako płyt zewnętrznych) [2].
Pierwowzorem płyty PGP była płyta ZET (fot. 5).
Płyty zabudowane wewnątrz toru opierają się na wyrównawczej warstwie
z klińca lub grysu, ułożonej na podsypce znajdującej się w oknach między
podkładami kolejowymi. Płyty zabudowane na zewnątrz toru również oparte
są na odpowiednio przygotowanym podłożu. Płyta jest obramowana kątownikiem stalowym lub odpowiednio wyprofilowanym kształtownikiem z blachy
stalowej na krawędziach przebiegających wzdłuż szyn.
Konstrukcja przejazdu umożliwia jego zabudowę z zastosowaniem typowych maszyn torowych (wózki motorowe z żurawikami) lub drogowymi.
Wymiana uszkodzonej płyty przejazdu nie narusza położenia płyt sąsiednich.
Konstrukcja przejazdu umożliwia wykonywanie typowych robót utrzymania
nawierzchni z zastosowaniem ciężkich maszyn torowych np. podbijarki.
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Rys. 11. Nawierzchnia PGP [2]

Płyty PGP przeznaczone są do zastosowania:
– w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe),
– w nawierzchni tramwajowej (torowiska, przejazdy tramwajowe),
na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– przy minimalnej odległości między osiami torów kolejowych 4,00 m lub
przy minimalnej odległości między osiami torów tramwajowych 2,90 m,
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm, a także
w torach tramwajowych o szerokości 1435 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na podkładach kolejowych lub tramwajowych drewnianych lub strunobetonowych, z systemem przytwierdzeń klasycznym typu K lub sprężystym typu SB lub KS,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 350 m
[16].
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Fot. 5. Płyty ZET (pierwowzór płyt PGP) na st. Kraków Bonarka
Źródło: fot. G. Stencel

5. Nawierzchnie z płyt wielkogabarytowych
5.1. Płyty żelbetowe systemu CBP
System CBP (rys. 12, fot. 6) to płyty żelbetowe, wielkogabarytowe, stanowiące cały czas najpowszechniejsze rozwiązanie nawierzchni drogowej na przejazdach
kolejowo-drogowych w Polsce.
System CBP składa się z następujących zasadniczych elementów:
– płyt wewnętrznych (PW),
– płyt zewnętrznych (PZ),
– płyt wewnętrznych skrajnych (PWS),
– płyt międzytorowych (PM).
Wymiary płyt są standaryzowane w zależności od szerokości toru oraz obciążenia przejazdu.
Krawędzie płyt są zabezpieczone kątownikami stalowymi. Istnieje również
możliwość wykonywania płyt o połowę krótszych (1/2 L) [2].
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Rys. 12. Nawierzchnia CBP [18]

Płyty CBP przeznaczone są do zastosowania w nawierzchni kolejowej (przejazdy kolejowo-drogowe), na liniach jednotorowych lub wielotorowych, w następującym zakresie:
– w torach kolejowych wszystkich klas o szerokości 1435 mm lub 1520 mm,
– dla szyn kolejowych 49E1 (S49) i 60E1 (UIC60),
– na podkładach drewnianych lub strunobetonowych z każdym typem systemu przytwierdzeń,
– na odcinkach prostych lub w łukach o promieniu minimalnym R ≥ 600 m.

Fot. 6. Szlak Cz-a Gnaszyn - Blachownia, nawierzchnia z płyt CBP
Źródło: fot. A. Dąbrowski
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6. Zalety i wady różnych typów nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych
W zakresie nawierzchni drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych najważniejsza linia technologicznego podziału biegnie między nawierzchniami bezpodsypkowymi i klasycznymi.
Podstawowym elementem nawierzchni bezpodsypkowych jest betonowa płyta z uformowanymi kanałami szynowymi, w których przy użyciu różnych
technologii w sposób trwały mocuje/przytwierdza się szyny kolejowe lub tramwajowe. Fakt użycia płyt prefabrykowanych sprawia, że wykonanie przejazdu
kolejowo-drogowego w technologii bezpodsypkowej nie jest znacząco dłuższy od
czasu związanego z zastosowaniem technologii klasycznej. Niewątpliwą zaletą nawierzchni bezpodsypkowej jest jej trwałość i stabilność, natomiast wadą - skomplikowany proces demontażu, a także skokowa zmiana sztywności toru kolejowego
na długości przejazdu kolejowo-drogowego.
Nawierzchnie klasyczne wykonywane są z różnego rodzaju płyt: gumowych,
żelbetowych małogabarytowych i żelbetowych wielkogabarytowych, jak również
z belek drewnianych. Każda z zastosowanych technologii różni się właściwościami i należy ją dostosować do warunków lokalnych. Nawierzchnie klasyczne są
bardziej kłopotliwe w eksploatacji z uwagi na brak lub ograniczoną współpracę
nawierzchni drogowej z kolejową, co powoduje powstawanie wibracji, a w konsekwencji - przemieszczeń i odkształceń płyt. Z kolei niewątpliwą zaletą technologii
klasycznej jest możliwość szybszej (a w niektórych przypadkach - również częściowej) rozbiórki nawierzchni, a także zachowanie równomiernej sztywności toru
kolejowego na długości przejazdu kolejowo-drogowego.
Zestawienie zalet i wad nawierzchni drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych wykonywanych w czterech podstawowych technologiach, przedstawiono
w tab. 1.
Tabela. 1. Zalety i wady nawierzchni drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych
Nawierzchnia
•
•
Bezpodsypkowa

•
•
Z płyt gumowych

•

Zalety
wysoka trwałość i stabilność,
dobra współpraca nawierzchni
drogowej z nawierzchnią kolejową
(brak wzajemnych przemieszczeń,
odkształceń) w obrębie przejazdu
kolejowo-drogowego;
zredukowany poziom wibracji i
hałasu,
możliwość wykorzystania
elementów z recyklingu,
największa różnorodność
elementów dostosowanych do
indywidualnych zastosowań (np.
do przejść dla pieszych, dla dróg
rowerowych, dla zwiększonych
obciążeń, w obrębie rozjazdów
kolejowych itd.);

•

•
•

•

Wady
różnica sztywności nawierzchni na
przejeździe kolejowo-drogowym
oraz sztywności nawierzchni poza
przejazdem,
ograniczone możliwości
demontażu nawierzchni;
ryzyko zwiększonej podatności
tworzyw sztucznych na warunki
zewnętrzne (temperatura,
promieniowanie UV),
możliwość powstawania trwałych
odkształceń i zużycia nawierzchni;
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Nawierzchnia
•
Z płyt
małogabarytowych

•
•

Z płyt
wielkogabarytowych

•

Zalety
duża trwałość i wytrzymałość
podstawowych elementów przy
zachowaniu niewielkiej masy,
łatwy i szybki montaż i demontaż
(w tym pojedynczych płyt);
stosunkowo łatwy montaż i
demontaż (konieczność użycia
ciężkiego sprzętu, ale niewielka
liczba elementów),
niska cena wyrobu;

•
•

•
•

•
•
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Wady
duża liczba elementów;
nierównomierne obciążenie
płyt w przypadku przejazdów
zlokalizowanych pod kątem do
drogi
duża masa elementów,
brak współpracy nawierzchni
drogowej z nawierzchnią kolejową
(powstawanie deformacji, w tym
klawiszowanie, przesunięcia płyt),
niska estetyka,
duży poziom wibracji i hałasu;

7. Wprowadzanie do obrotu nawierzchni przejazdowych
Elementy nawierzchni przedstawione w artykule zgodnie z obowiązującymi
przepisami stanowią wyroby budowlane, które nie są objęte normą zharmonizowaną. Wyroby takie mogą być udostępniane na rynku europejskim na podstawie
procedur przedstawionych w Rozporządzeniu 305/2011 [20], natomiast na rynku
krajowym – na podstawie przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych [21].
Wprowadzając wyrób na rynek europejski, producent oznacza wyrób znakiem
CE i wystawia deklarację właściwości użytkowych. Przez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami
użytkowymi.
Przy wprowadzaniu wyrobu na rynek krajowy producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonuje oceny zgodności i wydaje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.
Po 1 stycznia 2017 r. przy wprowadzaniu do obrotu, producent będzie miał
obowiązek wydać krajową deklarację właściwości użytkowych. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane (np. linie kolejowe), zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.
Aprobaty techniczne będą wydawane do końca 2016 roku, natomiast krajowe
oceny techniczne będą wydawane po 1 stycznia 2017 r. przez upoważnione do
tego jednostki. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, mogą być udostępniane na
rynku krajowym po tym dniu. Dla takich wyrobów budowlanych producent może
sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed 1 stycznia 2017 r. Aprobaty techniczne wydane

Dąbrowski A., Stencel G.

66

do końca 2016 roku mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do
końca okresu ważności tych aprobat.
Nawierzchnie gumowe oraz z płyt prefabrykowanych przedstawione w artykule są stosowane w nawierzchniach kolejowych o tradycyjnej konstrukcji. W tych
przypadkach elementy nawierzchni kolejowej na przejeździe kolejowo-drogowym
są identyczne jak poza nim i mogą być wprowadzone do obrotu na przykład poprzez wystawienie deklaracji WE zgodności.
Sytuacja – z oczywistych względów – wygląda inaczej w przypadku nawierzchni zintegrowanych, gdzie stosuje się systemy przytwierdzeń szyn przeznaczone
do nawierzchni bezpodsypkowych, które zgodnie z „Rozporządzeniem 720” [22]
stanowią typ budowli, na który Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje
świadectwo dopuszczenia.
System przytwierdzeń do nawierzchni bezpodsypkowej nie stanowi składnika
interoperacyjności, ponieważ wymagania dotyczące składników, określone w TSI
INF dotyczą tradycyjnej konstrukcji toru na podsypce tłuczniowej z szyną Vignoles’a na betonowych lub drewnianych podkładach i przytwierdzeniach zapewniających opór przed przemieszczeniem wzdłużnym szyny dzięki przytwierdzeniu
stopki szyny.
8. Podsumowanie
W artykule usystematyzowano oraz opisano podstawowe rodzaje nawierzchni
drogowych stosowanych lub przewidywanych do wdrożenia na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Opisy techniczne wyrobów zostały oparte przede
wszystkim na aprobatach technicznych wydawanych przez Instytut Kolejnictwa,
a w przypadku braku odpowiednich aprobat technicznych - na informacjach pochodzących z materiałów informacyjnych producentów.
Po opisaniu poszczególnych rodzajów nawierzchni przejazdowych, przedstawiono ogólne zestawienie zalet oraz wad czterech głównych technologii, tzn. nawierzchni bezpodsypkowych, nawierzchni z płyt gumowych, nawierzchni z płyt
małogabarytowych oraz nawierzchni z płyt wielkogabarytowych. Autorzy nie
wskazali technologii, która ich zdaniem powinna być najpowszechniej stosowana
(jako wiodąca). Zdaniem autorów stosowanie konkretnego rozwiązania powinno
zależeć od warunków miejscowych, obejmujących m. in. natężenie i strukturę ruchu drogowego, układ geometryczny linii kolejowej, oczekiwania społeczne (np.
dotyczące poziomu wibracji i hałasu) i przewidzianą technologię utrzymania toru
kolejowego.
W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na fakt, że ulegną zmianie zasady
wprowadzania do obrotu elementów nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych. Aprobaty techniczne będą wydawane do końca 2016 roku, a po 1 stycznia
2017 r. upoważnione jednostki będą wydawać krajowe oceny techniczne. Apro-
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baty techniczne wydane do końca 2016 roku mogą być traktowane jako krajowe
oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.
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MOSTY KOLEJOWE JAKO ŹRÓDŁA HAŁASU
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Streszczenie. W artykule omówiono problem hałasu, którego źródłem są niektóre rodzaje mostów kolejowych. Zaprezentowano wyniki badań obiektów generujących nadmierny poziom
ciśnienia akustycznego, tj. wiaduktu stalowego z pomostem ortotropowym oraz mostu z rusztem
podłużnicowo-poprzecznicowym. Przedstawiono również wyniki badań w otoczeniu mostu z torem
ułożonym na podsypce, który nie wykazuje nadmiernej emisji dźwięku. Wskazano przyczyny i źródła hałasu oraz przedstawiono ogólne zalecenia do projektowania cichych mostów.
Słowa kluczowe: most kolejowy, emisja akustyczna, hałas

1. Wprowadzenie
Mosty kolejowe mogą oddziaływać na środowisko w znacznie większym stopniu niż linie kolejowe na docinkach poza mostami. Odziaływanie to może przejawiać się nadmierną emisją hałasu, co ma szczególnie istotne znaczenie na terenach
aglomeracji.
Stopień zwiększenia poziomu hałasu zależy od rodzaju konstrukcji mostu i osiąga nawet 15 dB [1]. Największe zagrożenie dla środowiska stanowią obiekty bez
podsypki oraz te, na których nie zastosowano wibroizolacji. Obiekty z podsypką również mogą wpływać na pogorszenie klimatu akustycznego wokół mostu,
w szczególności obiekty z pomostem ortotropowym. Znane są również przypadki
współczesnych mostów zespolonych i betonowych, które emitują nadmierny hałas
– przykład można znaleźć chociażby w [2]. Niektóre przykłady dotyczą obiektów
w ciągu linii dużej prędkości – np. [3].
Na problem hałasu mostów kolejowych zwraca uwagę PN-EN 1993-2, Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 2: Mosty stalowe [4]. W normie tej, w rozdziale dotyczącym stanów granicznych użytkowalności, w postanowieniach ogólnych zapisano, że należy ograniczać częstotliwości drgań własnych
m.in. po to, aby ograniczyć uszkodzenia zmęczeniowe i ograniczyć nadmierną
emisję hałasu. W pkt. 7.7 tej samej normy, dotyczącym kryteriów użytkowania
mostów kolejowych, zapisano: „Wszelkie wymagania dotyczące emisji hałasu można
podać w ustaleniach projektowych”.
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Problem hałasu mostów kolejowych został także poruszony w dokumencie UIC
717 Recommendations for the design of bridges to satisfy track requirements and reduce noise
emissions [5], w którym podano zalecenia doprojektowania konstrukcji, które charakteryzują się małą emisją hałasu.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań własnych hałasu w otoczeniu trzech mostów kolejowych o różnych rodzajach konstrukcji pomostu. Jeden
z obiektów ma tor mocowany bezpośrednio do stalowej płyty pomostu, kolejny
obiekt posiada pomost w postaci rusztu otwartego. Ostatni z omawianych obiektów to most, gdzie tor ułożono na podsypce. Dwa z omawianych obiektów stanowią zagrożenie dla środowiska.W końcowej części artykułu przytoczono najważniejsze wskazówki dotyczące projektowania cichych mostów, zaczerpnięte z [5].
2. Hałas w otoczeniu mostów stalowych - przykłady
2. 1. Wiadukt bez podsypki z pomostem stalowym
Badany obiekt to czteroprzęsłowa stalowa belka ciągła o rozpiętości przęseł ok.
21 m. Dźwigary główne to blachownice, zaś pomost stanowi użebrowana płyta
stalowa – rys. 1. Szyny zostały przymocowane bezpośrednio do pomostu, bez podsypki i mostownic. Na obiekcie nie zastosowano wibroizolacji.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny wiaduktu

Obiekt został usytuowany w łuku poziomym o promieniu R = 250 m (fot. 1).
Tor na obiekcie i poza nim był bezstykowy. Obok wiaduktu, w odległości ok. 25 m
znajdował się budynek mieszkalny wielorodzinny, którego mieszkańcy skarżyli się
na nadmierny hałas.
Oględziny obiektu wykazały jego niezadowalający stan. Głównym problemem
była nieprawidłowa krzywizna łuku, w rzeczywistości była to łamana składającą
się kilku odcinków.
Pociągi przejeżdżające na nasypie, bezpośrednio przed budynkiem mieszkalnym, generowały hałas, który powstawał głównie wskutek: oddziaływania
kół i szyn (duży udział miały nierówności powierzchni tocznych), pracy silnika
lokomotywy, zatrzymywania się pociągu, pracy hamulców i połączeń wagonów.
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Dźwięki te powstawały mimo niewielkiej dopuszczalnej prędkości przejazdu, rzędu 20-30 km/h. Duży wpływ na generację dźwięku miało położenie toru w łuku
poziomym, złe jego wyprofilowanie i niezadowalający stan.

a)

b)
Fot. 1. Widok wiaduktu z poziomu pomostu (a) i widok od spodu (b)

Pociągi przejeżdżające po wiadukcie generowały większy hałas. Porównanie
widm poziomu ciśnienia akustycznego mierzonego 7.5 m od toru poza mostem
i 7.5 m od toru na moście, w obu przypadkach 1.5 m nad poziomem główki szyny,
przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego zarejestrowane w czasie przejazdu pociągu towarowego
z prędkością ok. 30 km/h

Hałas obok wiaduktu, mimo niewielkiej prędkości przejazdu pociągów sięgał
85 dB(A) i był większy o ok. 15 dB od hałasu obok toru poza wiaduktem. Analizując widmo hałasu (rys. 2) można zauważyć, że poziom ciśnienia akustycznego
wzrasta w całym zakresie częstotliwości. Przyczyną tak dużego wzrostu były drgania konstrukcji mostu oraz piski kół i złącz wagonów, wynikające z ruchu po łuku
o małym promieniu. Udział konstrukcji wiaduktu w hałasie był duży. Drgania
blachy pomostu i środników dźwigarów głównych przyczyniały się do emisji niepożądanych dźwięków. Szczegółowo zagadnienie to omówiono w [6].
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Dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku w mieszkaniach sąsiadującego
z mostem budynku był przekroczony w porze nocnej o około 7 dB, co stanowiło
bardzo dużą uciążliwość.
2.2. Most bez podsypki z pomostem w postaci rusztu
Kolejnym przykładem jest most blachownicowy, składający się z dwóch osobnych konstrukcji stalowych, opartych na wspólnych podporach. Schemat statyczny to belka swobodnie podparta o rozpiętości 24.15 m. Konstrukcja pomostu to
ruszt podłużnicowo-poprzecznicowy na którym oparto mostownice – rys. 3. Jest
to tzw. pomost otwarty.

Rys. 3. Przekrój poprzeczny badanego mostu blachownicowego z pomostem otwartym

Szyny zostały zamocowane do mostownic drewnianych przez podkładki PM60 i przekładki podszynowe typu PKW. Nawierzchnię i pomost przedstawia fot. 2.

a)

b)
Fot. 2. Widok nawierzchni (a) i pomostu w postaci rusztu podłużnicowo-poprzecznicowego (b)
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Hałas, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianego obiektu, mierzono w odległości 7.5 m od toru na moście oraz w takiej samej odległości od toru
poza mostem, na wysokości ok. 1.5 m nad główką szyny. Mierzono również hałas
pod mostem. Zjawiska akustyczne rejestrowano w czasie przejazdów pociągów
osobowych i towarowych (szczegółowe wyniki badań zawiera [7]). Przykładową
charakterystykę amplitudowo- częstotliwościową poziomu ciśnienia akustycznego
przedstawiono na rys. 4.
Obok toru poza mostem (osob. 2) (Real)
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Rys. 4. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego z prędkością 50 km/h
przez most z pomostem w postaci rusztu

Hałas obok mostu sięgał nawet 89.2 dB(A), pod mostem w kilku zarejestrowanych przypadkach przekraczał 100 dB(A). Wartości poziomu hałasu obok mostu
były większe o 3.5 do 10 dB od poziomu hałasu obok toru poza mostem, przy
czym zależały one przede wszystkim od rodzaju pociągu, jego prędkości i stanu
technicznego kół. Analizując rys. 4 można zauważyć, że wzrost poziomu ciśnienia
akustycznego następuje w całym zakresie rozpatrywanych częstotliwości.
W czasie badań, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na linii kolejowej nie było możliwości zarejestrowania emisji akustycznej w czasie przejazdów
z większymi prędkościami niż 70 km/h. Należy się spodziewać, że przy większych
prędkościach most będzie niekorzystnie oddziaływał na środowisko w większym
stopniu.
2.3. Most z podsypką i pomostem stalowym ortotropowym
Konstrukcję nośną przęseł stanowią dwie blachownice wzmocnione
kratownicami typu „W” oraz pomost w postaci płyty ortotropowej z poprzecznicami – rys. 5. Tor ułożono na podsypce o grubości 350 mm, licząc od spodu
podkładów. Podstawowe parametry mostu są następujące: rozpiętości teoretyczne
2 x 49,0 m, szerokość konstrukcji nośnej 7,39 m.
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Rys. 5. Fragment przekroju poprzecznego badanego mostu kratownicowego
z pomostem stalowym ortotropowym

Kratownice mają przekrój skrzynkowy i są stężone wiatrownicami z podwójnych kątowników. Dźwigary, nawierzchnię i pomost ortotropowy przedstawia
fot. 3.

a)

b)
Fot. 3. Widok konstrukcji dźwigarów i nawierzchni (a) oraz widok przęsła od spodu (b)

Hałas mierzono również w odległości 7.5 m od toru na moście i toru poza mostem, 1.5 m nad poziomem główki szyny. Pomiary wykonano także pod mostem.
Zjawiska akustyczne rejestrowano w czasie przejazdów pociągów osobowych i towarowych. Przykładową charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową poziomu ciśnienia akustycznego przedstawiono na rys. 6.
Poziom hałasu obok mostu niewiele różni się od hałasu obok toru poza mostem
(np. 78.2 vs. 79.0 dB(A)). Obiekt nie stanowi więc zagrożenia dla środowiska
i spełnia wymagania dotyczące emisji hałasu. Analizując hałas pod obiektem można stwierdzić, że jego poziom jest większy o ok. 6 dB(A) od hałasu obok toru poza
mostem. Można zauważyć duży wzrost poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie
do 500 Hz.
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Rys. 6. Przykładowa charakterystyka amplitudowo częstotliwościowa hałasu w otoczeniu mostu kratownicowego z jezdnią na podsypce

W przypadku analizowanego mostu większy hałas pod mostem nie powoduje
zagrożenia dla środowiska, ponieważ konstrukcja znajduje się stosunkowo nisko
nad terenem, a dźwięki są tłumione przez podłoże i nie rozprzestrzeniają się. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomost stalowy ortotropowy zastosowany np.
w estakadzie na wysokich podporach może być uciążliwy dla otoczenia.
3. Źródła hałasu i ogólne zalecenia do projektowania cichych mostów
Główne źródła hałasu kolejowego możemy podzielić na trzy grupy:
• hałas pochodzący od taboru – silniki spalinowe i elektryczne napędzające
lokomotywy, osprzęt składu (sprężarki, hamulce, pantografy itp.),
• hałas pochodzący od wibracji oraz tarcia kół składu i szyny,
• hałas aerodynamiczny.
Przyczyny zwiększenia hałasu przy przejeździe pociągu przez most można ogólnie podzielić na dwie grupy:
a. wibracje pochodzące od kół pojazdu, przekazywane przez szyny na konstrukcję mostu powodują drgania jej elementów; duże powierzchnie konstrukcji mogą zachowywać się jak membrany głośnika i emitować niepożądane dźwięki;
b. w mostach z pomostem otwartym brak tłumienia przez podłoże (podsypkę)
powoduje swobodne rozprzestrzenianie się dźwięków powstających na styku kół z szynami.
Ogólne zalecenia do projektowania cichych mostów podano w dokumencieUIC
717 [5]. Stwierdzono tam m.in., że jeżeli jest to możliwe, to na moście należy stosować tor na podsypce. Jeżeli konieczne jest przyjęcie bezpośredniego mocowania
szyn, sposób mocowania powinien zapewnić redukcję propagacji drgań. Ponieważ
prace utrzymaniowe są drogie, konstrukcje mostów powinny być zaprojektowane
w taki sposób, aby zminimalizować koszty utrzymania. System torów na podsyp-
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ce umożliwia zmechanizowanie konserwacji, co jest korzystne z ekonomicznego
punktu widzenia.
Hałas generowany przez mosty kolejowe w czasie przejazdu pociągów zależy
od chropowatości powierzchni koła i szyny oraz sztywności toru. Niektóre z tych
cech występują losowo i mogą jedynie sporadycznie powodować emisję hałasu.
Należy jednak pamiętać, że na obiekty oddziałują także siły ściśle okresowe, które
mogą prowadzić do stałych wibracji i emisji hałasu. Biorąc pod uwagę odstęp podkładów równy 600 mm, przy prędkości pociągu w zakresie od 50 do 300 km/h
(tak duży zakres prędkości podano za [5]) powstają oddziaływania w zakresie ok.
20 do 150 Hz. Jeśli częstotliwość wzbudzenia będzie pokrywać się z częstotliwością drgań własnych elementów mostu, konstrukcja wygeneruje szczególnie silną
odpowiedź. Jeżeli wystąpi zbieżność między częstotliwościami, może pojawić się
rezonans i znaczna emisja hałasuw zakresie niskich częstotliwości. Hałas powstaje
wówczas w trzech etapach, tj.:
• wzbudzenie drgań konstrukcji mostu,
• propagacja drgań w elementach konstrukcji,
• generowanie dźwięków powietrznych od drgań strukturalnych.
W celu ograniczenia promieniowania dźwięków z konstrukcji, istotne jest, aby
częstotliwości drgań tych części konstrukcji mostu, które mogą emitować najwięcej dźwięków nie mieściły się w zakresach częstotliwości, w których istnieje silne
wzbudzenie.
Podstawowe środki zmierzające do zmniejszenia hałasu powinny objąć tor
i konstrukcję mostu. Najważniejsze działania obejmujące tor, to:
• usunięcie jakiejkolwiek nieciągłości szyn,
• zapewnienie gładkiej i równej powierzchni szyny.
Zaleca się tor na podsypce, wskazana jest dodatkowa mata wibroizolacyjna pod
balastem, zwłaszcza na liniach o dużym natężeniu ruchu.
Obiekty z pomostami otwartymi należą do konstrukcji, w których większość
hałasu powstaje na skutek swobodnego rozprzestrzeniania się dźwięków przez
ruszt podłużnicowo-poprzecznicowy. Częściowo redukcję niepożądanych dźwięków można uzyskać przez odizolowanie toru od konstrukcji nośnej. W przypadku
toru bezpośrednio zamocowanego do pomostu, hałas można zmniejszyć przez:
• zastosowanie sprężystych podkładek,
• redukcję wibracji elementów mostu, np. poprzez zastosowanie pośredniej
warstwy tłumiąceji oddzielenia toru od pomostu,
• redukcję wibracji poprzez zmiany w konstrukcji (np. przez spawanie dodatkowych usztywnień), w celu zmiany częstotliwości drgań swobodnych
wielkopowierzchniowych elementów.
W niektórych przypadkach można rozważyć zwiększenie masy pomostu (np.
dodatkowy balast) lub pokrycie elementów emitujących hałas warstwą materiału
zapewniającą dodatkowetłumienie.
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4. Podsumowanie
Największe zagrożenie dla środowiska z punktu widzenia emisji hałasu stanowią mosty stalowe z pomostem otwartym oraz z pomostem stalowym i torem bez
podsypki. Mosty betonowe, z betonu sprężonego i zespolone na ogół powodują
zdecydowanie mniej problemów akustycznych niż mosty stalowe, chociaż problemów takich nie można wykluczyć, o czym świadczą np. publikacje [1,2,3].
Analiza mostów kolejowych pod kątem emisji dźwięków powinny być dzisiaj standardowym elementem procesu przygotowania i projektowania inwestycji. Zalecenie takie jest zawarte w Eurokodzie [4]. Wymagania dotyczące emisji
hałasu powinny być określone przez inwestora. Jeżeli takich wymagań inwestor
nie postawi, to budowa lub modernizacja obiektu może zakończyć się pogorszeniem klimatu akustycznego w pobliżu linii kolejowej i protestami okolicznych
mieszkańców. Przydatnym opracowaniem przy projektowaniu cichych mostów są
z pewnością zalecenia UIC 717 [5].
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Streszczenie. Stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego na sieci PKP
do chwili obecnej kontroluje się na podstawie pomiarów przemieszczeń oznaczonych na szynie punktów bazowych, względem ustalonego przekroju kontrolnego. W artykule przedstawiony zostanie
nowy sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów
stałych.
Słowa kluczowe: tor bezstykowy, temperatura neutralna, punkty bazowe, punkty stałe,
laser krzyżowy

1. Wstęp
Tor zbudowany z szyn ciągłych spawanych, tzw. tor bezstykowy, od kilkudziesięciu lat jest podstawową konstrukcją toru kolejowego. W torze tym mogą
wystąpić bardzo duże podłużne siły osiowe, wywołane głównie zmianami temperatury [1,2]. Przyjmuje się, że w strefie centralnej toru bezstykowego, panuje
stan naprężeń w szynach wywołany zarówno siłami termicznymi, jak i siłami spowodowanymi lokalnymi przemieszczeniami szyn. Lokalne przemieszczanie szyn
(pełzanie szyn), powodowane jest przez zmienny opór podłużny i poprzeczny na
długości toru, zmienne wartości sił od pojazdów. Zmienna wartość sił przyczepności kół z szynami, a także różny stopień nagrzania szyny, powodują odcinkowe
zaburzenia stanu równowagi, co w pewnych przypadkach może spowodować występowanie lokalnych przemieszczeń szyn [3]. Przemieszczenia te mogą doprowadzić do zmian wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło
przemieszczenie [1].
Stosowana obecnie na sieci PKP metoda punktów stałych, pozwala na wyznaczenie w strefie centralnej toru bezstykowego, wartości siły podłużnej w szynach lub
korekty temperatury neutralnej (temperatury przytwierdzenia szyn), w oparciu
o pomiar przemieszczeń utrwalonych na szynie punktów bazowych, względem
1
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ustalonego przekroju. Położenie przekroju kontrolnego wynika z przyjęcia tzw.
punktów stałych, które lokalizuje się najczęściej na słupach trakcyjnych, obiektach
inżynieryjnych lub innych obiektach, których położenie przyjmuje się za niezmienne w czasie [11]. Pomiar położenia punktów bazowych, wymaga zaznaczenia na
szynach przekroju kontrolnego jeszcze przed pierwszym przytwierdzeniem szyn
do podkładów, jest to położenie odpowiadające zerowym naprężeniom w szynach
w określonej temperaturze przytwierdzenia. W stosunku do pierwotnego położenia punktów kontrolnych dokonuje się kolejnych pomiarów położenia tych punktów w odniesieniu do ustalonego przekroju kontrolnego.
Wykonując kolejne pomiary położeń punktów na szynie w dwóch sąsiednich
przekrojach kontrolnych w stosunku do położenia odpowiadającego zerowemu naprężeniu, można obliczyć przyrost długości odcinka kontrolnego szyny, co pozwoli
na obliczenie wartości siły osiowej lub weryfikację temperatury neutralnej szyny.
2. Metody pomiaru przemieszczeń szyn do punktów stałych
Najstarszą i stosowaną do dziś metodą pomiaru przemieszczeń punktów bazowych zaznaczonych na szynach jest pomiar położenia tych punktów w stosunku do
prostej łączącej dwa punkty stałe. Prosta ta realizowana jest przez cienki sznurek
(linkę) przyłożony do punktów stałych, w taki sposób, aby po jego naciągnięciu,
przebiegał tuż nad powierzchnią główki szyny, a następnie mierzy się (wzdłuż kierunku szyny) odległość punktów bazowych od punktu przecięcia prostej wyznaczonej przez napięty sznurek z krawędzią zewnętrzną główki szyny (fot. 1).

Fot. 1. Pomiar przemieszczeń punktów bazowych wyznaczonych na szynach przy użyciu cienkiego sznurka
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Zaletą tej metody jest jej prostota oraz szybkość pomiaru położenia punktów bazowych. Wadą zaś mała dokładność mierzonych przemieszczeń, szczególnie w przypadku prowadzenia pomiaru na odcinkach toru położonego w łukach
z przechyłkami oraz pomiarów podczas wiejącego wiatru, deformującego prostoliniowy przebieg rozpiętego sznurka. Jako wadę, należy również przyjąć dużą ilość
osób (4 osoby) niezbędnych dlawykonania pomiaru.
W latach 90-tych ubiegłego wieku, w ramach prac naukowo badawczych prowadzonych przez Zakład Dróg Kolejowych Politechniki Krakowskiej [3,4,5,6,10],
opracowano dwie metody pomiaru przemieszczeń szyn toru bezstykowego.
W pierwszej z metod stosowano stalowe konsole mocowane do słupów trakcyjnych na czas pomiarów jako punkty stałe, na które nakręcano spodarki z tarczą
sygnałową, a na konsoli zamocowanej na przeciwległym słupie spodarkęz teodolitem. Oś celowa lunety teodolitu zorientowanego na tarczę celowniczą wyznaczała
prostą przechodzącą przez punkty stałe. Na kierunek celowej wytyczano igłę nanośnika ortogonalnego typu Čemus, którego zero podziałki głównej przykładano
do punktu bazowego na główce szyny. Odległość punktu bazowego od kierunku
prostej odczytywano z podziałki nanośnika przy użyciu noniusza z dokładnością
±0,1 mm.
Drugim urządzeniem opracowanym w Zakładzie Dróg Kolejowych, był przyrząd prętowy z liniałem elektronicznym [5], którym dokonywano pomiarów odległości punktów stałych od punktów bazowych w układzie pomiarowym wcięcia liniowego [9]. Punkty stałe w tej metodzie położone były na kształtownikach
stalowych przyspawanych do odcinków szyn staro-użytecznych, zabetonowanych
w koronie torowiska, a punkty bazowe położone były na trzpieniach stalowych
[8,10] zamocowanych w szyjce (w osi obojętnej) szyny. Oprócz pomiarów liniowych, wykonywano również pomiary wysokościowe (niwelacja precyzyjna) punktów bazowych i punktów stałych. Ta opisana powyżej metoda, pozwalała na wyznaczenie składowych wektorów przemieszczenia z dokładnością ±0,4 mm.
Przemieszczenie punktów bazowych położonych na szynach toru bezstykowego
w stosunku do punktów stałych, można wyznaczać również metodami geodezyjnymi. Jedną z metod jest pomiar biegunowy do punktów stałych i punktów bazowych w lokalnym układzie współrzędnych, związanych z położeniem nowego typu
znaków regulacji osi toru [14], zamocowanych do konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej, położonych po obu stronach toru, które przyjmuje się za punkty stałe.
Pomiar prowadzi się z dogodnie położonego stanowiska dobrej klasy tachimetrem
z dalmierzem o dokładności pomiaru w zakresie ±(0,5÷2) mm+(1÷2) ppm i dokładności kątowej w zakresie (0,5÷1’’). Z wyznaczonych w układzie współrzędnych
prostokątnych oblicza się odległości punktów bazowych od prostej łączącej punkty
stałe.
W metodzie tej do pomiaru wykorzystuje się precyzyjne pryzmaty dalmiercze
mocowane w adapterach i ustawiane w miejscach wyznaczających punkt bazowy
na główce szyny (rys. 1) oraz na znakach regulacji osi toru (rys. 2).
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Rys. 1. Adapter dla pryzmatu dalmierczego ustawianego na szynie
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Rys. 2. Adapter pryzmatu dalmierczego montowanego na znaku regulacji osi toru

W roku 2013 został opracowany przez firmę NeoStrain Sp. z o.o. nowy
sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń szyn toru bezstykowego [15].
Istota nowego sposobu polega na tym, iż pomiar położenia punktów bazowych
na szynach wykonuje się od kierunku prostej, leżącej w płaszczyźnie pionowej,
jaką tworzy wiązka światła lasera krzyżowego, zamocowanego do znaku regulacji osi torów (zgodnego z warunkami Ig-6). Laser zamocowany jest w taki
sposób, iż wiązkę światła można skierować dokładnie na czujnik zamocowany
w adapterze na znaku regulacji osi toru, położonego po przeciwnej stronie torów
(fot. 2). Mocowanie lasera na znaku regulacji osi toru umożliwia adapter, który
po zamocowaniu pozwala na obrót lasera wokół jego osi oraz pochylanie lasera w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach (fot. 3). W celu wykonania
pomiaru odległości punktu bazowego na szynie od tak wyznaczonego kierunku, należy pomierzyć długość odcinka od punktu bazowego do pionowej płaszczyzny wyznaczonej przez wiązkę światła lasera. W pomiarze wykorzystuje się
pionową wiązkę pulsującego światłalasera, na którą naprowadza się odbiornik
światła laserowego (fot. 4), pozwalający na wyznaczenie położenia wiązki światła
laserowego z dokładnością ±1 mm. Dokładność ta została określona na podstawie przeprowadzonych serii pomiarów testujących.
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Fot. 3. Nadajnik wiązki laserowej

Odbiornik światła laserowego połączony jest z liniałem elektronicznym, zmocowanym na kształtowniku, na którym umieszczone są znaczniki pryzmatyczne,
pozwalające na przyłożenie kształtownika do nacięcia na główce szyny, które wyznacza punkt bazowy szyny.
Laser krzyżowy posiada wewnętrzny układ kompensacyjny, poziomujący wiązkę laserową w zakresie ± 4 oraz pozwalający na pracę w układzie pulsacyjnym,
korzystnym w pomiarach terenowych z użyciem czujników wiązki laserowej.
Zmocowany jest z podstawą kształtownika, na którym umieszczone są znaczniki
pryzmatyczne, pozwalające na przyłożenie kształtownika do nacięcia na główce
szyny, które wyznacza punkt bazowy szyny.

Fot. 4. Odbiornik wiązki laserowej, przyłożony do punktu bazowego na szynie
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W zestawie pomiarowym znajduje się również elektroniczny termometr szynowy oraz komplet dwóch adapterów dla pomiarów z punktów stałych zlokalizowanych na krawędziach słupów trakcyjnych [16]. Można zatem pomiary przemieszczeń szyn prowadzić z wykorzystaniem nadajnika (fot. 5a oraz 5b) i czujnika
światła laserowego (fot. 6), zamocowanych na czas pomiaru do słupa trakcyjnego
w tradycyjnie umieszczonych punktach stałych oraz odbiornika światła laserowego
(fot. 4) zamiast sznurka i przymiaru liniowego.

Fot. 5. Nadajnik przystosowany do pracy z punktów stałych zlokalizowanych na krawędziach słupów
trakcyjnych. a) widok z boku, b) widok z góry

Fot. 6. Czujnik laserowy przystosowany do pracy z punktów stałych zlokalizowanych na krawędziach
słupów trakcyjnych

W dniu 29 września bieżącego roku, Autorzy opracowania wraz z diagnostą
z Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie przeprowadzili serię pomiarów położenia
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punktów bazowych do punktów stałych założonych na zmodernizowanym odcinku linii kolejowej nr 90.
Wykonano pomiar położenia punktów bazowych zaznaczonych na szynach
toru nr 1 i 2 w stosunku do punktów stałych oznaczonych na krawędziach słupów
trakcyjnych. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano:
a) sznurek i przymiar liniowy;
b) zestaw pomiarowy z nadajnikiem i odbiornikami laserowymi;
c) tachimetr elektroniczny Topcon GPT9003, wykonując pomiar geodezyjny
metodą biegunową w lokalnym układzie odniesienia - związanym ze znakami regulacji osi toru jako punkty stałe.
Przeprowadzone pomiary miały na celu skonfrontowanie aktualnie stosowanej
metody pomiaru przemieszczeń szyn z nowym sposobem pomiaru z wykorzystaniem systemu laserowego oraz metody pomiaru geodezyjnego,pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań, ich efektywności i czasochłonności.
Uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwalają na pozytywną ocenę nowej metody pomiaru laserowego, gdyż różnica pomierzonych odległości
punktów bazowych od kierunków do punktów stałych wyznawczych za pomocą
sznurka i metody laserowej z zamocowaniem nadajnika i odbiornika laserowego
do punktów zaznaczonych na krawędzi słupa, nie przekroczyła wartości 3 mm.
W przypadku porównania wyników z pomiaru sznurkiem i przymiarem liniowym
oraz urządzeniem laserowym zamocowanym do znaków regulacji osi toru, różnice
w wartościach pomierzonych różniły się o wartość 80 mm ± 2,5 mm (znak regulacji osi toru znajduje się w osi słupa trakcyjnego, tj. 2 x ceownik 160 z kratą trójkątną). Na podobnym poziomie tj. ±2 mm kształtowały się różnice pomiędzy pomierzonymi odległościami do punktów bazowych z pomiarów przy użyciu sznurka
oraz odległości obliczonych z pomiaru biegunowego wykonanego tachimetrem.
3. Podsumowanie i wnioski
Skorygowaną temperaturę neutralną w szynach toru bezstykowego (w jego
strefie centralnej) wyznacza się obecnie na podstawie obserwacji położenia punktów bazowych założonych na szynach w stosunku do punktów stałych. W przypadku dwutorowych linii zelektryfikowanych, punkty stałe zlokalizowane są na
powierzchni bocznej słupa trakcyjnego, w okolicy krawędzi z powierzchnią czołową i w zasadzie jest to bliżej nieokreślone miejsce, do których przykłada się sznurek
materializujący linię prostą, od której mierzy się odległości do punktów bazowych.
Tą niejednoznaczność w określeniu położenia punktu stałego, można wyeliminować przyjmując jako punkty stałe znaki regulacji osi toru nowego typu, zgodne
z wytycznymi Ig-6 [14]. Korzystnym w tym przypadku jest zastosowanie do pomiarów przemieszczeń zestawu złożonego z lasera krzyżowego i czujników promienia laserowego, mocowanych na znakach regulacji osi toru oraz urządzenia
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z systemem pomiaru odległości punktów bazowych od pionowej płaszczyzny, na
której położone są punkty bazowe.
Zaletą stosowania do pomiarów przemieszczeń zestawu laserowego, jest możliwość przeprowadzenia pomiarów przez dwie osoby (w tym sygnalista), podczas
gdy w metodzie tradycyjnego pomiaru udział bierze cztery osoby (w tym sygnalista).
Godną polecenia i stosowania, okazuje się geodezyjna metoda pomiaru przemieszczeń szyn, gdyż pozwala ona na wyznaczenie ze współrzędnych pomierzonych punktów bazowych i punktów stałych, zarówno przemieszczeń wzdłużnych,
jak i przemieszczeń poprzecznych szyn, pomierzonych w kolejnych pomiarach
okresowych. Zespół dokonujący pomiaru składa się z trzech osób (w tym sygnalista).
W przedstawionym opracowaniu nie przedstawiono analizy dokładności opisanych metod pomiaru, gdyż z założenia nie planowano takiej analizy, chodziło
bowiem o porównanie względnych różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami. Nie
analizowano również czasochłonności pomiarów każdą z tych metod, choć nie
podlega dyskusji, że metoda tradycyjna pozwala w najkrótszym czasie przeprowadzić pomiar przemieszczeń wzdłużnych szyn, lecz w niekorzystnych warunkach
pogodowych (silny wiatr, opady deszczu czy śniegu) wykonanie pomiaru staje się
bardzo uciążliwe lub wręcz nie możliwe. Natomiast metoda laserowa oraz geodezyjna, wolne są od wpływu warunków atmosferycznych.
Bazując na uzyskanych doświadczeniach z testami urządzenia laserowego
w pomiarach przemieszczeń szyn metodą punktów stałych, opracowano nowy
sposób prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem projekcji laserowej o roboczej
nazwie o Orto-Laser. Pozwala on zredukować ilość koniecznych osób do przeprowadzenia pomiarów, jest niezależny od warunków atmosferycznych i pozwala
osiągać dokładności porównywalne z innymi stosowanymi metodami pomiarów
przemieszczeń szyn.
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Streszczenie. Do czasu wprowadzenia jednolitych zasad oceny stanu infrastruktury na
europejskiej sieci kolejowej zarządy krajowe stosowały różne metody pomiaru, analizy i oceny pomierzonych nierówności toru. Minimalne wymagania w tym zakresie opisane zostały w technicznej
specyfikacji interoperacyjności systemu infrastruktura i normach powiązanych. W artykule przedstawiono metody pomiaru i analizy nierówności pionowych spełniające wymagania norm serii PN-EN 13848 oraz zdefiniowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia w tym zakresie.
Słowa kluczowe: diagnostyka dróg kolejowych, ocena stanu toru, nierówności pionowe toru.

1. Wstęp
Do oceny rzeczywistego kształtu toru kolejowego w płaszczyźnie pionowej wykorzystuje się metody geodezyjne. Najczęściej jest to niwelacja geometryczna lub
pomiary tachimetryczne z wykorzystaniem kolejowej osnowy specjalnej, tj. znaków regulacji osi toru umieszczonych na słupach trakcyjnych. Pomiary te pozwalają na obliczenie rzeczywistego odkształcenie toru względem niwelety teoretycznej
i są wykorzystywane głównie w procesie regulacji osi toru kolejowego.
W praktyce diagnostycznej do oceny odkształcenia toru wykorzystuje się
układ względny, który jest powiązany z osią toru (rys. 1). Otrzymujemy wówczas
względne odkształcenie toków szynowych, które nie może być utożsamienie z rzeczywistym kształtem toru w płaszczyźnie pionowej. Przyczyną tego są stosowane
obecnie system pomiarowe, które pozwalają na odwzorowanie kształtu toru tylko
do określonej długości fal [4].

Rys. 1. Względny układ współrzędnych [6]: 1 – kierunek ruchu, 2 – powierzchnia toczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]
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W procesie utrzymania nawierzchni kolejowej szczególnie znaczenie mają nierówności pionowe i ich odchylenia standardowe, które wykorzystywane są do planowania napraw w okresie krótko i średnioterminowym [3].
Nierówności toru w płaszczyźnie pionowej najczęściej klasyfikuje się z uwagi
na długość fali odkształcenia, którą można łączyć z przyczyną deformacji toru.
Krótkie nierówności o długości fal do 1 m związane są głównie z zużyciem falistym
powierzchni tocznej główki szyny. Deformacje o długościach fal w zakresie 1÷3 m
są najczęściej wynikiem wad powstałych w procesie ich produkcji, transportu oraz
układania i łączenia szyn w torze. Nierównomierne odkształcenia podsypki i podtorza wzdłuż toru jest wynikiem zróżnicowanych cech dynamicznych nawierzchni,
co powoduje odkształcenia toru o długości fal 3÷25 m. Natomiast odkształcenia
toru o długości fal 25÷70 m analizuje się z uwagi na spokojność jazdy i są one
wynikiem błędów popełnianych przy tyczeniu niwelety toru i łuków zaokrąglających załomy oraz budowie i naprawach nawierzchni kolejowej. Zakres długości
fal 70÷150 m wykorzystywany jest wyłącznie na liniach o prędkości większej od
250 km/h [1,4,12,13].
W celu ujednolicenia zasad oceny stanu geometrii toru na europejskiej sieci kolejowej, konieczne było wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki podstawowych parametrów oraz metod ich pomiaru i analizy. Głównymi
dokumentami opisującym tą problematykę są Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dla podsystemu Infrastruktura [12] oraz normy powiązane serii PN-EN
13848 [6-11] i PN-EN 14363 [5].

2. Podstawowe pojęcia i ich definicje
W literaturze [1,4,13,15], normach [5-11] i instrukcjach [2,14] spotkać można różne określenia dotyczące nierówności podłużnych toru w płaszczyźnie pionowej, które bardzo często używane są zamiennie i błędnie porównywane między
sobą. Jest to wynikiem stosowania przez zarządców infrastruktury systemów pomiarowych, które różnią się między sobą sposobem, odwzorowaniem rzeczywistych nierówności toru.
Norma PN-EN 13848-1 [6] definiuje nierówności pionowe jako odchylenie zi
w kierunku osi z kolejnych poziomów powierzchni tocznej główki szyny względem
średniego położenia w pionie (linii odniesienia), obejmujące wyszczególnione zakresy długości fal i obliczane z następujących po sobie pomiarów (rys. 2).
Średnie położenie w pionie (linię odniesienia) uzyskuje się poprzez filtrowanie
pomierzonych nierówności filtrem dolnoprzepustowym o określonej długości fali
odcięcia, oddzielnie dla każdego toku szynowego.
Strzałki pionowe są to odchylenia f(x) mierzone od powierzchni tocznej główki
szyny do linii odniesienia, którą jest cięciwa o podziale asymetrycznym lub symetrycznym (rys. 3).W przypadku sytemu kontaktowego linię odniesienia (cięciwę)
wyznaczają dwa koła pojazdu pomiarowego oddalone od siebie o długość bazy
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pomiarowej (np. drezyna EM120 – cięciwa symetryczna o długości bazy 10 m),
a w systemach bezkontaktowych sztywna rama pojazdu, do której podwieszone
są urządzenia pomiarowe (np. pojazd UPS-80 – cięciwa asymetryczna o długości
bazy 10,3 m).

Rys. 2. Nierówności pionowe: 1 – linia odniesienia dla toku lewego; 2 – linia odniesienia dla toku
prawego; 3 – powierzchnia toczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Rys. 3. Schemat wyznaczenia strzałek pionowych
Źródło: opracowanie własne

3. Metody pomiaru nierówności pionowych
Zgodnie z normą PN-EN 13848-1 [6] nierówności pionowe powinny być mierzone metodą inercjalną lub cięciwową (zaleca się aby była asymetryczna) albo
systemem będącym kombinacją obu metod. W przypadku zastosowania metody
cięciwowej niezbędne jest przefiltrowanie pomierzonego sygnału w celu wyeliminowania wpływu funkcji przejścia. Systemy pomiarowe instalowane na pojazdach
pomiarowych, maszynach torowych lub ręcznych wózków pomiarowych muszą
spełniać wymagania opisane w normach [7,8,9].
Metoda inercyjna polega na pomiarze przyśpieszeń i przemieszczeń określonego punktu wagonu. Inercyjną linię odniesienia uzyskuje się poprzez dwukrotne
całkowanie sygnałów przyśpieszeń oddzielnie dla toku lewego i prawego, a następ-

Kędra Z.

92

nie odjęcie uzyskanych wartości od zmierzonych przemieszczeń (rys. 4). Początkowo metoda ta była stosowana w wagonach pomiarowych kolej holenderskich
oraz brytyjskich i umożliwiała odwzorowanie nierówności pionowych w zakresie
długości fal 0,5÷25 m oraz 0,5÷70 m [13].

Rys. 4. Schemat kontaktowego układu do pomiaru nierówności pionowych
Źródło: [13,15]

Rys. 5. Inercyjny system pomiaru nierówności toru
Źródło: materiały informacyjne firmy MER MEC S.p.A. [16]

Obecnie częściej stosowane są bezkontaktowe systemy inercyjne, które charakteryzuje modułowa budowa i możliwość mocowania do ramy podwozia pojazdu.
Systemy te umożliwiają pomiar nierówności toru z dużymi prędkościami, nawet
do 400 km/h [16].
Podobnie jest w przypadku metody cięciwowej, systemy kontaktowego pomiaru nierówności toru (np. stosowany na drezynie EM-120) zastępowane są przez
modułowe systemy bezkontaktowego (rys. 6).
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Rys. 6. Cięciwowy system pomiarowy nierówności toru
Źródło: materiały informacyjne firmy MER MEC S.p.A. [16]

W systemach cięciwowych wartości strzałek pionowych f(x) obliczane są na
podstawie pomierzonych odległości między czujnikami optycznymi i powierzchnią toczną główki szyny w trzech punktach, które tworzą asymetryczną cięciwę
pomiarową (rys. 7).

Rys. 7. Schemat wyznaczenia strzałki pionowej – cięciwa asymetryczna
Źródło opracowanie własne

Strzałki pionowe f(x) cięciwowego (asymetrycznego) systemu pomiarowego
mogą być obliczane z wyrażenia:
(1)
gdzie:
f(x) – wartość strzałki [mm],
z() – wartość rzędnej w płaszczyźnie pionowej [mm];
a, b – podział cięciwy (dla cięciwy symetrycznej a = b) [m].
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4. Analiza nierówności pionowych
W analizie nierówności pionowych uwzględnia się trzy zakresy długości fal
(tab. 1). Podstawowym i wymaganym jest zakres D1, który związany jest z bezpieczeństwem jazdy. Natomiast pozostałe zakresy fal (D2 i D3) stosowane są przy
większych prędkościach i uwzględniają spokojność jazdy oraz umożliwiają ocenę
kształtu łuków wyokrąglających załomy profilu podłużnego.
Tab. 1. Zakresy długości fal nierówności pionowych
D1
D2
D3

Zakres długości fali [m]
3 <λ≤ 25
25 <λ≤ 70
70 <λ≤ 150

Zakres prędkości [km/h]
cały zakres
V > 160
V > 250

Źródło: [6,10]

W celu obliczenia nierówności pionowych dla określonego zakresu długości fal
(D1, D2 lub D3) należy przefiltrować pomierzone wartości sygnału. Zaleca się stosowanie filtru Butterwortha czwartego rzędu z określoną długością fali odcięcia,
np. dolnego 3 m i górnego 25 m, tj. w pełnym zakresie pomiaru nierówności D1.
W celu wykrywania krótkich fal dolna granica zakresu D1 powinna być zmniejszona do 1 m [7].
Przyjmując sinusoidalny kształt nierówności toru, pojedynczą falę o długości l,
amplitudzie A i przesunięciu fazowym j można opisać wyrażeniem:
(2)
gdzie:
A – amplituda fali [mm],
l – długość fali [m],
j – przesunięcie fazowe [rad].
Wówczas zależność między nierównością pionową i strzałką pionową można
zapisać w postaci:
(3)
gdzie:
|H(l)| – moduł funkcji przejścia układu cięciwowego [4].
Na rys. 8 przedstawiono zależność między nierównością pionową toru o kształcie sinusoidalnym(długości fali l=12 m i amplitudzie A=10 mm), a obliczonymi
strzałkami na cięciwie symetrycznej i asymetrycznej. W tym przypadku wartości
strzałek pionowych są większe o ponad 70% od rzeczywistych nierówności toru.
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Rys. 8. Wykres pojedynczej nierówności toru i pomierzonych strzałek pionowych
Źródło: opracowanie własne

5. Przykład obliczeń
W celu wyjaśnienia różnić między pomierzonymi strzałkami i nierównościami
pionowymi przedstawiono przykład, który opisuje niweletę toku zewnętrznego
w łuku kołowym z prostoliniową rampą przechyłkową. Wysokości teoretyczne niwelety H(x) opisane zostały zależnością (rys. 9):
(4)
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Rys. 9. Wykres niwelety istniejącej i projektowanej
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Charakterystyka fal nierówności toru
Numer fali i

1

2

3

4

Amplituda fali Ai [mm]

1

6

4

6

Długość fali λi [m]
Przesunięcie fazowe ϕi [rad]

2

8

20

60

0,5

0,2

0,4

0,6

Źródło: opracowanie własne

Nierówności pionowe toru opisane zostały sumą czterech fal o różnej charakterystyce (tab. 2) względem teoretycznej niwelety. Wartości rzędnych istniejącej
niwelety wyznaczone zostały z wyrażenia (rys. 9):
(5)
gdzie:
x – odległość [m],
i – numer fali,
Ai – amplituda i-tej fali [mm],
λi – długość i-tej fali [m],
ϕi– przesunięcie fazowe i-tej fali.
Znając rzędne z(x) wartości strzałek pionowych f(x) na cięciwie symetrycznej
o długości 10 m można obliczyć z wyrażenia:
(6)
a różnicę Dz(x) między rzedną niwelety istniejącej z(x) i projektowanej H(x) z wzoru:
(7)
Analizując obliczone strzałki pionowe f(x) i różnice Dz(x) można stwierdzić, że
w opisanym przykładzie wartości strzałek są większe w porównaniu z rzeczywistymi odchyłkami nierówności toru od projektowanej niwelety (rys. 10).
Zastosowanie metody cięciwowej wymaga przefiltrowania pomierzonych strzałek w celu wyeliminowania wpływu funkcji przejścia, tzn. przekształcenie pomierzonych strzałek pionowych na nierówności pionowe. W tym celu należy obliczyć
transformatę Fouriera w przyjętym oknie pomiarowym i aproksymować pomierzone strzałki skończonym szeregiem Fouriera. Otrzymane sygnały należy przefiltrować filtrem Butterwortha czwartego rzędu z określoną długością fali odcięcia,
odpowiednio w zakresie D1 i D2.
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Rys. 10. Wykres strzałek pionowych i odchyłek od niwelety projektowanej
Źródło: opracowanie własne

Na rys. 11 przedstawiono wykresy obliczonych strzałek f(x) i nierówności pionowych w zakresie długości fal D1. Należy zauważyć, że w opisywanym przykładzie wartości strzałek są większe od nierówności pionowych D1. Wynika to
z faktu, że w większości analizowanych przypadków dominującymi długościami
nierówności toru są fale o długości w zakresie 8÷12 m, gdzie moduł funkcji przejścia jest większy od jedności.
W celu porównania nierówności pionowych w różnych zakresach długości fal,
obliczone zostały również nierówności D2 (25÷70 m) i nierówności w zakresie
długości fal 1÷70 m (rys. 12).
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Rys. 11. Wykres strzałek pionowych i nierówności pionowych D1
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 12. Wykresy nierówności pionowych przy różnych długościach fal odcięcia
Źródło: opracowanie własne

6. Wnioski
W celu ujednolicenia zasad oceny stanu geometrii toru na europejskiej sieci
kolejowej wprowadzono minimalne wymagania w zakresie charakterystyki podstawowych parametrów, metody ich pomiaru i analizy. Wymagania te zapisane zostały w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu Infrastruktura
oraz normach powiązanych PN-EN 13848 i PN-EN 14363.
Stosowany przez wielu zarządców cięciwowy system pomiaru nierówności pionowych charakteryzuje się niezmiennością lokalizacji wady, a specyficzną właściwością jest to, że nierówności toru generują okresowy sygnał o tej samej długości
fali, ale o różnej amplitudzie i fazie. W celu wyeliminowania wpływu funkcji przejścia cięciwowego systemu pomiarowego i uzyskania względnego kształtu niezbędne jest przefiltrowanie pomierzonych strzałek.
Nierówności pionowe D1 w zakresie długości fal 3÷25 m odzwierciedlają nierównomierne odkształcenie podsypki i podtorza i są wynikiem zróżnicowanych
cech dynamicznych nawierzchni kolejowej. Natomiast odkształcenia toru o długości fal 25÷70 m (nierówności pionowe D2) analizuje się z uwagi na spokojność
jazdy i są one wynikiem błędów popełnianych przy tyczeniu niwelety toru i łuków
zaokrąglających załomy oraz budowie i naprawach nawierzchni kolejowej.
Porównując otrzymane wartości nierówności pionowych w zakresie długości fal
D1 i strzałek pionowych na symetrycznej cięciwie o długości 10 m można stwierdzić,
że dominującymi długościami pojedynczych nierówności są fale w zakresie 8÷12 m.
W takim przypadku moduł funkcji przejścia jest dużo większy od jedności, a zatem
maksymalne amplitudy pojedynczych nierówności pionowych D1 stanowią około
70% wartości amplitud pomierzonych w tych miejscach strzałek pionowych.
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Streszczenie. Polskie przepisy dotyczące projektowania, budowy i utrzymania kolejowej
infrastruktury torowej, a w szczególności nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej, nie
określają jednolitej systematyki i terminologii dotyczącej tego rodzaju konstrukcji. W artykule
uzasadniono potrzebę przyjęcia i konsekwentnego stosowania właściwej systematyki i terminologii
proponując rozwiązania potwierdzone przykładami zastosowań proponowanych określeń elementów
składowych konstrukcji dróg kolejowych, szczególnie nawierzchni kolejowej. W odniesieniu do systemów przytwierdzeń szyn w ich bezpodsypkowych wersjach konstrukcyjnych wskazano na celowość
rozszerzenia i uszczegółowienia terminologii dotyczącej tych elementów, m.in. poprzez rozdzielenie
ich funkcji jako podparcia i mocowania szyny, dla których wymagania mogą być zróżnicowane.
Słowa kluczowe: konstrukcja nawierzchni kolejowej, nawierzchnia szynowa o konstrukcji
bezpodsypkowej, system przytwierdzenia szyny, system szyny w otulinie ERS, system blokowych
podpór szynowych w otulinie EBS

1. Wstęp
Polskie akty normatywne [1-3, 5-6] dotyczące projektowania, budowy i utrzymania kolejowej infrastruktury torowej, a w szczególności nawierzchni kolejowej
o konstrukcji bezpodsypkowej, nie określają szczegółowo tak, jak dla nawierzchni
o konstrukcji podsypkowej (rys. 1), terminologii uwzględniającej systemowe różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami konstrukcji. Dzieje się tak pomimo coraz
liczniejszych zastosowań nawierzchni o konstrukcji bezpodsypkowej, nie tylko
na mostach i wiaduktach, gdzie konstrukcja taka była stosowana od dawna, lecz
również w tunelach, na dworcach i przejazdach kolejowo-drogowych, a na wielu
zagranicznych liniach kolejowych także na szlakowych odcinkach tras.
1 Wkład współautorów w publikację: Kraśkiewicz C. 20%, Lipko C. 20%, Oleksiewicz W. 60%.
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Prowadzone w praktyce działania dotyczące projektowania, budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej, a zwłaszcza wymagające stosowania jednoznacznych
określeń w związku z postępowaniami o udzielanie zamówienia publicznego oraz
z realizacją, nadzorami i odbiorami robót budowlanych i ich rozliczaniem, wskazują na potrzebę przyjęcia i konsekwentnego stosowania właściwej terminologii
opartej na utrwalonej dotychczas lub zaktualizowanej systematyce elementów
składowych konstrukcji dróg kolejowych, szczególnie nawierzchni kolejowej.

Rys. 1. Elementy składowe nawierzchni kolejowej o konstrukcji podsypkowej (1) i podtorza (2) oraz
płaszczyzna torowiska (linia A-B)
Oznaczenia:
Elementy nawierzchni:
1.1 – szyna Vignole’a (o profilu np. 60E1),
1.2 – system przytwierdzenia szyny (np. typu SB, W14),
1.3 – podpora szynowa – podkład (np. strunobetonowy typu PS-94),
1.4 – (opcjonalnie) podkładka podpodkładowa (USP),
1.5 – podsypka – tłuczeń kamienny 31,5/50,
1.6 – (opcjonalnie) mata wibroizolacyjna podtłuczniowa.
Elementy podtorza:
2.1 – warstwa ochronna,
2.2 – budowla ziemna – wykop (podłoże gruntowe),
2.3 – odwodnienie powierzchniowe – rów boczny.

Pamiętając o podstawowym podziale elementów składowych nawierzchni kolejowej i podtorza przedstawionym na rys. 1, oddzielonych od siebie torowiskiem
kolejowym, należy stwierdzić, że stosowane w przepisach wyszczególnienie elementów składowych podtorza nie wymaga zasadniczo uzupełnień wynikających ze
stosowania nawierzchni o konstrukcji bezpodsypkowej i nie będzie bliżej omawiane w niniejszym artykule. Zgodnie bowiem z systematyką przyjętą w aktualnych
warunkach technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [2,3], podtorze jest
rozumiane przede wszystkim jako budowla ziemna i zwykle nie występuje tam,
gdzie nawierzchnia kolejowa o konstrukcji bezpodsypkowej jest najczęściej stosowana, to jest na dworcach i na obiektach inżynieryjnych.
Należy nadmienić, że przyjęte w różnych polskich aktach normatywnych dotyczących kolei, m.in. [2,6] wyszczególnienia elementów składowych konstrukcji
nawierzchni nie zawsze jednolicie określają te elementy, a w odniesieniu do bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni takiego bezpośredniego wyszczególnienia
po prostu nie ma. Dlatego celowe jest rozszerzenie i ujednolicenie systematyki
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i terminologii dotyczącej elementów składowych konstrukcji nawierzchni kolejowej w odniesieniu do jej wersji bezpodsypkowej, co jest przedmiotem niniejszego
artykułu.
2. Podstawowe rodzaje konstrukcji nawierzchni kolejowych i ich elementy składowe
Przy klasyfikowaniu rodzajów konstrukcji nawierzchni kolejowych i tworzeniu
oraz stosowaniu systematyki i terminologii jej elementów składowych ważne jest
ustalenie jednoznacznych kryteriów kwalifikacji poszczególnych rozwiązań przyjętych dla wprowadzanych podziałów. Kryteria te mogą być różne – materiałowe,
funkcjonalne, konstrukcyjne, lokalizacyjne itp. Ten sam zbiór rozwiązań konstrukcyjnych w zależności od przyjętych kryteriów klasyfikacji może być dzielony na
różne grupy, co powoduje, że stosowane klasyfikacje mogą się wzajemnie przenikać i ten sam wyrób lub element, oprócz zasadniczej nazwy, może mieć przypisywane mu różne określenia dodatkowe wynikające właśnie z różnych kryteriów
klasyfikacji.
Podziałom wprowadzanym zgodnie z ustalonymi kryteriami powinno towarzyszyć właściwe nazewnictwo, którego podstawową zasadą jest stosowanie określeń
o jednoznacznym przekazie, eksponujących najbardziej istotną cechę nazywanego
przedmiotu.
Klasyfikując rodzaje konstrukcji nawierzchni kolejowej, zasadne jest przyjęcie za kryterium podziału występowania w danej konstrukcji podsypki, jako
głównej warstwy nośnej i kształtującej układ geometryczny toru. Jeżeli funkcję tę spełnia warstwa podsypki, to daną konstrukcję kwalifikuje się jako podsypkową, a jeśli jest ona wykonana bez podsypki, to jest to konstrukcja bezpodsypkowa. W tym prostym sformułowaniu kryterium kwalifikacyjnego istotne jest
równoczesne odwołanie do dwóch wymienionych funkcji (nośnej i kształtującej
układ geometryczny toru), bowiem zdarzają się rozwiązania nawierzchni kolejowej
o konstrukcji bezpodsypkowej, w których również występuje warstwa z tłucznia
kamiennego pełniąca jednak inne funkcje – np. funkcję warstwy drenującej wodę,
funkcję termoizolującą lub funkcję ograniczającą hałas poprzez rozpraszanie fali
akustycznej emitowanej przez koła i szyny.
W literaturze dotyczącej dróg szynowych można jednak spotkać przykłady
braku konsekwencji w stosowaniu przedstawionych powyżej zasad klasyfikacji dotyczącej rodzajów konstrukcji nawierzchni kolejowej i związanej z nią terminologii. Zdarza się, że nawet we współczesnych, dobrych podręcznikach nawierzchnia
kolejowa o konstrukcji bezpodsypkowej jest zamiennie (w tym samym rozdziale!)
nazywana „bezpodsypkową” lub „niekonwencjonalną”, co przy wieloznaczeniowym stosowaniu tego ostatniego określenia nie powinno być akceptowane w języku technicznym, z założenia dążącym do jednoznaczności i unikania chaosu terminologicznego.
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Przyjmując powyższe kryterium klasyfikacji w dalszej części referatu stosowana będzie zatem następująca podstawowa systematyka i terminologia dotyczącą
elementów składowych nawierzchni kolejowej o konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej:
1. Nawierzchnia kolejowa2 – należy przez to rozumieć spójny funkcjonalnie
układ elementów takich, jak:
1.1. Szyny różnych rodzajów, a w każdym rodzaju o różnych profilach
określonych odpowiednimi oznaczeniami literowo-liczbowymi:
1.1.1. Szyny Vignole’a (tzw. kolejowe) o profilu np. 60E1 lub 49E1,
1.1.2. Szyny specjalne o profilach odpowiednich do ich funkcji – np.
szyny iglicowe stosowane w zwrotnicach rozjazdów np. o profilu
49E1A1;
1.2. Złączki określane w zależności od spełnianej przez nie funkcji jako:
1.2.1. System przytwierdzenia szyn do podpór szynowych lub do podbudowy występującej w bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni, nazywany w uproszczeniu przytwierdzeniem,
1.2.2. Złącza szynowe łączące końce szyn w ciągłe toki szynowe;
1.3. Podpory szynowe określane w zależności od ich konstrukcji, materiału i miejsca zastosowania jako:
1.3.1. Podkłady oznaczane symbolami literowo-liczbowymi przypisywanymi do poszczególnych typów zróżnicowanych m.in. kształtem, cechami materiałowymi i wytrzymałościowymi i określane
np. zależnie od kształtu jako belkowe lub blokowe (dwublokowe),
a w zależności od materiału drewniane, strunobetonowe lub stalowe,
1.3.2. Podrozjazdnice stosowane w rozjazdach i określane zależnie od
materiału jako drewniane, strunobetonowe lub stalowe,
1.3.3. Mostownice stosowane w torze na obiektach mostowych z nawierzchnią o konstrukcji bezpodsypkowej i określane także zależnie od materiału jako drewniane lub stalowe;
Uwaga: zgodnie z normą PN-EN 13481-5 (pkt. 1) [4] w nawierzchniach szynowych o konstrukcjach bezpodsypkowych o podporze szynowej mówi się tylko w przypadku punktowego (nieciągłego) podparcia
szyny. W przypadku ciągłego podparcia szyny element betonowy (np.
płyta torowa z tzw. kanałem szynowym w systemie szyny w otulinie)
nie jest traktowany jako element systemu przytwierdzenia.
1.4. Podsypka stanowiąca w nawierzchni kolejowej o konstrukcji podsypkowej główną warstwę nośną i kształtującą układ geometryczny
2 Określenie „kolejowa” stanowi celowe doprecyzowanie używanej często samodzielnie nazwy „nawierzchnia”, bowiem w szczególnych przypadkach (np. na przejazdach kolejowo-drogowych) w tym samym przekroju drogi kolejowej może występować również nawierzchnia drogowa – niekiedy zintegrowana konstrukcyjnie z nawierzchnią kolejową. Przyjęte określenie „kolejowa” pozwala wówczas na jednoznaczne
rozróżnienie i przypisanie elementów składowych do odpowiedniego zbioru elementów nawierzchni.
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toru, wykonaną z kruszywa – zwykle naturalnego, określanego jako
tłuczeń kamienny.
1.5. Podbudowa stanowiąca w nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej zamiennik podsypki, a więc główną warstwę nośną
i kształtującą układ geometryczny toru, wykonaną zwykle z betonu
jako konstrukcja warstwowa. Górna jej warstwa (podbudowa zasadnicza) może być wykonana w postaci płyty torowej, ław podłużnych
lub rusztu, układanych na warstwie kruszywa lub tzw. chudego betonu stanowiącej podbudowę pomocniczą głównie o funkcji warstwy
wyrównawczej i ochronnej.
1.6. Wibroizolacja stanowiąca warstwę ze sprężystych mat – przeważnie
elastomerowych - stosowaną opcjonalnie pod podsypką (w postaci maty podtłuczniowej) lub pod podbudową betonową (w postaci
maty podpłytowej w tzw. systemach masy odsprężynowanej).
Z wymienionych elementów składowych konstrukcji nawierzchni kolejowej
system przytwierdzenia szyn wykazuje największą różnorodność szczegółowych
rozwiązań stanowiących podstawę do ich różnych klasyfikacji. Ma to miejsce
zwłaszcza w nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej, w których niezbędna dla jej właściwego funkcjonowania sprężystość w przenoszeniu obciążeń od
ruchu pociągów,zapewniana w klasycznych, podsypkowych konstrukcjach przez
warstwę podsypki, musi być zastąpiona przez różnie rozwiązane elementy sprężyste przytwierdzeń szyn.
Taka różnorodność możliwych rozwiązań konstrukcyjnych jest także wynikiem
dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej. Jest to jeden z powodów występowania w nawierzchniach o konstrukcji bezpodsypkowej szczególnej potrzeby
ich sklasyfikowania i usystematyzowania terminologicznego, jako podstawy do
ustalenia szczegółowych wymagań dotyczących poszczególnych elementów składowych systemów przytwierdzeń szyn.
Jedną z podstawowych klasyfikacji rodzajów przytwierdzeń szyn jest klasyfikacja oparta na kryterium ciągłości ich występowania w tokach szynowych. Jest
ona zilustrowana na rys. 2, gdzie określono dwa rodzaje systemów przytwierdzeń:
nieciągłe (punktowe) i ciągłe.
Do tego typu klasyfikacji podstawowych należy zaliczyć również klasyfikację
rodzajów systemów przytwierdzeń szyn opartą na kryterium sposobu połączenia
szyny (mocowania) z podporą szynową. Systemy przytwierdzeń, w których szyna jestbezpośrednio mocowana do podpory szynowej za pomocą kotew, śrub lub
wkrętów są określane, jako przytwierdzenia bezpośrednie (rys. 3). Jeżeli jednak
w przytwierdzeniu szyn do podpory szynowej pośredniczy dodatkowy element
mocowany do podkładu lub do podbudowy (np. podkładka żebrowa do płyty torowej) i dopiero do tego elementu jest oddzielnie mocowana szyna, to takie rozwiązania są określane jako przytwierdzenia pośrednie (rys. 4).
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Rys. 2. Ilustracja zasady klasyfikacji systemów przytwierdzeń szyn z uwagi na kryterium ciągłości ich
występowania w tokach szynowych:
a) nieciągłe (punktowe) przytwierdzenie szyn (na przykładzie systemu EBS)
b) ciągłe przytwierdzenie szyn (na przykładzie systemu szyny w otulinie ERS)
Uwaga:
EBS, skrót od angielskiej nazwy systemu Embedded Block System - system blokowych podpór szynowych w otulinie EBS;
ERS, skrót od angielskiej nazwy systemu Embedded Rail System - system szyny w otulinie ERS

Stosowane w normie PN-EN 13481-5 [4] pojęcie systemu przytwierdzenia
wymaga uszczegółowienia w zakresie opisu dwóch głównych jego funkcji określanych w treści normy jako podparcie szyny i mocowanie szyny.

a)
b)
Rys. 3. Ilustracja zasady klasyfikacji systemów przytwierdzeń szyn z uwagi na kryterium połączenia
szyny z podporą szynową - bezpośrednie przytwierdzenie szyn:
a) na przykładzie systemu SB i b) na przykładzie systemu EBS z łapką sprężystą typu Skl 14

Podparcie szyny zapewnia przejęcie obciążeń pionowych i ich przeniesienie na
podporę szynową (w konstrukcjach podsypkowych) lub podbudowę zasadniczą –
najczęściej betonową płytę torową (w konstrukcjach bezpodsypkowych). W podparciu szyn wektor siły (związanej ze sztywnością podpory szynowej) działa od
dołu do góry. Elementami podparcia szyny występującymi w wersji ciągłej lub nieciągłej (punktowej) są przekładki podszynowe, do których zaliczane są także elastomerowe profile nakładane na stopkę szyny, podlewy z trwale sprężystych mas
żywicznych oraz ewentualne zestawy podkładek, np. żebrowa i wibroizolacyjna.
Cechy materiałowe elementów podparcia szyny mają również wpływ na spełniane
przez nie funkcje w zakresie sztywności statycznej i dynamicznej podparcia szyny,
skuteczności ochrony przed prądami błądzącymi i oporów przeciwko przesunięciu
podłużnemu szyny.
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Mocowanie szyny, jako jedna z funkcji systemu przytwierdzenia szyn, zapewnia:
1) siłę nacisku działającą na stopkę szyny (docisk szyny do podpory), a wektor
tej siły działa od góry do dołu,
2) opór podłużny przeciwko przemieszczaniu szyny wzdłuż osi toru,
3) opór skrętny przeciwko obrotowi szyny na podporze względem osi pionowej,
4) izolację elektryczną szyny względem podpory szynowej lub podbudowy zasadniczej (płyty torowej) zapewniającą wymaganą ochronę przed prądami
błądzącymi.

Rys. 4. Ilustracja zasady klasyfikacji systemów przytwierdzeń szyn z uwagi na kryterium połączenia
szyny z podporą szynową lub podbudową zasadniczą: pośrednie przytwierdzenie szyn (na przykładzie
systemu kotwionego do betonowej płyty podbudowy zasadniczej)
Wyszczególnienie elementów składowych:
1 – nakrętka z kapturkiem osłonowym,
2 – sprężyna śrubowa,
3 – tulejki osłonowe sprężyny śrubowej,
4 – tulejka centrująca śruby kotwiącej,
5 – przekładka podszynowa,
6 – śruba kotwiąca,
7 – tulejka prowadzącaśruby kotwiącej,
8 – podkładka żebrowa,
9 – podkładka wibroizolacyjna (kompozyt poliuretanowy),
10 – betonowa płyta podbudowy zasadniczej,
11 – nakrętka śruby stopowej,
12 – podkładka stalowa, 13 – łapka sprężysta typu Skl 12,
14 – śruba stopowa
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Podsumowując przedstawione warianty klasyfikacji rodzajów systemów przytwierdzeń szyn należy wskazać, że oprócz klasycznego podziału systemów przytwierdzeń szyn na pośrednie i bezpośrednie, w zależności od zastosowanych w nich
sposobów konstrukcyjnego rozwiązania i wzajemnego powiązania podparcia i mocowania szyny, są rozróżniane następujące systemy przytwierdzenia szyny:
1) nieciągłe (punktowe) systemy przytwierdzenia z punktowym podparciem szyny i punktowym jej mocowaniem, np. system blokowych podpór
szynowych w otulinie (EBS);
2) ciągłe systemy przytwierdzenia z ciągłym podparciem szyny i ciągłym jej
mocowaniem, np. system szyny w otulinie z poliuretanowej masy zalewowej
(ERS);
3) mieszane systemy przytwierdzenia z ciągłym, podparciem szyny i punktowym jej mocowaniem, np. system węzłów kotwiących z ciągłym podlewem sprężystym pod stopką szyny (występujące np. w lekkiej kolei miejskiej i tramwajach – rys. 5).

Rys. 5. Mieszany system przytwierdzenia w postaci węzłów kotwiących
z ciągłym podlewem sprężystym pod stopką szyny

3. Przykłady opisów wybranych rozwiązań nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej
Przykładowe rozwiązania nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej na wybranych obiektach wraz z zastosowaniem wymienionej terminologii
przedstawiają dalej rysunki 6 – 10. Przykład zastosowania nawierzchni kolejowej
o konstrukcji bezpodsypkowej na przejeździe kolejowo-drogowym według systemu LC-L pokazano na rys. 6.
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Rys. 6. Elementy składowe nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej na przejeździe kolejowo-drogowym według systemu LC-L
LC-L – system zintegrowanej nawierzchni kolejowo – drogowej, skrót od angielskiej nazwy systemu Level Crossing–Length
Oznaczenia:
Elementy nawierzchni:
1.1 – szyna Vignole’a o profilu np. 60E1,
1.2 – system przytwierdzenia szyny – np. system szyny w otulinie (ERS),
1.3 – żelbetowa płyta torowa – podbudowa zasadnicza zintegrowana z nawierzchnią drogową;
1.4 – mata wibroizolacyjna podpłytowa
Elementy nawierzchni:
2.1 – warstwa wyrównawcza,
2.2 – podtorze - warstwa ochronna,
2.3 – podtorze – zagęszczone lub wzmocnione podłoże gruntowe,
2.4 – odwodnienie wgłębne – drenaż.
Szczegół A systemu ERS - elementy składowe systemu przytwierdzenia szyny 1.2:
1.2.1 – masa zalewowa (żywiczna otulina szyny) - element podparcia i mocowania szyny,
1.2.2 – powłoka gruntująca kanał szynowy i szyny,
1.2.3 – elementy do regulacji położenia szyny w płaszczyźnie poziomej - kliny regulacyjne,
1.2.4 – wypełnienie komór łubkowych szyny – rury PVC i elementy je mocujące,
1.2.5 – podkładki regulacyjne klinowe zapewniające pochylenie poprzeczne szyny (rozstaw co 1,5–2 m),
1.2.6 – podkładki regulacyjne płaskie zapewniające regulację pionową szyny (grubość od 2 do 10 mm
stopniowana co 2 mm, rozstaw co 1,5–2 m),
1.2.7 – ciągła sprężysta przekładka podszynowa klejona do dna kanału szynowego,
1.2.8 – stalowe, ciągłe wzmocnienie wewnętrznej krawędzi kanału szynowego.

Przykład zastosowania nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej
w tunelu na przykładzie II linii Metra Warszawskiego pokazano na rys. 7.
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Rys. 7. Elementy składowe nawierzchni kolejowejo konstrukcji bezpodsypkowej w tunelu
na przykładzie II linii Metra Warszawskiego
Elementy nawierzchni:
1.1 – szyna Vignole’a o profilu 49E1,
1.2 – system przytwierdzenia szyny – system blokowych podpór szynowych w otulinie EBS,
1.3–podbudowa zasadnicza – żelbetowa płyta torowa,
1.4 – mata wibroizolacyjna podpłytowa.
Elementy podtorza i systemu zasilania trakcyjnego:
2.1 – podtorze – spąg tunelu,
2.2 – odwodnienie powierzchniowe,
2.3 – szyna prądowa ze wspornikiem.
Szczegół A blokowej podpory szynowej w otulinie EBS - elementy składowe systemu przytwierdzenia szyny:
1.2.1 – wkręt śrubowy,
1.2.2 – łapka sprężysta typu Skl 14 (sprężyste mocowanie stopki szyny),
1.2.3 – przekładka podszynowa (sprężyste podparcie szyny),
1.2.4 –prowadnica kątowa Wfp,
1.2.5 – prefabrykowany, betonowy blok podporowy,
1.2.6 – sprężysta masa zalewowa (żywiczna otulina bloku podporowego),
1.2.7 – materiał gruntujący zwiększający przyczepność masy zalewowej do betonu,
1.2.8 – prefabrykowane, betonowe gniazdo,
1.2.9 – wibroizolacyjna podkładka podblokowa.

Przykład zastosowania nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej na
obiekcie mostowym w wersji klasycznej z mostownicami drewnianymi na elementach (podłużnicach) stalowej konstrukcji nośnej mostu pokazano na rys. 8.
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Rys. 8. Elementy składowe nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej na obiekcie mostowym w wersji klasycznej z mostownicami drewnianymi na elementach (podłużnicach) stalowej konstrukcji nośnej mostu
Elementy nawierzchni:
1 – szyna Vignole’a o profilu np. 60E1 z punktowym, pośrednim systemem przytwierdzenia szyn
(np. z łapką typu K lub Skl),
2 – mostownica drewniana jako podpora szynowa,
3 – siodełko jako połączenie mostownicy z podłużnicą,
4 – szyna odbojnicowa o profilu np. 49E1 (staro użyteczna) z punktowym bezpośrednim lub pośrednim systemem
przytwierdzenia szyn,
5 – stalowa blacha przeciwpożarowa.
Elementy podtorza: formalnie brak lub tożsame z elementami konstrukcji nośnej obiektu mostowego.

Przykład zastosowania systemu EBS w nawierzchni kolejowej o konstrukcji
bezpodsypkowej na obiekcie mostowym w wersji zasadniczej podbudowy betonowej zintegrowanej z pomostem o konstrukcji zespolonej z dźwigarami z dwuteowników pokazano na rys. 9 i 10.

Rys. 9. Przykład zastosowania systemu EBS w nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej na
obiekcie mostowym w wersji zasadniczej podbudowy betonowej zintegrowanej z pomostem o konstrukcji zespolonej z dźwigarami z dwuteowników
Elementy nawierzchni:
1 – szyna jezdna Vignole’a o profilu np. 60E1 z punktowym, pośrednim mocowaniem szyny,
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2 – szyna odbojnicowa o profilu 49E1 (staro użyteczna) z punktowym pośrednim mocowaniem szyny,
3 – system przytwierdzenia szyny – system blokowych podpór szynowych w otulinie EBS,
4 – zasadnicza podbudowa betonowa zintegrowana z pomostem o konstrukcji zespolonej z dźwigarami
z dwuteowników.
Elementy podtorza: formalnie brak lub tożsame z elementami konstrukcji nośnej obiektu mostowego.

Rys. 10. Szczegół - widok podpory szynowej EBS (3) z pośrednim, punktowym mocowaniem szyny jezdnej (1) i odbojnicowej (2) oraz zasadnicza podbudowa betonowa zintegrowana z pomostem (4)

4. Podsumowanie
Stosowanie nawierzchni kolejowej o konstrukcji bezpodsypkowej wskazuje na
potrzebę oficjalnego uregulowania w przepisach kolejowych systematyki i terminologii stosowanej do określania elementów składowych takich konstrukcji. Potrzeba taka wynika m.in. z konieczności ujednolicenia opisów konstrukcji tego
rodzaju nawierzchni dla celów związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych oraz z procedurami udzielania zamówień publicznych (SIWZ, OPZ,
STWiORB).
Rozwój konstrukcji nawierzchni kolejowej, zwłaszcza w zakresie wprowadzania
nowych rozwiązań systemów przytwierdzeń szyn w ich bezpodsypkowych wersjach konstrukcyjnych, wskazuje na celowość rozszerzenia i uszczegółowienia terminologii dotyczącej tych elementów, m.in. poprzez rozdzielenie ich funkcji jako
podparcia i mocowania szyny, aby na tej podstawie właściwie dostosowywać opisy
wymagań materiałowych i konstrukcyjnych dla każdej z tych funkcji. Artykuł
przedstawia propozycje wnioskowanych zmian w tej dziedzinie.

TERMINOLOGIA I SYSTEMATYKA ELEMTÓW SKŁADOWYCH W NAWIERZCHNI...

113

Bibliografia
[1] Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa: Standardy techniczne.
Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) /
250 m/h (dla taboru z wychylnym pudłem). Tom I. Droga szynowa./Tom
II. Skrajnia budowlana linii kolejowych. Wersja 1.1. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
[2] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony). PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Warszawa 2015.
[3] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
[4] PN-EN 13481-5:2012 Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze
o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną zamocowaną na płycie lub z szyną
zamocowaną w kanale szynowym. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
[5] Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej. Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej nr 356, 2014.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U. 1998 nr 151 poz.
987 (z późniejszymi zmianami).

Nr 2(109)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2016

Emisja akustyczna w zastosowaniu
do badania stalowego mostu kolejowego
z uszkodzeniami1
Marek Nowak

Igor Lyasota

mgr inż., Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II
37, 31-864 Kraków, tel. +48 12 374 3745, e-mail: nowak@mech.pk.edu.pl

dr inż. Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37,
31-864 Kraków, tel. +48 12 374 3267, e-mail: igor.lyasota@mech.pk.edu.pl

Streszczenie. Konstrukcje mostowe eksploatowane są w warunkach działania zmiennego
środowiska atmosferycznego, co powoduje stałą degradację materiałów wykorzystanych do ich budowy. Istotne niebezpieczeństwo awarii w eksploatacji konstrukcji mostowych powoduje potrzebę
usystematyzowania i rozszerzania stosowanych procedur oceny związanych z postępem nowoczesnych metod badawczych. Dla wdrożenia nowego skutecznego sposobu opartego o system procedur
wykorzystujących metodę emisji akustycznej (acousticemission - AE), a opracowanych dla monitorowania i określenia bezpiecznych warunków eksploatacji nośnych elementów mostów z uszkodzeniem, zorganizowane zostało konsorcjum złożone z Politechniki Krakowskiej oraz właściciela linii
i mostów kolejowych, przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Konsorcjum to realizuje
wspólnie projekt w ramach Programu Badań Stosowanych finansowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Jednym z etapów realizacji projektu były badania na konstrukcji mostowej
z uszkodzeniem o różnej wielkości ubytku materiału. Dla przedmiotowej konstrukcji kratownicowej
wykonano obliczenia numeryczne oraz szereg pomiarów z rejestracją sygnałów emisji akustycznej. Badania wykonano przy kontrolowanym ruchu zestawów kolejowych o różnym obciążeniu
i różnej prędkości przejazdu zestawu kolejowego. Wyniki obliczeń, analiz, korelacji sygnałów AE
i obciążenia, a także badań laboratoryjnych niezbędnych dla przeprowadzonych analiz zostały
przedstawione w artykule.
Słowa kluczowe: emisja akustyczna, stalowe mosty kolejowe, degradacja materiału

1. Wstęp
W państwach Unii Europejskiej jest użytkowanych około 250 000 kolejowych
obiektów inżynieryjnych [1]. W warunkach polskich głównym zarządcą infrastruktury kolejowej jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która zarządza
ponad 3500 obiektami mostowymi o łącznej długości ponad 130 000 metrów,
z czego znaczny odsetek, bo około 37%, stanowią konstrukcje z przęsłami stalowymi [2].
Konstrukcje mostowe eksploatowane są w warunkach działania zmiennego
środowiska atmosferycznego, a także drgań i zmiennych naprężeń eksploatacyj1
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nych wywołanych przejazdem zestawów kolejowych, co powoduje stałą degradację
materiałów. Negatywny wpływ środowiska ma szczególnie duże znaczenie właśnie
dla konstrukcji stalowych. Jednocześnie długoletnia eksploatacja konstrukcji mostowych eksploatowanych w Polsce powoduje, że często obiekty te są w złym stanie technicznym, gdyż ich wiek jest zbliżony lub przekracza zakładany w trakcie
projektowania okres trwałości.
Istotne niebezpieczeństwo awarii w eksploatacji konstrukcji mostowych powoduje potrzebę usystematyzowania i rozszerzania stosowanych procedur oceny
związanych z postępem nowoczesnych metod badawczych.
Na podstawie opracowanego i wydanego w roku 2008 przez European Commission Join Research Centre raportu [3] jedną z uznanych metod badawczych,
która może być wykorzystywana do oceny stanu technicznego tego typu konstrukcji jest metoda emisji akustycznej (AE).
Dla wdrożenia nowego skutecznego sposobu opartego o system procedur
wykorzystujących metodę AE, a opracowanych dla monitorowania i określenia
bezpiecznych warunków eksploatacji nośnych elementów mostów z uszkodzeniem, zorganizowane zostało konsorcjum złożone z Politechniki Krakowskiej
oraz właściciela linii i mostów kolejowych, przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Konsorcjum to realizuje wspólnie projekt w ramach Programu
Badań Stosowanych finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z etapów realizacji projektu były badania przedstawione w niniejszym
artykule.
2. Badania laboratoryjne
Dla zrealizowania badań laboratoryjnych, skierowanych na opracowanie metodyki diagnostycznej, pozyskano elementy konstrukcji stalowego mostu eksploatowanego od początku XX wieku. Dla scharakteryzowania ww. materiału (dalej
materiał I) przeprowadzono badanie składu chemicznego. Badanie takie wykonano również w późniejszym etapie realizacji projektu dla wycinka pobranego z eksploatowanego mostu (materiał II) będącego przedmiotem badań na obiekcie rzeczywistym. Skład chcemiczny obu stali, jak również dane literaturowe zawartości
pierwiastków w stali zlewnej wykorzystywanej na początku XX wieku do budowy
konstrukcji mostowych przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Skład chemiczny badanych stali oraz dane literaturowe [4]
Materiał
I
II
Stal
zlewna

C
0,054
0,05
0,030,35

Mn
0,37
0,50
0,040,75

S
0,029
0,023
0,0040,16

Pierwiastki
P
0,05
0,04
0,0040,16

chemiczne
Cu
Cr
0,20
0,04
0,02
0,110,0070,14
0,014

Ni
0,15
0,05
0,030,04

Si
0,002
0,02
śladowa0,18
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Kolejnym etapem dla scharakteryzowania badanych materiałów było wykonanie badań metalograficznych struktury materiału. Przykładowe zdjęcia przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Mikrostruktura stali, powiększenie 500 razy: a –materiał I, b – materiał II

W trakcie obserwacji mikroskopowych, przeprowadzonych z użyciem optycznej mikroskopii świetlnej, stwierdzono, że obydwa materiały (materiał I i II) zawierają dużą ilość wtrąceń niemetalicznych o kształtach globularnym i wyciągniętym wzdłuż kierunku walcowania stalowego profilu (oznzczono literą A na rys. 1).
Dodatkowe badania metalograficzne, przeprowadzone z wykorzystaniem SEM,
wykazały, że wtrącenia te, to głównie związki siarki (MnS, FeS) oraz krzemiany.
Mikrostruktura obu materiałów, ze względu na niską zawartość węgla (ok.
0,05% C), jest ferytyczną z nieznacznym udziałem perlitu, który rozmieszczony
jest głównie na granicach ziaren. Badania metalograficzne materiałów I i II, wykonane za pomocą SEM, wykazały postępujące procesy starzenia się ich mikrostruktur, polegające na wydzieleniu się węglików i azotków w środku ziaren ferrytu. W obydwu przypadkach na granicach ziaren ferytu zaobserwowano wtrącenia
cementytu Fe3CIII.
Badania składu chcemicznego oraz badnia struktury wykazały podobieństwa
obydwu materiałów oraz przynależność do grupy materiałów wykorzystywanych
do budowy konstrukcji mostowych na początku XX wieku.
3. Badania laboratoryjne na próbkach wzorcowych
Dla wyznaczenia charakterystyk emisyjnych materiału pozyskanego z konstrukcji mostowej wykonano pomiary emisji akustycznej w warunkach laboratoryjnych. Jednym z badań była statyczna próby rozciągania. Badania wykonano
na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100 z wykorzystaniem uchwytów
hydraulicznych. Do rejestracji sygnałów AE wykorzystano dwa typy czujników
VS75-V i VS150-M o częstotliwościach rezonansowych odpowiednio 75 kHz
i 150 kHz, przedwzmacniacze zewnętrzne AEP4 ze wzmocnieniem 34 dB oraz
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system pomiarowy Vallen AMSY6. Badania wykonano na próbkach płaskich, na
których montowano po dwa czujniki każdego typu. Dla rejestracji wartości siły
oraz przemieszczenia w systemie AMSY6 użyto kanałów parametrycznych połączonych z wyjściowymi kanałami parametrycznymi maszyny wytrzymałościowej.
Konstrukcje mostowe bardzo często posiadają liczne uszkodzenia korozyjne,
które mogą mieć wpływ na generowane sygnały emisji akustycznej, dlatego też,
pomiary przeprowadzono na próbkach dwóch typów: A – bazowych o stanie powierzchni wymaganej normą [5] (materiał IA) oraz B – wyciętych z elementów
z licznymi uszkodzeniami korozyjnymi (materiał IB). Próbki te zostały przygotowane w taki sposób, aby ich część pomiarowa posiadała naturalne uszkodzenia
korozyjne wraz z produktami korozyjnymi.
W trakcie statycznej próby rozciągania rejestrowano sygnały generowane
przez materiał, a dodatkowo, w trakcie obciążania próbek z uszkodzeniami korozyjnymi, rejestrowano sygnały pochodzące od tarcia, pękania i odspajania się
produktów korozji. Procesy takie występują również podczas obciążania rzeczywistych konstrukcji z tego typu uszkodzeniami i zalegającymi produktami korozyjnymi.
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe wykresy rozciągania oraz intensywność dla obu typów czujników AE dla reprezentatywnych próbek typu IA
i IB. Pokazano fragmenty wykresów obejmujące zakres przemieszczenia trawersy do 2 mm, ponieważ część ta jest najbardziej interesująca z punktu widzenia
diagnostyki konstrukcji.Wyeliminowany fragment, charakteryzujący zakrytyczne stadium procesu zniszczenia, znajduje się poza zakresem badań NDT, gdyż
ich głównym celem jest zapobieganie utraty stateczności elementu konstrukcji.
Analiza otrzymanych wyników wykazała istotne różnice w charakterze generowania sygnałów AE podczas rozciągania próbek poszczególnych typów.
Jedyną wspólną cechą dla badanych próbek był wyraźny pik maksymalnej aktywności AE w momencie przejścia od sprężystej pracy materiału do powstania
odkształceń plastycznych.
W trakcie rozciągania materiału IA zarejestrowano największą aktywność
zlokalizowanych sygnałów AE (54 hits/sek (zdarzeń/sek) – czujniki VS75-V,
55 hits/sek (zdarzeń/sek) – czujniki VS150-M). W tym przypadku czujniki typu
VS75-V zlokalizowały ok. 880÷900 sygnałów, a czujniki typu VS150-M odpowiednio – ok. 1350÷1400 sygnałów.
Aktywność AE w czasie rozciągania próbek materiału IB wynosiła na poziomie 12 hits/sek przy ogólnej liczbie 760÷780 zlokalizowanych sygnałów dla
VS75-V i 6 hits/sek oraz 200÷220 zlokalizowanych sygnałów dla VS150-M.
Warto zaznaczyć duże różnice w ilościach zlokalizowanych sygnałów dla poszczególnych materiałów, jak również fakt, że dla materiału IA większą ilość sygnałów AE rejestrowały czujniki o wyższym zakresie częstotliwości – 150 kHz,
natomiast podczas rozciągania próbek z produktami korozji (materiał IB) zaobserwowano efekt odwrotny, tzn. więcej sygnałów rejestrowały czujniki o częstotliwości rezonansowej 75 kHz.
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Rys. 2. Aktywność emisyjna oraz wykres rozciągania dla próbek materiału IA (a, b) oraz IB (c, d);
wykresy: a, c – czujniki VS75-V oraz b, d – VS 150-M

Prawdopodobnie spowodowane jest to faktem, że w procesie rozciągania próbek materiału IA źródłami AE są głównie procesy odkształcenia oraz zniszczenia
składników mikrostruktury stali, a przy rozciąganiu próbek materiału IB występują dodatkowe źródła AE, tzn. tarcie, odspojenie oraz pękanie produktów korozji.
4. Badania konstrukcji mostowej
4.1. Obiekt i metodyka badań
Jednym z obiektów mostowych, na którym prowadzone były badania z wykorzystaniem metody AE, był stalowy most o konstrukcji rusztowej o długości
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13,5 m, eksploatowany od 1915 roku. Cały obiekt posiadał liczne uszkodzenia
korozyjne, a dodatkowo w jednej podłużnicy występowało pęknięcie obejmujące
około 75% przekroju dwuteowej belki. Widok konstrukcji mostu oraz widok nieciągłości przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Widok mostu oraz nieciągłości w podłużnicy

Badania z rejestracją sygnałów AE wykonywane były przy kontrolowanym
obciążaniu konstrukcji poprzez przejazd lokomotywy spalinowej Fablok 401Da466 z wagonami towarowymi o różnej masie. W trakcie realizacji kolejnych sesji
pomiarowych, zgodnie z opracowanym programem, uszkodzenie typu pękniecie
było poddawane stopniowo naprawie, jak również wykonano działanie mające
na celu zatrzymanie rozwoju istniejącego pęknięcia poprzez wykonanie otworu
w wierzchołku. Zrealizowano pomiary dla różnych wielkości uszkodzenia. Uszkodzenie oznaczone jako A charakteryzowało się nieciągłością obejmującą około 75%
przekroju podłużnicy, B – nieciągłość wynosząca około 25% przekroju, C –nieciągłość wynosząca około 25% przekroju zakończona otworem w wierzchołku
pęknięcia. Schematycznie uszkodzenia jako geometryczne modele elementu belki
do obliczeń MES (Finite Element Method) przedstawiono na rys. 4. Dla każdego
typu uszkodzenia pojedyncza sesja pomiarowa obejmowała jednakową ilość przejazdów składu po obiekcie z różnymi prędkościami. Wykonano po kilka sesji pomiarowych, a w artykule przedstawiono wyniki reprezentatywne.

Rys. 4. Schemat uszkodzeń podłużnicy mostu poddawanego badaniom AE
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Do badania konstrukcji wykorzystano dwa typy czujników (75 kHz i 150 kHz)
rozmieszczone w węzłach konstrukcyjnych mostu. Dla potrzeb dalszych analiz,
w strefie pękniecia zamontowano dodatkowe czujniki AE, tensometry do pomiarów odkształceń oraz ekstensometr rejestrujący rozwarcie pęknięcia połączony
z systemem pomiarowym AE, jako wejście kanału parametrycznego. W czasie
obciążania mostu rejestrowane były również ugięcia mostu w różnych punktach
pomiarowych z wykorzystaniem potencjometrycznych czujników przemieszczeń
o skoku 100mm.
4.2. Obliczenia numeryczne pola naprężeń welemencie mostu z uszkodzeniem
Pomiary tensometryczne, pomiary ugięć konstrukcji oraz wyznaczone własności materiałowe posłużyły do obliczeń MES, mających na celu wyznaczenie rzeczywistego obciążenia od lokomotywy w miejscu pęknięcia konstrukcji, a następnie
do wyznaczenia pola naprężeń w strefie pęknięciapodłużnicy.
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń MES dla poszczególnych typów uszkodzeń.
Dla każdego typu uszkodzenia (A÷C) stworzono obliczeniowy model trójwymiarowy, w których użyto tetragonalnych elementów skończonych o różnych
wymiarach. W obszarze otworów siatka elementów została zagęszczona w celu
zwiększenia dokładności obliczeń w danych strefach.

Rys. 5. Pole naprężeń Hubera-Misesa w strefie uszkodzeń typu A, B i C

Dla uszkodzenia typu A przedstawiono rozkład naprężeń Hubera-Misesa
w całej strefie uszkodzenia oraz powiększony obszar wierzchołka pęknięcia (rys.
5). Maksymalne wartości w tym przypadku skoncentrowane w wierzchołku
pęknięcia osiągają wartości około 270 MPa. Zbliżone są one do wartości granicy plastyczności materiału podłużnicy. Naprężenia Hubera-Misesa w strefie
uszkodzenia typu B są mniejsze i osiągają wartości około 200 MPa. Wykonanie
otworu w wierzchołku pęknięcia (uszkodzenie typu C) spowodowało duży spadek koncentracji pola naprężęń do wartości ok. 130÷140 MPa. Działanie takie
często wykorzystywane jest jako działanie naprawcze i ma na celu powstrzymanie rozwoju uszkodzenia.
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4.3. Wyniki badań AE
Analiza otrzymanych wyników wykazała istotne różnice w ilości generowanych sygnałów AE podczas obciążania konstrukcji mostowej z poszczególnymi
typami uszkodzeń podłużnicy.
W trakcie obciążania konstrukcji z uszkodzeniem typu A (nieciągłość około
75% przekroju podłużnicy) maksymalna intensywność lokalizowanych zdarzeń
wynosiła 10 zdarzeń/sek. W strefie pęknięcia lokalizowano około 650÷700
sygnałów AE dla pojedynczych sesji, a ich największa ilość zlokalizowana była
w środkowej części uszkodzenia. Wartości amplitud zlokalizowanych sygnałów mieściły się w zakresie 40÷65 dB (maks. 75 dB), a energie tych sygnałów w zakresie 20÷10000 eu (maks. 100000 eu), gdzie jednostką energii jest
1eu = 1E-14V2s.
Dla uszkodzenia typu B (nieciągłość materiału około 25% przekroju) maksymalna ilość lokalizowanych zdarzeń nie przekraczała 5 hits/sek, przy całościowej
liczbie 130÷140 hits dla pojedynczej sesji obciążeniowej. Sygnały lokalizowały
się równomiernie wzdłuż całego uszkodzenia, ze zwiększoną ilością w wierzchołku pęknięcia. Amplituda i energia rejestrowanych sygnałów wynosiła odpowiednio 40÷60 dB (maks. 70 dB), oraz 50÷1600 eu (maks. 38500 eu).
Najmniejszą aktywność i ilość zloaklizowanych sygnałów zarejestrowano przy
obciążaniu konstrukcji z uszkodzeniem typu C (brak ciągłości materiału wynoszący około 25% przekroju, zakończony otworem w wierzchołku pęknięcia).
Wartości dla pojedynczych sesji i czujników 150 kHz wynosiły odpowiednio:
aktywność – 2 hits/sek i łączna liczba 60÷65hits, amplituda rejestrowanych
sygnałów wynosiła 40÷60 dB (maks. 75 dB), a energia 500÷2200 eu (maks.
29000 eu).
Kolejnym krokiem analizy zarejestrowanych sygnałów było wydzielenie sygnałów lokalizowanych w strefie wierzchołka pęknięcia (rys. 6).
W przypadku obciążania konstrukcji z uszkodzenem typu A i B, łączne ilości zlokalizowanych sygnałów dla poszczególnych sesji były podobne i wynosiły
około 25÷30 hits/sesje.
Różniły się natomiast wartości amplitud i energii dla obciążania konstrukcji
z poszczególnymi uszkodzeniami. W przypadku uszkodzenia typu A, gdzie wartości naprężeń w wierzchołku pęknięcia były wyższe, amplitudy rejestrowanych
sygnałów osiągały wartość 55 dB, a energia 1000 eu, natomiast dla uszkodzenia
typu B (niższy poziom naprężeń Hubera-Misesa) wartości te wynosiły odpowiednio 50 dB i 260 eu.
Stwierdzono, że wykonanie okrągłego otworu w wierzchołku pęknięcia skutkowało znacznym zmniejszeniem wartości naprężeń w tej strefie (rys. 4c), co
przyczyniło się do obniżenia aktywności generowania sygnałów AE do wartości
około 5 hits/sesje. Lokalizacje sygnałów dla poszczególnych typów uszkodzeń
w strefie wierzchołka pęknięcia przedstawiono na rys. 6.
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Rys. 6. Lokalizacje sygnałów AE w strefie wierzchołka pęknięcia dla uszkodzeń A, B i C

W trakcie wykonania badań metodą AE realizowano również pomiar przemieszczeń brzegów pęknięcia za pomocą zamontowanego ekstensometru, umieszczonego
poprzecznie do pęknięcia w środkowej jego części. Służył on również, jako sygnał
wejściowy do kanału parametrycznego systemu pomiarowego AE. Umożliwiało to
korelację zarejestrowanych sygnałów AE z występującym obciążeniem strefy uszkodzenia. Na rys. 7. przedstawiono przykładowy wykres obrazujący wpływ masy przejeżdżającego składu (wielkość pęknięcia) na rejestrowane sygnały AE. Otrzymane
wyniki wskazały, że w badanym przypadku wzrost obciążenia powodował zmniejszenie się wartości rozwarcia szczeliny pęknięcia –zamykanie się szczeliny (mechanizm
ścinania w wierzchołku pęknięcia). Na rysunku przedstawiono również wartości amplitud, energii, signal strength, a także parametru Historic Index w korelacji z wielkością obciążenia (wielkością przemieszczenia brzegów szczeliny).
Stwierdzono istotny wzrost parametrów sygnałów AE (maksymalna amplituda, signal strenth i energia) ze zwiększeniem obciążenia konstrukcji mostowej.
Również analiza z wykorzystaniem parametru Histic Index potwierdziła wpływ
obciążenia na rejestrowane sygnały AE.

Rys. 7. Maksymalna amplituda (a), Historic Index (b), moc (c) i energia (d)sygnałów AE zlokalizowanych w wierzchołku uszkodzenia typu A podczas przejazdu składu towarowego
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5. Wnioski
Badania składu chemicznego oraz badania metalograficzne potwierdziły, że pozyskany materiał na próbki do badań laboratoryjnych oraz podłużnica badanego mostu
wykonane są ze stali zlewnej wykorzystywanej do budowy mostów na początku XX
wieku.
Badania laboratoryjne wykazały istotne różnice w charakterze rejestrowanych sygnałów AE podczas rozciągania próbek bez (IA) i z zalegającymi produktami korozyjnymi (IB).
Dla próbek bez produktów korozyjnych najwięcej sygnałów AE zarejestrowano za
pomocą czujników o częstotliwości rezonansowej 150kHz, a dla próbek z produktami
korozyjnymi, większa ilość sygnałów rejestrowana była przez czujniki o niższej częstotliwości.
Obliczenia MES wykazały znaczne różnice w wielkości zredukowanych naprężeń Hubera-Misesa w wierzchołku pęknięcia dla poszczególnych typów uszkodzeń,
a szczególnie na zmniejszenie naprężeń wpłynęło wykonanie otworu w wierzchołku
pęknięcia.
Typ uszkodzenia podłużnicy mostu wpływał na ilość oraz parametry rejestrowanych
sygnałów AE. W wyniku występowania większych wartości naprężeń (uszkodzenie A)
rejestrowano sygnały o większej amplitudzie i energii w porównaniu do uszkodzenia,
dla którego wartości naprężeń były mniejsze (uszkodzenie B). Dla uszkodzenia typu
A bardzo duża ilość sygnałów generowana była w środkowej części pęknięcia.
Największe wartości amplitud, a także innych parametrów energetycznych sygnałów rejestrowanych w trakcie obciążania konstrukcji mostowej występowały przy największym obciążeniu, potwierdzono wpływ obciążenia na rejestrowane sygnały AE.
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Streszczenie. W artykule dokonano analizy numerycznej osuwiska znajdującego się w ciągu planowanej linii kolejowej nr 622 Podłęże-Szczyrzyc. W rozpatrywanej lokalizacji posadowiony będzie przyczółek wiaduktu kolejowego. Na podstawie przekrojów geologiczno-inżynierskich oraz rzeczywistego ukształtowania terenu, w programie Midas GTS NX wygenerowano
trójwymiarowe modele osuwisk, które zostały obciążone (uwzględnione zostało obciążenie taborem
i ciężarem konstrukcji wiaduktu). Ze względu na wczesną fazę projektu, konieczne było wstępne
zaprojektowanie konstrukcji wiaduktu. Przeanalizowano stateczność w warunkach suchych i nawodnionych, dzięki czemu określono ryzyko wystąpienia ruchów osuwiskowych. Zaproponowano
również odpowiednie wzmocnienie gruntu.
Słowa kluczowe: wiadukt kolejowy, osuwisko, analiza stateczności

1. Wprowadzenie
Projekt składający się z budowy nowych linii nr 622 Podłęże – Szczyrzyc
– Tymbark oraz linii nr 623 Szczyrzyc – Mszana Dolna wraz z modernizacją
linii nr 105 Chabówka – Nowy Sącz jest jedną z większych planowanych inwestycji kolejowych w Polsce. Najważniejszym celem tego zadania jest skrócenie czasu przejazdu na trasach Kraków – Zakopane, Kraków – Nowy Sącz
oraz Chabówka – Nowy Sącz. Obecnie, ze względu na długi czas przejazdu,
większość podróżnych na wyżej wymienionych odcinkach wybiera transport
samochodowy, co z kolei powoduje nadmierne obciążenie ruchem dróg krajowych nr 7 oraz 47 (tzw. „Zakopianki”) oraz nr 75. Dzięki realizacji wyżej
wymienionego projektu czas przejazdu na odcinku Kraków – Zakopane skróci
się do 2 godzin, natomiast na odcinku Kraków – Nowy Sącz do 1 godziny
[3]. Poprawi się znacznie szybkość i komfort podróży do największego miasta
regionu, a zarazem jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce,
jakim jest Kraków. Kolejnymi pozytywnymi skutkami są wzrost atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej łączonych miejscowości. Będzie to również
1
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alternatywne połączenie dla trasy Kraków – Sucha Beskidzka – Chabówka –
Zakopane. Warto wspomnieć, iż budowa nowych połączeń jest częścią planu
modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T). Nowobudowana linia nr 622 ma swój początek w podkrakowskiej wsi Podłęże
(posterunek odgałęźny Węgrzce). Następnie biegnie w kierunku południowym
w stronę miejscowości Szczyrzyc. Od linii nr 622 w miejscowości Szczyrzyc
odgałęzia się linia nr 623 do Mszany Dolnej. Linie te w Mszanie Dolnej oraz
Tymbarku łączą się z modernizowaną linią nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.
W przypadku nowych linii wybrano Wariant budowy 1A, który zakłada budowę 58,5 km nowych linii, na trasie których będzie zlokalizowane 11 tuneli
o łącznej długości 11,7 km oraz 7 estakad o łącznej długości 6,4 km. Budowa
nowych linii pozwoli na jazdę z prędkością 160 km/h przy dopuszczalnym
nacisku na oś 221 kN, przy czym uwzględniona jest opcja osiągania prędkości
większych niż 160 km/h. Linia nr 622 na odcinku Podłęże – Szczyrzyc ma być
linią dwutorową, natomiast na odcinku Szczyrzyc – Tymbark jednotorową [1].
2. Zagrożenie osuwiskowe w Karpatach
W Polsce najbardziej narażonym na ruchy osuwiskowe terenem są Karpaty
Zewnętrzne. Dzieje się tak ze względu na ich budowę geologiczną. Znajdziemy tam naprzemianlegle ułożone warstwy skalne (m.in. piaskowce, mułowce,
iłowce) - tzw. flisz karpacki. Taki układ warstw gruntu szczególnie sprzyja
powstawaniu ruchów osuwiskowych. Innymi czynnikami są rzeźba terenu (nachylenie stoków i liczne doliny) oraz tektonika (uskoki).
Wszystkie wymienione powyżej uwarunkowania powodują, że w polskich
Karpatach występuje 95% osuwisk położonych na terenie kraju [4]. W 2005
roku określono ich liczbę na poziomie 20 000, co przy powierzchni 19 700 km2,
daje 1 osuwisko na kilometr kwadratowy. Szacuje się, że w polskich Karpatach
w przypadku linii kolejowych występuje jedno osuwisko na 10 km linii. Liczby
te pokazują jak poważne jest to zagrożenie. Powinno ono być więc uwzględniane przy każdej inwestycji budowlanej na tym terenie, a szczególnie przy
inwestycjach komunikacyjnych.
3. Charakterystyka analizowanego obszaru
W niniejszym artykule analizie został poddany fragment linii kolejowej nr
622 w zakresie km 24.131,00 – 25.031,00 (rys. 1). W miejscu tym znajduje
się jeden z projektowanych wiaduktów. Przechodzi on przez okresowo czynne
osuwisko, znajdujące się na jednym z jego końców (w okolicach kilometra
25.031).
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Rys.1. Lokalizacja analizowanego wiaduktu oraz osuwiska na tle planu sytuacyjnego linii nr 622

W takim wypadku, z racji przynależności terenów osuwiskowych do trzeciej
kategorii geotechnicznej, należy przeprowadzić obliczenia stateczności dla danego
przypadku. Jest to niewielkie osuwisko, jednakże z powodu występującego dużego
obciążenia (obiekt inżynieryjny w postaci wiaduktu i samo obciążenie przejeżdżającym taborem) analiza jest niezbędna.
4. Warunki gruntowe
W celu zamodelowania istniejących warunków gruntowych wykonano przekrój geotechniczny (rys. 2) wzdłuż linii nr 622 w km 24.800,00 – 25.020,00 na
podstawie kart otworów badawczych wykonanych wierceń [1].

Rys.2. Przekrój geotechniczny wzdłuż linii nr 622 w km 24.800,00 – 25.020,00, skala skażona
– opis warstw w tabeli 1
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Parametry geotechniczne gruntów w stanie suchym i nawodnionym zostały
przestawione w tabeli 1. Wartości zostały przyjęte na podstawie dokumentacji
geotechnicznej [1] oraz literatury (wytrzymałość podłoża skalnego) [2].
Tabela 1. Parametry geotechniczne gruntów – w przypadku dwóch wartości - lewa w stanie suchym,
prawa w stanie nawodnionym, w przypadku jednej wartości – parametr identyczny
w obu stanach
Nr

Symbol
warstwy

1

C1

2

C2

3
4
5
6
7
8

Ib1
Ia
I
C3
IIb1
-

Rodzaj gruntu
Pył
Pył, pył
piaszczysty, glina
pylasta, glina
piaszczysta
Żwir
Żwir
Żwir
Glina pylasta
Piasek średni
Piaskowiec

Moduł
Wsp.
pierwotnego
Ciężar obj.
Poissona
odkształcenia
γ [kN/m3]
v
E0 [Mpa]
33.9 / 6.6
0.32
20.5/19.5

30.0/5.0

Kąt
tarcia
M0
wewn.
[Mpa]
Φ [°]
18.0/6.0 48.4/9.4

Spójność
c [kPa]

20.6 / 6.6

0.32

21.0/20.0

17.0/5.0

14.8/6.0 29.4/9.4

165.9
186.4
197.1
16.6 / 6.6
102.6
31500.0

0.20
0.20
0.20
0.32
0.25
0.15

19.00
20.00
20.00
20.0/19.0
18.50
26.40

0.0
0.0
0.0
13.3/5.0
0.0

39.5
184.8
40.3
207.7
40.6
219.7
13.2/6.0 23.6/9.4
33.9
122.0

Źródło: opracowanie własne

5. Model terenu
Wykonano trójwymiarowy model istniejącego terenu w programie Midas
GTS NX. Został on stworzony na podstawie przekroju geotechnicznego. Warstwy
gruntu do głębokości 8 m (do skały) oraz konstrukcje wsporcze zamodelowano
siatką o rozmiarze oczka 1,5 m, natomiast warstwę poniżej – skałę (piaskowiec)
siatką o rozmiarze oczka 5 m (rys. 3). Większy rozmiar siatki warstwy skalnej wynika z jej dużo mniejszego wpływu na stateczność ogólną.

Rys.3. Model z przyłożonymi obciążeniami w programie Midas GTS NX – widoczne warstwy gruntu
oraz konstrukcje wsporcze wiaduktu
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6. Wiadukt kolejowy
Na długości rozpatrywanego odcinka linia kolejowa biegnie na wiadukcie kolejowym. Z racji braku wytycznych do projektu wiaduktu w istniejącej dokumentacji, została zaprojektowana wstępna koncepcja tego rozwiązania (rys. 4). Zaprojektowano wiadukt kolejowy składający się z trzynastu przęseł, żelbetowy, łukowy,
ze sprężonymi dźwigarami.

Rys.4. Widok pierwszego przęsła wiaduktu - widoczny przyczółek posadowiony na osuwisku

Płyta pomostu jest podwieszona za pomocą stalowych wieszaków. Rozpiętość
przęsła wynosi 63,5 m, natomiast całkowita długość wiaduktu mierzona w osiach
łożysk wynosi 821,46 m. Każdy z torów biegnie na niezależnie pracującym przęśle – wybrano takie rozwiązanie w celu zwiększenia niezawodności obiektu (w razie remontu któregoś z przęseł pociągi będą mogły jeździć po drugim). Przęsła
opierają się na 12 filarach i 2 przyczółkach. Wymiary poszczególnych elementów
dobrano na podstawie istniejącego wiaduktu kolejowego o podobnej konstrukcji,
znajdującego się w Świnnej Porębie. Zastosowano klasyczną nawierzchnię podsypkową składającą się z tłucznia o minimalnej grubości 43 cm, podkładów strunobetonowych PS94M w rozstawie 60 cm oraz szyn 60E1 z przytwierdzeniem SB.
7. Obciążenia
W programie Midas GTS NX zamodelowano warstwy gruntu wraz z przyczółkiem i trzema filarami – dzięki temu nie trzeba było uwzględniać w zestawieniu obciążeń ciężaru konstrukcji wsporczych. Obliczono ciężar samego wiaduktu
(dźwigarów, płyty, łuków, wyposażenia, itd.). Obciążenie przejeżdżającym taborem
zamodelowano poprzez model obciążenia LM71, który został opisany w normie
PN-EN 1991-2. Obliczone obciążenie przyłożono na górnej powierzchni filarów
i przyczółka.
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Powyższe parametry dają charakterystyczne obciążenie:
– od wiaduktu (stałe): 58 629 kN na filar, 29 314 kN na przyczółek,
– od taboru (zmienne): 13 647 kN na filar, 6 823 kN na przyczółek.
Po uwzględnieniu współczynników bezpieczeństwa dla sytuacji GEO (1,5 dla
obciążeń zmiennych, 1,35 dla stałych) otrzymujemy obciążenie na pojedynczy filar o wartości 99 621 kN i obciążenie na przyczółek o wartości 49 810 kN. Górna powierzchnia filara ma pole 94,01 m2, co ostatecznie daje wartość obciążenia
1060 kPa. Górna powierzchnia przyczółka ma pole 52,05 m2, co ostatecznie daje
wartość obciążenia 957 kPa. Mniejsze obciążenie na przyczółek wynika z faktu,
iż na przyczółek przypada połowa obciążenia, które oddziałuje na filar (podpiera
tylko dwa przęsła zamiast czterech).
8. Przypadek nr 1 – grunt suchy
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano współczynnik stateczności FOS
(Factor Of Safety) równy 1,6328. Jest to wartość oznaczająca stateczność analizowanej skarpy. Warto jednak zaznaczyć, że jest to przypadek gdy grunt jest suchy.
Wg kolejowej instrukcji Id-3, w przypadku nowobudowanych linii wymagany jest
współczynnik wynoszący co najmniej 2.0.

Rys. 5. Wartości przemieszczeń całkowitych

Największe przemieszczenia występują w obszarze przyczółka (maksimum poniżej przyczółka) – rys. 5. Przemieszczają się warstwy gruntów spoistych, które są
wyraźnie słabsze od znajdującego się w tamtym obszarze gruntu niespoistego (piasek średni). Można również zauważyć większe przemieszczenia w pobliżu drugiego
filara (licząc od najniższego punktu modelu) w porównaniu z sąsiednim obszarem.
Oba przypadki zwiększonych przemieszczeń występują w obszarach, gdzie pochylenie stoku jest największe.
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Rys. 6. Odkształcony model

Na rysunku 6 widoczny jest mechanizm zniszczenia gruntu, polegający na
przemieszczeniu się warstw gruntu spoistego, co połączone jest z obrotem przyczółka.

Rys. 7. Maksymalne odkształcenia ścinające

Na rysunku 7, przedstawiającym odkształcenia ścinające, można zauważyć głęboko zlokalizowaną powierzchnię poślizgu, wzdłuż której następuje obrót warstw
gruntu wraz z przyczółkiem.
9. Przypadek nr 2 – grunt nawodniony
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano współczynnik stateczności FOS
(Factor Of Safety) równy 0,7195. Jest to wartość oznaczająca niestateczność analizowanej skarpy (gdyż wynik jest mniejszy od 1, oznacza to, iż siły zsuwające
przeważają nad siłami utrzymującymi).
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Rys. 8. Wartości przemieszczeń całkowitych

Największe przemieszczenia występują w obszarze przyczółka (maksimum poniżej przyczółka - rys. 8). Są one analogiczne do poprzedniego wypadku – wyraźnie jest to miejsce najsłabsze, wymagające w pierwszej kolejności wzmocnienia.

Rys. 9. Odkształcony model

Na rysunku 9 widoczny jest mechanizm zniszczenia gruntu, identyczny jak w poprzednim przypadku obliczeniowym: przemieszczenie się warstw gruntu niespoistego, co połączone jest z obrotem przyczółka. Różnica polega na tym, że deformacje są
na tyle duże, że doszło do deformacji siatki, która straciła swoją ciągłość.

Rys. 10. Maksymalne odkształcenia ścinające
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Na rysunku 10, można zauważyć głęboko zlokalizowaną powierzchnię poślizgu, wzdłuż której następuje obrót warstw gruntu wraz z przyczółkiem.
Aby uzyskać wymagany współczynnik bezpieczeństwa należy wzmocnić grunt.
Zdecydowano się na posadowienie wszystkich konstrukcji wsporczych na palach,
które sięgać będą warstw skalnych. Powinno to zmniejszyć obciążenie bezpośrednio oddziałujące na grunt, co w rezultacie da zwiększenie współczynnika stateczności.
10. Przypadek nr 3 – grunt nawodniony, posadowienie na palach
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano współczynnik stateczności FOS
(Factor Of Safety) równy 1,1004. Jest to wartość oznaczająca stateczność stoku,
nie jest to jednakże wartość wystarczająca (wymagany jest współczynnik wynoszący co najmniej 2.0).
Tak jak wcześniej przemieszczają się głównie warstwy gruntów spoistych wokół
przyczółka (rys. 11). Różnica polega na lokalizacji maksymalnych przemieszczeń –
znajdują się one po bocznej stronie przyczółka. Jest to spowodowane „utwierdzeniem” przyczółka w skale – palowanie spowodowało, że przyczółek sam w sobie się
nie przemieszcza, jednakże grunt naokoło nadal wykazuje tendencję do osuwania się.

Rys. 11. Wartości przemieszczeń całkowitych

Rys. 12. Odkształcony model
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Na rysunku 12 widoczny jest mechanizm zniszczenia gruntu, polegający na
przemieszczeniu się warstw gruntu spoistego. Przyczółek w tym wypadku pozostaje nienaruszony, grunt przemieszcza się wokół niego.
W celu zwiększenia współczynnika stateczności do wymaganego poziomu
(2.0), zdecydowano się na wymianę gruntu w okolicy przyczółka na pospółkę –
parametry przyjęto identycznie jak dla warstwy I (żwir). Wymieniono również
grunt wokół drugiego filara, licząc od najniższego punktu stoku. Na taki zabieg
zdecydowano się po przeanalizowaniu map przemieszczeń całkowitych gruntu po
zmianie skali wyświetlania wyników (rys. 13). Jest to drugie potencjalne miejsce
osuwania się gruntu – ze względu na pochylenie stoku.

Rys. 13. Odkształcenia stoku po zmianie skali wyświetlania wyników

11. Przypadek nr 4 – grunt nawodniony, posadowienie na palach, wymiana gruntu
Grunt wymieniono łącznie na długości około 100 m – w miejscach o największym pochyleniu stoku, które są najbardziej podatne na ruchy osuwiskowe. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano współczynnik stateczności FOS (Factor
Of Safety) równy 2,2531. Jest to wartość oznaczająca stateczność analizowanej
skarpy, ale co ważniejsze został osiągnięty wymagany współczynnik stateczności
wynoszący 2.0.
Największe przemieszczenie obecnie znajduje się poniżej przyczółka w obrębie wymienionego gruntu (rys. 14), co powodowane jest poprzez znajdujące się
w dalszej odległości słabonośne grunty spoiste. Jednakże przemieszczenia te są
tylko i wyłącznie wynikiem działań programu w celu obliczenia współczynnika
stateczności (program zwiększa działające obciążenie aż do utraty stateczności).
W rzeczywistości nie nastąpi przemieszczenie stoku, jako że współczynnik stateczności ma wartość większą niż 2. Wynik ten wskazuje miejsce, które należałoby wzmocnić, gdyby była konieczność uzyskania jeszcze wyższego współczynnika
stateczności, lub zwiększano by obciążenie działające na stok.
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Rys. 14. Wartości przemieszczeń całkowitych, widoczne miejsca wymiany gruntu

12. Wnioski
W wyniku przeprowadzonych obliczeń dobrano wzmocnienie projektowanego wiaduktu kolejowego, tak aby współczynnik stateczności spełniał wymagania normowe dla konstrukcji nowobudowanych – tzn. aby był większy od
2.0.
Pierwotne rozwiązanie okazało się niestateczne – w nawodnionych warunkach następowało przemieszczenie warstw gruntów spoistych znajdujących się
bezpośrednio w sąsiedztwie przyczółka. Powodowało to również przemieszczenie się konstrukcji przyczółka, co mogłoby spowodować katastrofę budowlaną (zawalenie się wiaduktu). W celu zwiększenia współczynnika stateczności
zmieniono sposób posadowienia na pośredni. Nastąpiło zwiększenie współczynnika stateczności do wartości 1.1 – oznacza to, że zbocze było stateczne,
jednakże nie były nadal spełnione wymagania normowe. Nastąpiła stabilizacja
przyczółka przez jego utwierdzenie w warstwach skalnych za pomocą pali. Nadal istniało zagrożenie osuwania się mas ziemnych w miejscach o największym
nachyleniu – w sąsiedztwie przyczółka i jednego z filarów. W tym przypadku
w celu zwiększenia współczynnika stateczności zdecydowano się na wymianę
słabonośnych gruntów spoistych na grunt nasypowy (pospółka) o dużo wyższej
nośności. Działania te przyniosły oczekiwany skutek – współczynnik stateczności po wszystkich zmianach wyniósł 2.2531.
Podsumowując: aby uzyskać odpowiednią stateczność dużego obiektu inżynierskiego jakim jest wiadukt kolejowy, który przecina osuwisko, nie wystarczy stosowanie klasycznych rozwiązań w postaci posadowienia pośredniego
– wymagana jest również wymiana gruntu w miejscach najbardziej podatnych
na osuwanie się gruntu.
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Streszczenie. W artykule omówiono proces przebudowy górnej strefy podtorza podczas jego
naprawy lub modernizacji, z uwzględnieniem badań geotechnicznych do projektu i podczas wykonawstwa na budowie oraz sposobów obliczania konstrukcji stosownych wzmocnień. Na tej podstawie przedstawiono możliwości zastępowania zaprojektowanej konstrukcji inną równoważną jej
postacią, gdy występują ograniczenia geometryczne lub techniczne, wcześniej (przed projektem) nie
rozpoznane.
Słowa kluczowe: droga kolejowa; podtorze kolejowe; warstwa ochronna

1. Wprowadzenie
W przebudowie podtorza dróg kolejowych, dla jego modernizacji lub naprawy,
z uwzględnieniem aktualnych wymagań zawartych w normach i w przepisach,
przy zastosowaniu nowych sposobów i technologii robót, osiągane są trzy główne cele: ulepszenie stanu powstałego wskutek zastosowanych metod i wymagań
w czasie budowy często w odległej przeszłości; usunięcie skutków wieloletniej eksploatacji; dostosowanie do nowych warunków eksploatacji (powiększania prędkości, nacisków i przewozów, zmian układu geometrycznego drogi, itp.).
Jeśli podtorze nie wykazuje niestateczności w dotychczasowym użytkowaniu
i nie następuje zmiana układu geometrycznego drogi, głównym zabiegiem modernizacyjnym lub naprawczym jest wzmocnienie górnej strefy podtorza przez
wbudowanie warstwy ochronnej i zmiany warunków odwodnienia. Efektem modernizacji powinno być uzyskanie wymaganej nośności podtorza, czyli wartości
minimalnego modułu odkształcenia wtórnego, i zagęszczenia materiałów i gruntów, czyli wartości wskaźnika zagęszczenia. Wbudowanie warstwy ochronnej jest
jednocześnie wymianą zużytych materiałów i gruntów stanowiących górną strefę
przed przebudową [7].
1
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Przebudowa wykonywana jest przy zastosowaniu maszyn do robót ziemnych
i typowych technologii lub pociągiem do napraw podtorza. Trudne lub niemożliwe
jest usunięcie niektórych stanów i wad podtorza powstałych podczas jego budowy
- np. wskutek zastosowania niewłaściwych gruntów do budowy nasypów, nieodpowiedniego rozmieszczenia gruntów w przekroju poprzecznym podtorza, małego
zagęszczenia gruntów w nasypach, itp.
Istniejący stan podtorza rozpoznawany jest w procesie badań geotechnicznych
przy zastosowaniu podstawowych metod bezpośrednich, to jest otworów wiertniczych i badań próbek gruntów oraz sondowań i obciążeń próbnych, które są badaniami pomocniczymi. Obecnie często stosowane są także pośrednie geofizyczne
metody badań podtorza, np. georadarowa, elektrooporowa, sejsmiczna.
Dotychczasowa górna strefa podtorza zostaje zastąpiona nową konstrukcją,
którą tworzą subwarstwy z materiałów naturalnych lub z kamienia łamanego,
w razie potrzeby zawierające geokompozyty. Warstwy ochronne budowane są na
stosownie przygotowanych gruntach podtorza lub podłoża. Często przygotowanie
to polega na zastosowaniu stabilizacji gruntów spoiwami budowlanymi.
Grubość warstwy ochronnej obliczana jest z uwzględnieniem wyników badań
geotechnicznych, to jest rodzajów i właściwości gruntów, według przepisów kolejowych na dwa sposoby. Weryfikacja projektu grubości warstwy następuje podczas
prac modernizacyjnych lub naprawczych, które umożliwiają porównanie parametrów gruntów przyjętych do projektu jako wyniki badań punktowych, z rzeczywistymi parametrami gruntów podtorza przebudowywanego, to jest po usunięciu
części istniejącego podtorza o grubości warstwy ochronnej. Na budowie przeprowadzane są porównawcze badania geotechniczne i na tej podstawie może być konieczna obliczeniowa weryfikacja grubości warstwy – dla ustalonej i wykonanej już
głębokości robót przygotowawczych zwiększenie nośności warstwy dla osiągnięcia
wymaganej nośności całego nowego układu.
Zwiększenie nośności warstwy ochronnej przy zachowaniu zaprojektowanej
grubości może być konieczne, gdy w rzeczywistym podtorzu warunki geotechniczne są mniej korzystne niż przyjęte do projektu. Zastosowanie grubości warstwy mniejszej niż zaprojektowana może być potrzebne, gdy na budowie wystąpią
ograniczenia geometryczne dla warstwy o zwiększonej grubości, np. ze względu
na stwierdzone rzędne urządzeń odwadniających. Ograniczenie grubości warstwy
może być potrzebne również w przypadku miejscowych (punktowych) napraw
podtorza.
Dla zmiany nośności (wytrzymałości) warstwy ochronnej przy zmniejszaniu jej
grubości, lub gdy podtorze pod warstwą ma mniej korzystne wartości parametrów
niż przyjęte do projektu, można stosować różne zabiegi dostosowujące całą konstrukcję górnej strefy podtorza do zmienionych warunków, bez zmiany założonej,
ale koniecznej nośności zweryfikowanego układu:
– lepszy materiał do budowy warstwy – inny rodzaj, o korzystniejszych właściwościach (np. uziarnienie, moduł sprężystości),
– układ subwarstw, którego co najmniej jedna subwarstwa będzie o lepszych
właściwościach niż właściwości warstwy pojedynczej,
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– większe zagęszczenie podtorza dla warstwy ochronnej niż przyjęte w projekcie warstwy,
– odwodnienie podtorza pod warstwą ochronną, stanowiącego jej podłoże,
lepsze niż istniejące lub zaprojektowane, dla wywołania większych wartości
właściwości mechanicznych,
– geokompozyty (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geokraty) jako elementy zbrojenia kruszyw,
– zmiana konstrukcji nawierzchni kolejowej pod względem technicznym (elementy, wibroizolacja) i geometrycznym (rozstaw podkładów),
– stabilizacja chemiczna podtorza pod warstwą ochronną.
W niektórych przypadkach może być potrzebne zastosowanie jednocześnie kilku zabiegów spośród wyżej wymienionych.
2. Badania geotechniczne dla modernizacji podtorza
Naprawa lub modernizacja podtorza obejmuje ocenę podtorza istniejącego
na podstawie wyników wstępnych (pierwszych) badań geotechnicznych, projekt
przebudowy podtorza opracowany po badaniach szczegółowych (drugich), prace
przebudowy i badania geotechniczne kontrolne (trzecie) z końcowym sprawdzeniem osiągniętych efektów przebudowy. Badania geotechniczne przedprojektowe
polegają na określeniu rodzaju gruntów w podtorzu, ich głównych właściwości
fizycznych i mechanicznych, rozpoznaniu stosunków wodnych [6]. W badaniach
pierwszych miejsca badań mogą przypadać w znacznej od siebie odległości - co
250 m, w badaniach drugich co 100 m (otwór lub 4 otwory w przekroju), w badaniach trzecich (otwory i odkształcalność podtorza lub subwarstw ochronnych
na podtorzu) co 50÷100 m. W pierwszych i drugich badaniach odkształcalność
podtorza istniejącego określana jest przy końcach podkładów na torowisku lub na
przewidywanej głębokości spodu warstwy ochronnej, w badaniach trzecich płytę o średnicy 30 cm do obciążeń próbnych ustawia się w osi przyszłego toru na
powierzchni podtorza przygotowanej do budowy warstwy ochronnej lub na powierzchni warstwy ochronnej (na nowym torowisku). Moduł odkształcenia wtórnego (Eg2) obliczany jest z obciążeń płytą do wartości 0,25 lub 0,35 MPa z przedziału 0,05÷0,15 MPa (podtorze) lub 0,10÷0,25 MPa (warstwa ochronna).
W badaniach podtorza dla określenia wartości modułu odkształcenia wtórnego
stosowane jest równanie [2]:
(1)
gdzie:
D – średnica płyty pomiarowej,
Dp - przedział obciążeń uwzględniany w obliczeniach modułów odkształcenia,
Dy - przyrost osiadań w uwzględnianym przedziale obciążeń.
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Wraz z wartościami modułów odkształcenia obliczane są wartości wskaźników
odkształcenia. Wskaźnik odkształcenia wyznacza się z wzoru [2]:
Eg 2
(2)
Io =
E g1
gdzie:
Eg2 - moduł wtórnego odkształcenia,
Eg1 - moduł pierwotnego odkształcenia.
Wskaźnik ten charakteryzuje zagęszczenie gruntów podtorza i warstw wzmacniających i powinien pozostawać w określonych granicach wartości, odpowiednich
do wartości wymaganych wskaźników zagęszczenia [4,10].
Polowe badania geotechniczne podtorza są głównym i najważniejszym źródłem
wartości parametrów gruntów potrzebnych w procesie modernizacji. Wartości te
pochodzą bezpośrednio z prac terenowych lub też mogą być określane na podstawie badań laboratoryjnych różnego rodzaju próbek gruntów pobranych z podtorza
podczas tych prac lub też mają być określone na podstawie zależności normowych
[3]. W badaniach laboratoryjnych określane są podstawowe właściwości fizyczne
i mechaniczne gruntów umożliwiające ich identyfikację i podjęcie decyzji technicznych. W badaniach tych należy uwzględnić, iż parametry gruntów zależne są
od ich właściwości fizycznych, co ma wpływ na wybór odpowiedniej pory roku do
badań.
3. Projektowanie grubości warstwy ochronnej
Jednym z warunków odpowiedniego stanu nawierzchni kolejowej jest taka jej
konstrukcja, aby naciski przekazywane przez nią na torowisko były dostosowane
do nośności podtorza zależnej od mechanicznych parametrów gruntów budujących podtorze [5,8].
Według polskich przepisów kolejowych [2] projektowanie grubości warstw
może być przeprowadzane na dwa sposoby: z uwzględnieniem nacisków dopuszczalnych na grunty podtorza albo z uwzględnieniem minimalnych wartości modułu odkształcenia podtorza mierzonego na torowisku.
W sposobie projektowania według nacisków dopuszczalnych na torowisko polepszenie współpracy podtorza i nawierzchni otrzymuje się nie dopuszczając do
nacisków podsypki większych od nacisków proporcjonalnych [5] (rys. 1):

p dop ≤ p prop

(3)

W ten sposób unika się nadmiernych trwałych odkształceń podtorza wskutek
uplastycznienia i wypierania gruntu spod nawierzchni. W praktyce do wyznaczania obciążeń dopuszczalnych na grunty stosowane są wzory znane z mechaniki
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gruntów [11]. Do wyznaczenia obciążeń dopuszczalnych torowiska potrzebna jest
znajomość dwóch parametrów mechanicznych gruntu - kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Projektowanie nawierzchni musi więc być poprzedzone badaniami
polowymi i laboratoryjnymi. W praktyce do projektowania grubości warstw sporządzone są nomogramy [2].
W sposobie projektowania na podstawie wartości minimalnego modułu odkształcenia, układ subwarstw warstwy ochronnej posiada moduły odkształcenia
stopniowo malejące od dużego modułu wierzchniej warstwy, do najmniejszego
modułu gruntu w podtorzu [11] (rys. 1).

Rys. 1. Schemat układu warstw do metody warstwy ekwiwalentnej [11]

W obliczeniach wykorzystuje się metodę warstwy zastępczej (ekwiwalentnej).
Projektowanie warstwy ochronnej polega na zastąpieniu poszczególnych subwarstw warstwy ochronnej na podtorzu ekwiwalentną warstwą gruntu o takiej
grubości, ażeby naprężenia pod warstwą ochronną były takie same. Moduły odkształcenia subwarstw układu zastępuje się ekwiwalentnym modułem jednorodnego ośrodka (Ee), który wykazuje takie same osiadanie jak układ subwarstw [5].
Moduł ekwiwalentny powinien spełniać warunek:

E e ≥ E min = E proj

(4)

gdzie:
Emin – minimalny moduł odkształcenia wtórnego mierzony na torowisku,
Eproj – wartość modułu odkształcenia przyjmowana do obliczeń grubości warstwy.
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Dla określenia ekwiwalentnego modułu odkształcenia pojedynczej warstwy
ochronnej, ułożonej na jednorodnym gruncie, stosuje się zależność [5]:

E e = f (E1 , E g 2 , h, D )

(5)

gdzie:
E1 – moduł odkształcenia warstwy leżącej na podtorzu gruntowym,
Eg2 – moduł odkształcenia gruntu w podtorzu,
h – grubość warstwy,
D – średnica płyty pomiarowej.
Dla praktycznych zastosowań sporządzony jest monogram, stosowany do projektowania nawierzchni dróg samochodowych i warstw ochronnych podtorza [2]:

 Eg2 h 
Ee
, 
= f 
E1
E
D
1


(6)

Sposób oparty na określaniu naprężenia dopuszczalnego przydatny jest tylko
do wyznaczania potrzebnej grubości warstw z materiałów ziarnistych. Metoda modułu ekwiwalentnego może mieć zastosowanie do prawie wszystkich systemów
wzmacniania podtorza dróg kolejowych.
Stosowane jest określanie grubości warstwy ochronnej, przy jednoczesnym zastosowaniu obu metod i przyjmowaniu wyniku mniej korzystnego.
4. Przykłady równoważnych konstrukcji wzmocnień podtorza
Analizę możliwości wzmocnienia podtorza przeprowadzono z wykorzystaniem
przykładowego istniejącego podtorza zbudowanego z gliny o stopniu plastyczności
IL = 0,35 charakteryzującego się wtórnym modułem odkształcenia Eg2 = 25 MPa.
Założono konieczność uzyskania wtórnego modułu odkształcenia na torowisku
o wartości Eproj = 120 MPa. Obliczenia wartości wymaganej grubości warstwy
ochronnej wykonano z wykorzystaniem metody modułu ekwiwalentnego. Obliczone grubości warstwy ochronnej zaokrąglano w górę do pełnych 5 cm. Według
przepisów [2] jako minimalną grubość warstwy ochronnej przyjęto 15 cm.
Najprostszym sposobem wzmocnienia podtorza jest zastosowanie jednorodnej (pojedynczej) warstwy ochronnej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (niesortu
kamiennego) – rys. 2.1 o module sprężystości E1 = 200 MPa. Obliczono wymaganą
grubość warstwy ochronnej równą 50 cm. Spora grubość warstwy ochronnej wymaga
wykonania robót ziemnych o znacznej objętości. W zależności od dostępności sprzętu zagęszczającego może wymagać budowy w dwóch subwarstwach. Niemożliwe jest
wykonanie wzmocnienia jednorazowym przejazdem pociągu do napraw podtorza.
Wymagana jest separacyjna geowłóknina pod warstwą ochronną.
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Kolejną możliwością wzmocnienia podtorza jest zastosowanie warstwy ochronnej składającej się z dwóch subwarstw (rys. 2.2): dolnej z niesortu i górnej z klińca
o modułach sprężystości odpowiednia E1 = 200 MPa i E2 = 250 MPa. Górną subwarstwę (z klińca o uziarnieniu 4/31,5 mm) założono o grubości 20 cm i dla niej
wyznaczono grubość dolnej subwarstwy (z niesortu) równą 25 cm. Takie rozwiązanie wymaga zastosowania warstwy ochronnej o łącznej grubości 45 cm. Spora
łączna grubość warstwy ochronnej wymaga wykonania robót ziemnych o znacznej
objętości. Zastosowanie subwarstwy z klińca nieznacznie (o 10%) zmniejszyło całkowitą grubość warstwy ochronnej. Wymagana jest budowa w dwóch subwarstwach. Niemożliwe staje się wykonanie wzmocnienia jednorazowym przejazdem
pociągu do napraw podtorza. Wymagana jest separacyjna geowłóknina pod warstwą ochronną.
Następnym możliwym rozwiązaniem wzmocnienia podtorza jest zastosowanie pojedynczej warstwy ochronnej z niesortu o minimalnej grubości 15 cm na
podłożu stabilizowanym spoiwem hydraulicznym (np. cementem) [9] na głębokość 30 cm (rys. 2.3). Zastosowanie dodatku cementu powoduje uzyskanie kompozytu gruntowego, charakteryzującego się modułem sprężystości o wartości
E1 = 250 MPa. Taka konstrukcja umożliwia redukcję objętości robót ziemnych,
zmniejsza zapotrzebowanie na kruszywo oraz uszczelnia górną warstwę podtorza.
Nie jest wymagana geowłóknina separacyjna na styku stabilizowanego podtorza
i warstwy ochronnej. Mimo minimalnej grubości warstwy, ze względu na wymaganą stabilizację podtorza, nie ma możliwości wykonania konstrukcji wzmocnienia z wykorzystaniem pociągu do napraw podtorza. W celu prawidłowego wykonania stabilizacji podtorza konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu.
Spodziewany efekt wzmocnienia podtorza może być zaobserwowany po pewnym
czasie od wykonania.
Inną konstrukcją umożliwiającą uzyskanie wymaganej wartości modułu wtórnego odkształcenia na torowisku o wartości Eproj = 120 MPa jest zastosowanie pojedynczej warstwy ochronnej z niesortu o grubości 40 cm wzmocnionej geosiatką
(rys. 2.4). Aplikacja geosyntetyku pozwala zredukować grubość warstwy ochronnej, w stosunku do rozwiązania bez geosiatki, o około 20 do 40%. W przykładzie
przyjęto 20% zmniejszenia. Omawiane wzmocnienie podtorza można wbudować
w jednym przejeździe pociągu do napraw podtorza z wykorzystaniem dodatku
skruszonej podsypki, co może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe kruszywo. Wymagana jest separacyjna geowłóknina pod warstwą ochronną.
Zastosowanie pojedynczej warstwy ochronnej o grubości 15 cm z niesortu wzmocnionej geosiatką na podłożu stabilizowanym chemicznie na głębokość
25 cm (rys. 2.5) zapewnia uzyskanie wymaganej wartości wtórnego modułu odkształcenia na torowisku. Stosowanie włókniny pod warstwą ochronną nie jest
potrzebne.
Odmiennym sposobem zmniejszenia wymaganej grubości warstwy ochronnej może być zastosowanie w konstrukcji nawierzchni podkładów z podkładkami
antywibracyjnymi (zelówkami). Takie rozwiązanie, z uwagi na lepszą współpracę
podkładów z podsypką, umożliwia zredukowanie nacisków przekazywanych z na-
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wierzchni na podtorze o około 10% [1]. Gdyby wpływ ten uwzględnić poprzez
zmniejszenie obliczeniowej wartości wtórnego modułu odkształcenia o 10% do
wartości Eproj = 108 MPa, zalecana grubość pojedynczej warstwy również zmniejszyłaby się o około 10%, tj. do 45 cm. W przypadku aplikacji geosiatki wymagana
grubość warstwy mogłaby być zredukowana do 35 cm (rys. 2.6) czyli o 30% w stosunku do pojedynczej warstwy ochronnej i standardowej konstrukcji nawierzchni.
Wymagana jest separacyjna geowłóknina pod warstwą ochronną.

Rys. 2. Równoważne konstrukcje wzmocnień podtorza

Zestawienie zalet i wad omawianych równoważnych konstrukcji wzmocnień
podtorza zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Wady i zalety równoważnych konstrukcji wzmocnień podtorza
Nr

Konstrukcja
wzmocnienia
podtorza

Grubość
[cm]

Zalety
- jednorodna warstwa,
- minimalizacja możliwości
pomyłki w realizacji

1

warstwa
pojedyncza

50

Wady
- wymagana budowa w dwóch
subwarstwach,
- znaczne objętości robót
ziemnych,
- możliwe problemy z
dostosowaniem do istniejących
systemów odwodnienia,
- konieczność zastosowania
geowłókniny separacyjnej
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- konstrukcja o stopniowo
zmniejszającym się uziarnieniu

2

warstwa
podwójna

3

warstwa
pojedyncza
na podłożu
stabilizowanym
chemicznie

4

warstwa
pojedyncza z
geosiatką

5

warstwa
pojedyncza
z geosiatką
na podłożu
stabilizowanym
chemicznie

6

warstwa
pojedyncza
z geosiatką,
podkłady z
„zelówkami”

45

15 (45)

40

15 (40)

35

- wymagana budowa w dwóch
subwarstwach,
- znaczne objętości robót
ziemnych,
- możliwe problemy z
dostosowaniem do istniejących
systemów odwodnienia,
- konieczność zastosowania
geowłókniny separacyjnej
- minimalizacja objętości robót
- wymagana budowa w dwóch
ziemnych
subwarstwach (dwóch etapach),
- konieczność zastosowania
specjalistycznego sprzętu,
- spodziewany efekt wzmocnienia
uzyskiwany po pewnym czasie
-możliwość wykonania pociągiem - wymagane zastosowanie
do napraw podtorza
geosiatki,
- jednorodna warstwa
- konieczność zastosowania
geowłókniny separacyjnej
- minimalizacja objętości robót
- wymagana budowa w dwóch
ziemnych
subwarstwach (dwóch etapach),
- konieczność zastosowania
specjalistycznego sprzętu,
- spodziewany efekt wzmocnienia
uzyskiwany po pewnym czasie,
- wymagane zastosowanie
geosiatki
- możliwość wykonania pociągiem - wymagane zastosowanie
do napraw podtorza,
geosiatki,
- jednorodna warstwa,
- konieczność zastosowania
- minimalizacja objętości robót
geowłókniny separacyjnej
ziemnych

5. Wnioski
1. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zaprojektowanej grubości warstwy ochronnej i zastosować zastępczą warstwę ochronną równoważną.
2. Znaczenie (wytrzymałość, nośność, grubość) zastosowanej warstwy ochronnej równoważnej należy określić na podstawie obliczeń z uwzględnieniem
wyników szczegółowych badań podtorza na budowie i stwierdzonych ograniczeń geometrycznych lub technicznych.
3. Podobny efekt z zastosowaniem warstwy równoważnej można osiągnąć stosując „odciążenie” podtorza przez zastosowanie zmian konstrukcyjnych lub
geometrycznych w nawierzchni kolejowej.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd przepisów europejskich oraz badań normatywnych dotyczących sprężystych elementów takich jak Sprężyste Podpory Podkładów (SPP) oraz
Maty Podtłuczniowe (MP) w nawierzchniach kolejowych. Są to powszechnie stosowane elementy
przez zarządy wiodących kolei w Europie: niemieckie, austriackie, szwajcarskie czy francuskie,
a także japońskie (które nie są omawiane w artykule). Istnieją także dobrze opracowane procedury
badawcze tych elementów oraz metody oceny efektywności ich wbudowania. Doświadczenia europejskie sięgają prawie 30 lat. Na podstawie wykonanego przeglądu Autor sporządził propozycję dla
kolei polskich z uwzględnieniem specyfiki podziału na kategorie linii na sieci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. oraz innych elementów. Zadaniem autora należy zapoczątkować racjonalizację wykorzystania tych elementów na naszej kolei.
Słowa kluczowe: nawierzchnie podsypkowe, maty podtłuczniowe, wibroizolacja, sprężyste
podpory podkładów, sztywność nawierzchni

1. Wstęp – cel pracy
Jak pokazują doświadczenia europejskie, elementy sprężyste są wykorzystywane w nawierzchniach podsypkowych przez wszystkie wiodące koleje: DB [1,2,3,4],
ÖBB [12], SNCF [10,11]. Rekomendacje odnośnie zastosowania tych elementów
oraz ich badania zostały zebrane w karcie UIC 719-1R [10] oraz w raporcie [11].
Pewnym problemem w naszym kraju jest brak konkretnych przepisów w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnośnie parametrów tych elementów sprężystych oraz miejsca i sposobu ich zastosowania w nawierzchni. Do tej
pory stosuje się je na podstawie aprobat technicznych uzyskanych przez dostawców. Zarządca polskiej infrastruktury nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie
w postaci przepisów. Brakuje konkretnych odniesień, a nawet definicji elementów
sprężystych w instrukcjach [18,19,20,21].
Zdaniem autora istnieje pilna potrzeba sformułowania odpowiednich wymagań technicznych z punktu widzenia:
• efektywności wibroizolacji,
• efektywności funkcji konstrukcyjnych elementów sprężystych,

Sołkowski J.

148

• nośności i trwałości toru (ugięcia statyczne i dynamiczne szyny, osiadania
toru).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń europejskich odnoście badań elementów sprężystych oraz ich zastosowania w nawierzchniach kolejowych podsypkowych. W części końcowej artykułu przedstawiono propozycję
wprowadzenia elementów sprężystych do przepisów dla polskiej sieci kolejowej.
Generalnie, zgodnie z podziałem funkcjonalnym elementów sprężystych występujących w Europie, należy rozróżnić:
• funkcję wibroizolacji,
• funkcję konstrukcyjną (ochronną, sterowanie sztywnością toru).
W wielu przypadkach powyższe funkcje elementów sprężystych są ze sobą
sprzeczne, dlatego tak ważne jest posiadanie precyzyjnych przepisów odnośnie ich
stosowania.
2. Przykłady zastosowania i przepisy odnośnie elementów sprężystych
2.1. Maty podtłuczniowe(MP) – zastosowania i przepisy
Zgodnie z kartą UIC 719-1 R [10] zastosowanie mat podtłuczniowych ma
następujące cele:
• organicznie propagacji drgań (w konstrukcji i w gruncie) oraz ograniczenie
hałasu,
• zmiana sztywności konstrukcji toru, której efektem jest wydłużenie okresów pomiędzy zabiegami utrzymania,
• zmiana sztywności konstrukcji toru w strefie przejściowej,
• zmniejszenie grubości warstwy podsypki,
• ochrona konstrukcji obiektu inżynieryjnego,
• ochrona podsypki.
Maty podtłuczniowe stosowane są na głównych liniach kolejowych zarówno
o zwykłej prędkości jak i dużej prędkości, także na odcinkach przebiegających
przez strefy zurbanizowane, ponadto w kolei lekkiej i w metrze.
Koleje niemieckie (DB) stosują maty w następujących przypadkach [1,2]:
1) w celu ograniczenia propagacji drgań w obszarach zamieszkałych:
• w tunelach,
• na obiektach mostowych,
• na stacjach w wyżej położonych torach,
• w konstrukcji przejść podziemnych,
• w korytach balastowych w przekopie.
2) w przypadkach zmniejszenia grubości warstwy podsypki:
• w tunelach,
• jeśli grubość warstwy posypki jest mniejsza niż 20 cm.
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3) także w celu:
• ochrony podsypki,
• zmniejszenia liczby zabiegów utrzymania na obiektach mostowych,
4) w celu zmniejszenia oddziaływań dynamicznych pociągów w strefach przejściowych.
Koleje austriackie (ÖBB) stosują maty w następujących przypadkach:
• w tunelach: różne maty w celu dostosowania sztywności toru,
• w przekopach i na nasypach – wyjątkowo – dotyczy obszarów zurbanizowanych,
• w obszarach gęsto zaludnionych na liniach głównych,
• w celu zmniejszenia grubości warstwy podsypki na mostach i w tunelach,
• w celu ochrony podsypki na mostach, w tunelach i na nasypach,
• w celu zmniejszenia hałasu na obiektach mostowych i na rozjazdach,
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi,
• w celu zmniejszenia kosztów utrzymania toru w tunelach, na obiektach mostowych i na nasypach.
Koleje szwajcarskie (SBB) stosują maty w następujących przypadkach:
• w tunelach,
• na podniesionych stacjach,
• w obrębie przejść podziemnych,
• w przekopach i na nasypach,
• w rozjazdach i na stacjach,
• w celu ochrony obiektu mostowego jeżeli grubość warstwy podsypki jest
mniejsza niż 20 cm,
• w celu zmniejszenia hałasu strukturalnego.
Zastosowania mat podtłuczniowych przez koleje francuskie (SNCF) są podobne do kolei niemieckich, oraz ponadto:
• w przekopach i na nasypach bez zmniejszenia grubości podsypki,
• w tunelach i na obiektach mostowych przy zmniejszeniu grubości podsypki
o 50 mm,
• przy przejściach podziemnych i zmniejszeniu podsypki o 50 mm,
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi.
Karta UIC [10] przedstawia zestawienie dotyczące zastosowania mat podtłuczniowych na kolejach europejskich (tab. 1).
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Tabela 1. Wymagania dla mat podtłuczniowych w Europie (uwaga: sztywności mat wyznaczane są wg
metod, które mogą się różnić w poszczególnych krajach) [10]
Koleje

Prędkość maksymalna

Obciążenie osi

Statyczny moduł maty

c stat ≥0.03 N/mm³
>160kN

Niemieckie

c stat ≥0.06 N/mm³
c stat ≥0.10 N/mm³

≤120km/h
Austiackie

120<v≤200km/h

c stat ≥0.025 N/mm³
Linie główne

c stat ≥0.06 N/mm³

v>200km/h

c stat ≥0.10 N/mm³
c stat ≥0.03 N/mm³
Szwajcarskie

Linie główne

c stat ≥0.06 N/mm³
c stat ≥0.10 N/mm³

≤120km/h
Francuskie

v>120km/h

c stat = 0.025 - 0.045 N/mm³
Linie główne

Strefy przejściowe

c stat = 0.045 - 0.06 N/mm³
c stat

= 0.08 - 0.12 N/mm³

W niemieckich przepisach brane są pod uwagę:
• czy jest to linia istniejąca, czy modernizowana, względnie nowa,
• czy jest to tor na obiekcie inżynierskim, czy poza nim,
• prędkość pociągu na linii.
Przepisy DB NetzeRichtlinie 820 [2] podają następujące wymagania dla mat
podtłuczniowych:
Tabela 2. Wymagania dla mat podtłuczniowych z uwagi na ochronę podsypki [2]
Obciążenie Prędkość
Obciążenie
priorytet
dzienne maksymalna
osi

>10000 t

>160km/h

≤22.5t

1

Statyczny moduł podłoża
(zakres badania 0.02-0.10
N/mm²)

Zastosowanie

cstat = 0.12 N/mm³
(+/-0.02)

TORY NOWE:
mosty i inne obiekty
z betonowym lub
stalowym podłożem dla
nawierzchni

MATY PODTŁUCZNIOWE I SPRĘŻYSTE PODPORY PODKŁADÓW – ANALIZA PRZEPISÓW...

151

Przepisy dotyczące stref przejściowych DB Richtlinie “ÜbergängezwischenErdundKunstbauwerken” [4] podają następujące wymagania:
Tabela 3. Wymagania dla mat podtłuczniowych w konstrukcji stref przejściowych [4]
Obciążenie Prędkość
Obciążenie
Priorytet
roczne
maksymalna
osi
-

>160km/h

≤22.5t

Statyczny moduł podłoża
(zakres badania 0.020.10 N/mm²)

Zastosowanie

cstat = 0.12 N/mm³
(+/-0.02)

Nowe oraz modernizowane
tory na obiektach
mostowych

-

Przepisy DB Netze TM 2010 [3] podają następujące wymagania dla mat podtłuczniowych:
Tabela 4. Wymagania dla mat podtłuczniowych na liniach [3]
Prędkość maksymalna

Obciążenie osi

Statyczny moduł podłoża

v≤120km/h

>16t
≤22.5t

c stat =0.03 N/mm³

120<v≤200km/h

>16t
≤22.5t

c stat =0.06 N/mm³

Przepisy ÖBB Richtlinie B50-1, §14.10 [12] podają następujące wymagania:
Tabela 5. Wymagania dla mat podtłuczniowych w Austrii [12]
Prędkość maksymalna

Typ linii

≤120km/h

120<v≤200km/h

v>200km/h

Statyczny moduł podłoża
(zakres badania 0.02-0.10 N/mm²)

c stat ≥0.025 N/mm³
Linie główne

c stat ≥0.06 N/mm³
c stat ≥0.10 N/mm³

2.2. Maty podtłuczniowe – wymagane badania laboratoryjne
Badania mat podtłuczniowych odbywają się według następujących normatywów:
• DIN 45673-5 [6], który zawiera wymagania co do ogólnej metodologii
badania,
• DB 918 071-01 [1], który jest oparty na powyższej normie DIN (oraz jej
poprzedniczce), a także na innych normach DIN, ponadto podaje dodatkowe wymagania dotyczące zabudowy mat w torze,
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• Karta UIC [10] wymienia w/w metody badań jako obowiązujące.
Następujące badania laboratoryjne zgodnie ze wspomnianymi normami są
obowiązkowe:
• wyznaczanie statycznego modułu maty,
• wyznaczanie dynamicznego modułu maty,
• sztywność w płaszczyźnie poziomej,
• test zmęczeniowy,
• odporność na wodę,
• odporność na zamarzanie i odmarzanie,
• odporność na starzenie,
• łatwopalność.
Przykładowo, statyczne i dynamiczne moduły maty wyrażone w jednostkach [N/
mm3] są mierzone z wykorzystaniem próbek o wymiarach: od 200 mm x 200 mm
do 500 mm x 500 mm. Temperatura pomiaru wynosi 20°C (23°C+/-3°C). Pozostałe wymagania są następujące:
a) sztywność statyczna definiowana jest jako sieczny moduł podłoża w zakresie
obciążenia 0.02 N/mm2 (tzw. obciążenie wstępne) a 0.10 N/mm2 (obciążenie maksymalne),
b) sztywność w zakresie niskich częstotliwości do 40 Hz, przy obciążeniu
wstępnym 0.02 N/mm2 i obciążeniu maksymalnym 0.10 N/mm2, próbka
200 mm x 200 mm, częstotliwości 1,5,10,20,30 Hz (sinusoidalny przebieg obciążenia), moduł dynamiczny jest określony jako stosunek amplitudy obciążenia do amplitudy przemieszczenia, współczynnik usztywnienia
dynamicznego definiowany jest jako stosunek modułu dynamicznego do
statycznego,
c) sztywność zastępcza maty podtłuczniowej przypadająca na jedną podporę
(przytwierdzenie) – tzw. sztywność sprężyny (Federziffer) jest określona dla
częstotliwości 20 Hz jako [1]:
(1)
d) wartość reakcji przypadająca na jedna podporę zależy od sztywności maty
podtłuczniowej i jest określona jako [1]:
gdzie:
Q jest obciążeniem koła ze współczynnikiem dynamicznym 1.3, natomiast
k R jest liniowym parametrem sztywności,

(2)

e) poziom prędkości drgań Lv [dBv] [10] jest definiowany jako
(3)

MATY PODTŁUCZNIOWE I SPRĘŻYSTE PODPORY PODKŁADÓW – ANALIZA PRZEPISÓW...

153

gdzie:
v RMS - prędkość skuteczna drgań, jednakże w przypadku wzbudzenia harmonicznego (sinusoidalnego) w warunkach laboratoryjnych, w liczniku pojawia się po prostu prędkość drgań, tzn. v ,
v ref
- wartość referencyjna (poziom tła) prędkości drgań, przyjęta jako nref =
5.10-5 mm/s
Wartość poziomu prędkości drgań jest istotna, gdyż na tej podstawie można
oszacować odpowiadającą drganiom amplitudę jako „drogę” przebytą przez drgającą cząstkę przy znanej częstotliwości drgań, z której można wyznaczyć jeden
okres drgań (czyli czas potrzebny na przebycie jednej „drogi”) przy uśrednieniu
prędkości.
W normie DIN 45673-5:2010 do badań laboratoryjnych stosuje się wzbudzenie harmoniczne o poziomie prędkości drgań Lv=100 dBv, co oznacza, że prędkość
cząstki wynosi v=7mm/s. W związku z tym amplitudy drgań są następujące
(tab. 5a):
Tabela 5a. Oszacowanie amplitud drgań na podstawie poziomu prędkości drgań Lv=100 dBv
Częstotliwość

8 Hz

30 Hz

200 Hz

Amplituda drgań

0.88 mm

0.23 mm

0.04 mm

Zgodnie z Kartą UIC [10], badania dynamiczne modułu maty przy wysokich
częstotliwościach muszą być wykonywane w zakresie do 100Hz , wielkość próbki
wynosi 200x200mm, obciążenie wstępne wynosi 0.01, 0.03, 0.06, 0.1 N/mm².
Amplitudy wymuszenia kinematycznego jak pokazano maleją wraz z częstotliwością. Wg normy DIN 45673-5:2010, częstotliwość wymuszenia sięga 200 Hz.
2.3. Sprężyste podpory podkładów (SPP) – zastosowania i przepisy
Analogicznie do mat podtłuczniowych, także w przypadku sprężystych podpór
podkładów (SPP) “zelówek” - sztywność toru jest punktem otwartym wg TSI. Natomiast zarządca infrastruktury kolejowej może zażądać przeprowadzenia obliczeń
wytrzymałości toru w celu określenia wpływu tych warstw sprężystych na jego
pracę. Zakres zastosowania sprężystych podpór podkładów przez koleje europejskie w ujęciu syntetycznym jest podany poniżej.
Koleje niemieckie (DB) stosują SPP od 1996, kiedy to zostały zastosowane na
linii Mannheim-Karlsruhe. Obecnie są one stosowane w czterech obszarach:
• jako alternatywa dla mat podtłuczniowych na obiektach inżynieryjnych na
liniach dużych prędkości,
• jako kompensacja dla lokalnie zróżnicowanych sztywności toru,
• na lub w obrębie obiektów inżynieryjnych jako kompensacja dla zmniejszonej grubości warstwy podsypki,
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• jako kompensacja dla przytwierdzeń sprężystych, które posiadaj stosunkowo sztywne przekładki podszynowe.
Cele szczegółowe zastosowania:
a) zmniejszenie naprężeń w torze (szczególnie w podsypce) i naprężeń na podtorze,
b) zmniejszenie zużycia falistego w łukach o małym promieniu i na dużych
pochyleniach podłużnych toru,
c) na konstrukcjach inżynieryjnych w celu zmniejszenia naprężeń oraz zmniejszenia deformacji (głównie osiadań):
o w rozjazdach,
o w strefach przejściowych – długość toru poza odcinkiem wyposażonym
w SPP musi być wystarczająco duża,
d) zmniejszenie propagacji drgań do nawierzchni i podłoża oraz zmniejszenie
hałasu.
W Niemczech główne korzyści z zastosowania SPP to zmniejszenie nakładów
na utrzymanie oraz ogólne zmniejszenie kosztów linii, szczególnie w łukach o małym promieniu. SPP postrzegane są jako zamiennik dla mat podtłuczniowych
w odniesieniu do korzyści w nakładach na utrzymanie.
Koleje austriackie (ÖBB) stosują SPP od 1989 roku. Główne obszary zastosowań to:
• na łukach o małym promieniu w celu zmniejszenia zużycia falistego, (nie
zaobserwowano znaczącego wpływu SPP na zmiany szynowości poprzecznej
toru),
• jako alternatywa dla mat podtłuczniowych w celu ograniczenia drgań przenoszonych przez tor: znacząca redukcja drgań występuje w zakresie częstotliwości 40 – 50Hz,
• w celu zmniejszenia częstotliwości utrzymania toru – zaobserwowano wydłużenie okresów eksploatacji toru bez konieczności podbijania,
• w celu zmniejszenia grubości warstwy podsypki (lokalnie),
• w celu znaczącego zmniejszenia naprężeń pod podkładem w wyniku zwiększonej powierzchni oparcia podkładu,
• w celu obniżenia emisji hałasu – zaobserwowano redukcje o 1 dB,
• w strefach przejściowych,
• w rozjazdach – jakość toru w rozjazdach i w skrzyżowaniach torów jest
znacznie wyższa niż w standardowych rozwiązaniach bez SPP.
Obecnym standardowym produktem SPP jest podpora o symbolu 3007G
o statycznym module sztywności ≥ 0.3 N/mm3. Do czerwca 2016 roku był on
określany zgodnie DIN 45673-6: 2010, w zakresie obciążeń 0.01-0.20 N/mm2
(przy dużym zagęszczeniu podsypki).
Koleje szwajcarskie (SBB) stosują SPP w następujących obszarach:
• w rozjazdach,
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi,
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•
•
•
•

na krótkich obiektach mostowych i w ich obrębie,
dla poprawy geometrii toru,
w przypadku lokalnego obniżenia grubości podsypki,
w celu zmniejszenia naprężeń pomiędzy podkładem a podsypką, dzięki
zwiększeniu powierzchni oparcia podkładu,
• w celu obniżenia poziomu drgań i hałasu,
• w celu poprawy ogólnej jakości nawierzchni.
Główne korzyści z zastosowania SPP to zmniejszenia nakładów na utrzymanie
i ogólnych kosztów nawierzchni.
Koleje francuskie (SNCF) stosują SPP w następujących przypadkach:
• pod podpory betonowe pod rozjazdami,
• pod podpory betonowe pod środkową częścią skrzyżowania torów, aby
zmniejszyć tempo degradacji podsypki,
• pod podkłady betonowe pod przyrządy wyrównawcze na końcach długich
obiektów mostowych na liniach KDP i w innych specjalnych miejscach,
• w celu poprawy geometrii toru,
• w celu zmniejszenia grubości warstwy podsypki,
• w celu znaczącego zmniejszenia naprężeń pomiędzy podkładem a podsypką,
dzięki zwiększeniu powierzchni oparcia podkładu,
• na krótkich obiektach mostowych i w ich obrębie,
• na liniach KDP w celu zmniejszenia grubości podsypki.
W przypadku kolei hiszpańskich (ADIF) SPP są instalowane na liniach KDP
w strefach przejściowych pomiędzy obiektami inżynierskimi o zróżnicowanej
sztywności. SPP są instalowane przed obiektami inżynieryjnymi za wyjątkiem takich obiektów, które są wyposażone w przyrządy wyrównawcze. SPP są w szczególności stosowane:
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi,
• na krótkich obiektach mostowych i w ich obrębie,
• w celu poprawy stabilności toru w trakcie eksploatacji,
• dla ogólnej poprawy jakości toru,
• w celu lokalnego obniżenia grubości warstwy podsypki,
• w celu znaczącego zmniejszenia naprężeń pomiędzy podkładem a podsypką,
dzięki zwiększeniu powierzchni oparcia podkładu,
• w celu ograniczenia propagacji drgań.
Inne koleje europejskie takie jak w Holandii, Norwegii, Szwecji, Czechach
i na Węgrzech posiadają małe doświadczenie w wykorzystaniu SPP lub ich w ogóle
nie stosowano. Poniżej podano szczegółowe przykłady z omówionych przepisów
europejskich.

Sołkowski J.

156

Przepisy DB NetzeRichtlinie 820 [2] podają następujące wymagania dla SPP:
Tabela 6. Wymagania dla zastosowań SPP [2]
Obciążenie
Prędkość
dzienne
maksymalna

Nacisk
statyczny
osi

Priorytet

Moduł statyczny
(zakres badania
0.01-0.10 N/mm²)

Zastosowanie

c stat =0.25 N/mm³

Nowe tory: dla zmniejszenia
zużycia falistego na łukach
Nowe tory: dla zmniejszenia
grubości podsypki na mostach
i w tunelach – oraz 25
podkładów w obrębie obiektu
po obu stronach
Nowe tory: na obiektach
oraz przy odcinkach torów z
matami – oraz 25 podkładów
w obrębie obiektu lub odcinka
z matami po obu stronach

≤120km/h

≤160km/h
>10000 t

≤22.5t

1

(+/-0.03)

>160km/h

Przepisy ÖBB Richtlinie B50-1 [12] podają następujące wymagania:
Tabela 7. Wymagania dla SPP na kolejach austriackich [12]
Obciążenie
linii

Prędkość
maksymalna

Promień

>30000 t/
dzień

v>160km/h

<600m

Moduł statyczny
(zakres badania 0.02-0.16 N/mm²)

c stat ≥0.30 N/mm³

2.4. Sprężyste podpory podkładów (SPP) – wymagane badania laboratoryjne
Badania SPP do czerwca 2016 r. odbywały się zgodnie z normatywem DIN
45673-6 (2010), jednakże dokładnie wtedy zaczęła obowiązywać norma EN
16730 [9], która zmienia przede wszystkim tzw. płytę balastową do obciążeń SPP
i wprowadza płytę geometryczną – (rys. 1). Badane są następujące elementy:
• statyczny moduł sieczny,
• dynamiczny moduł (dla niższej częstotliwości < 30Hz, dla wyższej częstotliwości < 160Hz),
• współczynnik usztywnienia dla niższej częstotliwości,
• współczynnik usztywnienia dla wyższej częstotliwości,
• efektywność tłumienia („lossfactor”),
• wytrzymałość zmęczeniowa,
• siła przylegania do podkładów – badanie poprzez odrywanie,
• wytrzymałość na ścinanie,
• odporność na zamarzanie/odmarzanie,
• odporność na niskie temperatury,
• odporność na zmiany pogodowe,
• odporność na starzenie.
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Do badań podsypka musi być przygotowana zgodnie ze standardem DBS
918 061 Technische Lieferbedingungen – Gleisschotter” (jest to powołanie w w/w normie DIN, do czerwca 2016).

Rys.1. Badania SPP z wykorzystaniem nowej płyty geometrycznej wg EN 16730 [9],
a) schemat badania, b) widok płyty

3. Propozycja dla polskiej sieci kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.)
Biorąc pod uwagę:
• istniejące przepisy europejskie oraz dobrze ugruntowana praktykę stosowania mat podtłuczniowych ,
• otwartość TSI ze względu na materiały antywibracyjne [15],
• ogólne wymaganie TSI, aby uczynić nawierzchnie kolejowe interpretacyjnymi,
• ogólne wskazania przepisów polskich w zakresie systemów antywibracyjnych i przeciwhałasowych [13,14,16,17],
• wymagania przepisów “Rozporządzenie…. “(Dz. U. 151) wraz z „małą nowelizacją” (Dz. U. poz. 867, 5.06.2014), dla konstrukcji stref przejściowych
(30% różnica sztywności w strefie przejściowej), które zostały zastąpione
wymaganiem konstruowania stref przejściowych w taki sposób aby ograniczać osiadania [16], oraz przepisy Id-3 [20], a także “Rozporządzenie …”
(Dz. U. 151, 1998) – § 13.1 odnośnie podziału linii na kategorie wraz z nowelizacją z 5.06.2014 r., maty podtłuczniowe muszą spełnić następujące
wymagania:
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• w celu kontroli drgań propagowanych przez konstrukcję – funkcja wibroizolacji (tab. 8, tab. 10),
• w celu ochrony konstrukcji toru– funkcja konstrukcyjna (tab. 9, tab. 11).
3.1. Maty podtłuczniowe (MP)
Uwagi wstępne:
1. Maty podtłuczniowe oraz sprężyste podpory podkładów nie mogą być stosowane równocześnie w tym samym przekroju poprzecznym toru.
2. Minimalna długość strefy przejściowej przed i za obiektem mostowym lub
odcinkiem toru, na którym zastosowano maty podtłuczniowe wynosi 20 m
– statyczny moduł podłoża (konstrukcji ziemnej wraz z wszystkim elementami sprężystymi) musi być zbliżony do tego na obiekcie lub wspomnianym
odcinku toru (różnice dopuszczalne 30%).
3. Poniższe wymagania odnoszą się do wszystkich odcinków toru, na których
przewiduje się zastosowanie rozwiązań antywibracyjnych lub do ochrony
podsypki. Takie odcinki są wytypowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na podstawie stosownych analiz.
Tabela 8. Wymagania dla Mat Podtłuczniowych (MP) stosowanych jako ochrona antywibracyjna na
nowych i modernizowanych liniach kolejowych – propozycja własna

Lp.

Kategoria linii

Obciążenie
roczne
T [Tg/rok]

Prędkość
maksymalna
vmax [km/h]

vmax> 200 (*)
1

Magistralne (0)

T ≥ 25

2

Pierwszorzędne
(1)

10 ≤ T < 25 80 <vmax ≤ 120

3

Drugorzędne (2)

3 ≤ T < 10

60 <vmax ≤ 80

4

Znaczenia miejscowego (3)

T<3

vmax ≤ 60

120 <vmax ≤
200

Statyczny
moduł
maty (**)

c stat

[N/mm³]

Dynamiczny
moduł
maty (***)
- standardowe
tłumienie

Dynamiczny
moduł
maty (***)
- wysokie tłumienie

c dyn

c dyn

[N/mm³]

[N/mm³]

c stat

≥ 0.10

c dyn

≤ 0.16

c dyn

≤ 0.12

c stat

≥ 0.06

c dyn

≤ 0.11

c dyn

≤ 0.06

c stat

≥ 0.03

c dyn

≤ 0.07

c dyn

≤ 0.04

(*) – w przypadku zwiększenia prędkości na liniach modernizowanych lub nowych;
(**) – badanie pomiędzy dwoma płaskimi płytami, moduł sieczny w zakresie 0.02 – 0.10 N/mm2 według DIN 456735:2010;
(***) – badanie pomiędzy dwoma płaskimi płytami, obciążenie wstępne 0.10 N/mm2, poziom prędkości Lv=100 dBv, przy
częstotliwości 30 Hz według DIN 45673-5:2010;
Uwaga: Wszystkie podane wartości są nominalne, dla których należy przyjąć tolerancję produkcyjną zgodnie z aprobatami technicznymi (np. IK).

Powyższe wymagania odnoszą się do wszystkich klas torów w danej kategorii linii, zgodnie z Rozporządzeniem oraz jego nowelizacją [16], a także zgodnie
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z przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [18]. Przyjęto minimalną grubość
mat 17 mm.
Tabela 9. Wymagania dla Mat Podtłuczniowych (MP) stosowanych jako ochrona toru i obiektu na
nowych i modernizowanych liniach kolejowych – propozycja własna
Lp.

1

Kategoria linii (*)

Magistralne (0)
Pierwszorzędne (1)
Drugorzędne (2)

Obciążenie roczne
T [Tg/rok]

Prędkość maksymalna
vmax [km/h]

T≥3

vmax> 120

Statyczny moduł maty (**)

c stat

0.10 ≤

[N/mm³]

c stat

≤ 0.14

(*) – O zastosowaniu maty decyduje jeden z parametrów: prędkość lub obciążenie roczne;
(**) – – badanie pomiędzy dwoma płaskimi płytami, moduł sieczny w zakresie 0.02 – 0.10 N/mm2 według DIN 456735:2010;
Uwaga: Wszystkie podane wartości są nominalne, dla których należy przyjąć tolerancję produkcyjną zgodnie z aprobatami technicznymi (np. IK).

Powyższe wymagania odnoszą się do wszystkich klas torów w danej kategorii linii, zgodnie z Rozporządzeniem oraz jego nowelizacją [16], a także zgodnie
z przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [18].
Poniżej podane są przykłady zastosowania mat podtłuczniowych na obiektach
mostowych zgodnie z przepisami DB [4] - długości podano na poniższych rysunkach. Grubość warstwy podsypki wynosi dmin=35 cm zgodnie z Id-I „Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni kolejowych” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
2010.

Rys. 2. Rekomendowana konstrukcja strefy przejściowej dla linii modernizowanych – nawierzchnie
podsypkowe [4]
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Rys. 3. Rekomendowana konstrukcja strefy przejściowej dla linii nowych – nawierzchnie podsypkowe
Oznaczenia:
I – klin ze wzmocnionego gruntu (wg odrębnych przepisów),
II – wypełnienie gruntem zagęszczone warstwami co 30 cm, wskaźnik zagęszczenia ≥ 1.0 [4]

3.2. Sprężyste Podpory Podkładów (SPP)
Uwagi wstępne:
1. Sprężyste Podpory Podkładów (SPP) oraz Maty Podtłuczniowe (MP) nie
mogą być stosowane równocześnie w tym samym przekroju poprzecznym
toru.
2. Minimalna długość strefy przejściowej przed i za obiektem mostowym lub
odcinkiem toru, na którym zastosowano SPP wynosi 20 m – współczynnik podłoża (z uwzględnieniem wszystkich warstw konstrukcyjnych) musi
być zbliżony do tego na obiekcie lub wspomnianym odcinku toru (0.30 ≤
c stat ≤ 0.35 N/mm3).
3. Poniższe wymagania odnoszą się do wszystkich odcinków toru, na których
przewiduje się zastosowanie rozwiązań antywibracyjnych lub do ochrony
podsypki. Takie odcinki są wytypowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na podstawie stosownych analiz.
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Tabela 10. Wymagania dla Sprężystych Podpór Podkładów (SPP) stosowanych jako ochrona antywibracyjna na nowych i modernizowanych liniach kolejowych – propozycja własna
Lp.

Kategoria linii

Obciążenie
roczne
T [Tg/rok]

Prędkość
maksymalna
vmax [km/h]

Statyczny moduł
SPP (**)

c stat

[N/mm³]

Dynamiczny moduł
SPP (***)

c dyn

[N/mm³]

vmax> 200 (*)
1

Magistralne (0)

T ≥ 25
120 <vmax ≤ 200

2

Pierwszorzędne
(1)

10 ≤ T < 25

80 <vmax ≤ 120

3

Drugorzędne (2)

3 ≤ T < 10

60 <vmax ≤ 80

4

Znaczenia
miejscowego (3)

T<3

vmax ≤ 60

c stat

≥ 0.13

c dyn

≤ 0.28

(*) – w przypadku zwiększenia prędkości na liniach modernizowanych lub nowych;
(**) – badanie z wykorzystaniem normowej płyty na podsypce, moduł sieczny w zakresie 0.02–0.16 N/mm2 według DIN
45673-6:2010 [23];
(***) – badanie z wykorzystaniem normowej płyty na podsypce, obciążenie wstępne 0.12 N/mm2, poziom prędkości Lv=100 dBv
przy częstotliwości 20 Hz wg DIN 45673-6:2010;
Uwaga: Wszystkie podane wartości są nominalne, dla których należy przyjąć tolerancję produkcyjną zgodnie z aprobatami technicznymi (np. IK).

Tabela 11. Wymagania dla Sprężystych Podpór Podkładów (SPP) stosowanych jako ochrona przed
oddziaływaniami dynamicznymi na nowych i modernizowanych liniach kolejowych –
propozycja własna
Lp.

1

2

Kategoria
linii

Obciążenie
roczne
T [Tg/rok]

Prędkość
maksymalna
vmax [km/h]

Statyczny moduł
SPP (**)

c stat

[N/mm³]

Powierzchnia
kontaktu
(***)

1) Na mostach, w tunelach i innych obiektach
oraz 25 podkładów przed
i za obiektem (****)

vmax> 200 (*)

Magistralne (0)

T ≥ 25

Pierwszorzędne (1)

10 ≤ T < 25

120 <vmax ≤ 200
80 <vmax ≤ 120
0.30 ≤

3

Drugorzędne (2)

3 ≤ T < 10

60 <vmax ≤ 80

4

Znaczenia
miejscowego (3)

T<3

vmax ≤ 60

Miejsce
zastosowania

c stat

-

≤ 0.35

≥ 20 %

2) Przed i za torem z
matamipodtłuczniowymi
(MP)–25 podkładów
3) Na łukach R≤600m w
celu ograniczenia zużycia
falistego wraz z krzywymi przejściowymi +
25 podkładów przed i za
miejscem

-

-

(*) – w przypadku zwiększenia prędkości na liniach modernizowanych lub nowych;
(**) – badanie przy pomocy normowej płyty na podsypce, moduł sieczny w zakresie 0.02 – 0.16 N/mm2 wg DIN 456736:2010. Uwaga: nowe parametry należy podać zgodnie z EN 16730 [9];
(***) – badanie z wykorzystaniem normowej płyty na podsypce według EN 16730:2014;
(****) – na obiekcie tylko wtedy, kiedy nie stosuje się Mat Podtłuczniowych (MP);
Uwaga: Wszystkie podane wartości są nominalne, dla których należy przyjąć tolerancję produkcyjną zgodnie z aprobatami technicznymi (np. IK).
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Powyższe wymagania odnoszą się do wszystkich klas torów w danej kategorii linii, zgodnie z Rozporządzeniem oraz jego nowelizacją [16], a także zgodnie
z przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
4. Wnioski
Z uwagi na szeroki zakres zagadnienia, w artykule przedstawiono jedynie
w skrócie przegląd przepisów, który – w intencji Autora – mógłby stać się podstawą dla wypracowania ostatecznej wersji przepisów. Autor w tym miejscu zgłasza
swoja gotowość do współpracy z Biurem Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o ile będzie taka wola.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że konieczne jest wypracowanie dodatkowych parametrów nawierzchni kolejowej w połączeniu z podtorzem i obiektem
mostowym [22], które powinny zostać zdefiniowane tak, aby zastosowanie elementów sprężystych odbywało się na zasadach racjonalnych oraz w warunkach
czystej konkurencyjności polskiego rynku dostarczającego materiały dla sieci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Istotnym elementem jest także przyjęcie jednolitej metodologii prognozowania
ich efektywności – np. przez analogię do [5], badania ich efektywności poprzez
pomiary przytorowe – np. przez analogię do [7,8].
Szczegółowe wymagania odnośnie wykonywania takich prognoz w powiązaniu
z pracą toru powinny być integralną częścią przepisów PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki modelowania niejednorodności nawierzchni i podtorza w strefie przejściowej oraz przedstawiono podsumowanie badań literatury w zakresie
tzw. efektu progowego. Do obliczeń wykorzystano dwa modele obliczeniowe i porównano wyniki,
które wskazują na dobrą zbieżność. W wyniku analiz oraz przeglądu literatury zaproponowano
podział efektu progowego na tzw. pierwotny oraz wtórny. Wskazano, że obecnie stosowane zabiegi
w strefie przejściowej są niewystarczające, gdyż nie redukują one pewnych zjawisk na styku różnych
nawierzchni, a jedynie zmniejszają skutki niekorzystnych oddziaływań.
Słowa kluczowe: nawierzchnie podsypkowe, obiekty mostowe, nawierzchnie bezpodsypkowe,
strefa przejściowa, efekt progowy

1. Wstęp – cel pracy
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań tzw. efektu progowego w nawierzchniach szynowych, który pojawia się w obrębie obiektów mostowych. Autorzy przedstawiają przykłady modelowania zjawiska oraz zestawiają
przegląd literatury, który jest bardzo obszerny. Łącznie przeanalizowano około 300
publikacji – przykładowo [1,4,5,8,11], które są podsumowane w [13]. Badania nad
tym problemem zapoczątkowane zostały już w latach 80-tych XX w. [7].
W wyniku analiz własnych oraz przeglądu istniejących badań sformułowana
została teza o konieczności uzupełnienia konstrukcji nawierzchni i podtorza w strefie przejściowej o element wzmacniający cały układ nośny nawierzchni na zginanie.
2. Źródła niejednorodności nawierzchni i podtorza
Zgodnie z istniejącą tradycją inżynierską oraz zgodnie z poglądami wyrażanymi w wielu opracowaniach naukowych (np. [6,9]), problem efektu progowego jest
1 Wkład autorów w publikację: Sołkowski J. 80%, Kudła D. 20%
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postrzegany przez pryzmat różnicy sztywności pomiędzy układami nawierzchnia-podłoże. Uważa się, że różnica sztywności nawierzchni, względnie układu nawierzchnia-podłoże jest źródłem nadmiernych oddziaływań dynamicznych pojazd-nawierzchnia, które prowadzą do ogólnej degradacji nawierzchni. Jest to jednak
niepełne rozumienie problemu, gdyż oprócz sztywności podparcia (tzn. podsypki
i podtorza), występują różnice w sztywności zginania układu torowego, masie toru
oraz właściwości tłumiących toru i jego podłoża.
Jednakże w praktyce pomija się te parametry. Projektując rozwiązania w strefach przejściowych przed obiektami mostowymi dąży się jedynie do utworzenia
rampy o sztywności wzrastającej w kierunku obiektu poprzez stopniowe wzmacnianie i usztywnianie zarówno nawierzchni jak i podtorza [2,3,10]. Równocześnie mogą być stosowane zabiegi, których celem jest zmniejszenie sztywności nawierzchni na obiekcie, np. poprzez zastosowanie bardziej podatnych przekładek
podszynowych.
Pojawia się praktyczne pytanie: jaki udział w całkowitej sztywności układu nawierzchnia-podłoże mają jego poszczególne elementy? Zgodnie z kartą UIC 719R
[15] dla dobrze utrzymanego podtorza stosunek sztywności można oszacować następująco:
• nawierzchnia odpowiada za około 80-90% sztywności (tzn. 80-90% ugięcia
sprężystego odbywa się w zakresie nawierzchni – około 1.5-2.0 mm),
• podtorze odpowiada za około 10-20% sztywności (tzn. do 20% ugięcia
sprężystego odbywa się w zakresie podtorza - około 0.1-0.3 mm).
Pewne rozwiązania w podtorzu są zaproponowane w załączniku nr 17
(nienormatywnym) instrukcji Id-3 [16]. Natomiast Rozporządzenie [14] wraz
z nowelizacją z 2014 r. postuluje zastosowanie rozwiązań zmniejszających osiadania. Długość strefy przejściowej zwykle przyjmuje sią jako 20 m.
3. Modelowanie niejednorodności układu nawierzchnia-podtorze
Poniżej przedstawiono kilka przypadków modelowania strefy przejściowej
z wykorzystaniem dwóch modeli obliczeniowych: metody Elementów Skończonych (rys. 1,2) oraz Metody Różnic Skończonych. Ta ostatnia została wyczerpująco
opisana w [12,13]. Jako obciążenie przyjęto dwie siły skupione w odległości 1.8 m
od siebie, co odpowiada naciskom osiowym w wózku pojazdu szynowego.
Model pojazdu przedstawiony na rys. 3 reprezentuje wszystkie lokomotywy
posiadające wózki 2-osiowe o rozstawie osi 2.6 m. Dla obliczeń zamieszczonych
poniżej przyjęto parametry jak dla lokomotywy TRAXX (w Polsce także jako EU43). Jest to nowoczesna, wielosystemowa lokomotywa będąca na wyposażeniu
polskich przewoźników.
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Rys. 1. Dane do obliczeń porównawczych – przypadek dwóch sił: U1, U2, U - współczynniki sztywności
podłoża w strefie przejściowej w dwóch położeniach, oraz na obiekcie, c1, c2 - współczynniki tłumienia
podłoża w strefie przejściowej i na obiekcie.

Rys. 2. Model nawierzchni MES 3D – pokazano szczegóły podziału na elementy skończone (mesh).
Zastosowano założenie o symetrii względem osi podłużnej toru – stąd rozważano połowę toru
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Rys. 3. Model pojazdu wykorzystany w modelu Różnic Skończonych

Rys. 4. Model nawierzchni MRS 2D do obliczeń porównawczych. Sztywność i tłumienie nawierzchni
(oznaczenia jak na rys. 3)

Poniżej pokazane są wykresy pokazujące ugięcia szyny w dwóch rozważanych
przypadkach – w modelu pierwszym (MES) oraz w modelu drugim (MRS). Wykresy zestawione są parami: część a) dla pierwszego modelu oraz część b) dla drugiego modelu.
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Rys. 5a. Zadanie 1, model MES: ugięcia szyny w funkcji odległości (pokazano kolejne fazy ruchu)

Rys. 5b. Zadanie 1, model MRS: ugięcia szyny w funkcji odległości (pokazano kolejne fazy ruchu)

Rys. 6a. Zadanie 2, model MES: ugięcia szyny w funkcji odległości (pokazano kolejne fazy ruchu)
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Rys. 6b. Zadanie 2, model MRS: ugięcia szyny w funkcji odległości

Rys. 7a. Zadanie 3, model MES: ugięcia szyny w funkcji odległości – nadmierne ugięcie pojawia się
w miejscu występowania luk pod podkładami

Rys. 7b. Zadanie 3, model MRS: ugięcia szyny w funkcji odległości – nadmierne ugięcie pojawia się
w miejscu występowania luk pod podkładami

W wyniku obliczeń porównawczych, których wyniki zaprezentowano powyżej
stwierdzono, że zgodność wyników pomiędzy oboma modelami jest duża oraz,
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że największe zaburzenie w przejściu analizowanego wózka powstaje wtedy, kiedy pojawia się luka pod podkładem. Podobnie można wykazać, że „niecka” czy
„rampa” (por. tab. 2 u dołu) są równie szkodliwe [13]. W następnym rozdziale
wprowadzono analityczne miary niejednorodności układu nawierzchnia- podtorze,
które wyjaśniają powstawanie luk jako efektów lokalnych przeciążeń nawierzchni
w wyniku różnic mechanicznych z uwzględnieniem dwóch typów deformacji: tzw.
„niecki” i rampy”.
4. Wpływ niejednorodności drogi kolejowej na oddziaływania i osiadanie
Na podstawie [13] efekt progowy jest analizowany przy pomocy porównania
czterech podstawowych parametrów nawierzchni i podłoża:
• sztywności zginania układu nośnego nawierzchni,
• sztywności podłoża (tj. podłoża szyny oraz podłoża nawierzchni – tj. podtorza),
• masy nawierzchni,
• współczynnika tłumienia nawierzchni.
Wpływ tych parametrów określony jest z wykorzystaniem ugięcia szyny przed
strefą przejściową w0 .
1) przypadek różnic sztywności zginania i sztywności podłoża
Współczynnik
λ1 = 4

λ nawierzchni w strefie przejściowej jest określony jako

U1
4E
I 1

U

oraz współczynnik na obiekcie jako λ2 = 4 2 . Współczynnik okre4E
I 2
ślający zwiększenia ugięć przed obiektem:

η szt =

2
2

 λ2 
  + 1
 λ1 

−1
(1)

I iWspółczynnik η szt zależy od: U i - współczynnik sztywności podłoża, E
sztywność szyny na zginanie (i=1,2). Ugięcie szyny w strefie przejściowej wynosi:

wszt = η szt ⋅ w0

(2)

gdzie: w0 - ugięcie szyny w przypadku braku różnic w sztywności podłoża oraz
sztywności na zginanie.
2) Przypadek różnic masy nawierzchni
Ugięcie niestacjonarne wynikające z różnicy mas pomiędzy nawierzchniami
określone jest przy pomocy wzoru:
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(3)
Zatem amplituda ugięcia niestacjonarnego (dodatkowego) po stronie nawierzchni w strefie przejściowej jest wyrażona następująco:
(4)
gdzie: m1 , m2 - masy jednostkowe nawierzchni w strefie przejściowej i na
2
obiekcie, C = v 1 v - prędkość pojazdu.
I
4λ2 E
3) Przypadek różnic współczynników tłumienia
(5)

(6)
gdzie: β (1) , β (2) - współczynniki tłumienia nawierzchni w strefie przejściowej
i na obiekcie, α =

v , w którym v jest prędkością krytyczną.
cr
vcr

4) przypadek różnic więzów pomiędzy belką a podłożem
Biorąc pod uwagę wzór określający przyrost ugięcia szyny w strefie przejściowej, a także definiując następujący współczynnik:
(7)
gdzie: κ s* oraz κ w* są mnożnikami sztywności układu belka-podłoże
w przypadku wzmocnienia więzów przy unoszeniu belki (nawierzchnia na obiekcie) oraz ich osłabienia (w strefie przejściowej). Zatem:
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(8)
W szczególności, łączny efekt progowy z tytułu różnic pomiędzy łączonymi
układami nawierzchnia-podłoże, zakładając że efekty dodają się liniowo, jest wyrażony jako suma:
(9)

5. Podsumowanie – czynniki wpływające na efekt progowy
Przegląd literatury w zakresie badań modelowych oraz doświadczalnych związanych z efektem progowym, który obejmuje blisko 300 publikacji [13] oraz własne badania Autora przedstawia syntetycznie poniższa tabela. We wspomnianej
pracy w ramach ogólnego efektu progowego, charakteryzującego się zwiększonymi oddziaływaniami dynamicznymi oraz degradacją nawierzchni i podtorza, zostały wyróżnione: „pierwotny efekt progowy” oraz „wtórny efekt progowy”.2
Tabela 1. Przyczyny efektu progowego
Pierwotny („mechaniczny”)
wynika z różnic parametrów pomiędzy układami nawierzchniapodłoże2
1 Zmiana sztywności podłoża – powoduje wzrost siły
koło-szyna oraz przeciążenie podsypki i podtorza – to
dodatkowe oddziaływanie jest mniejsze niż 7%, słabo
zależy od prędkości, jest niesymetryczne – tj. strefy
„zjazdowe” są mniej narażone na przeciążenie niż strefy
„najazdowe”
2 Zmiana sztywności na zginanie układu nośnego
nawierzchni spowodowana:
a) fizycznie występującymi wzmocnieniami na
zginanie (jak np. w nawierzchni typu RHEDA 2000)
b) zmianą typu współpracy szyna-jej podłoże w wyniku
przejścia z nawierzchni podsypkowej (występuje
większe unoszenie szyny) na bezpodsypkową
(mniejsze unoszenie, mocniejsze przytwierdzenie)
– powoduje to efekty falowe przejścia pomiędzy
dwoma różnymi ośrodkami – można zaobserwować
zmianę pozornej sztywności szyny na zginanie,
analogicznie jak w belce wolnopodpartej, w
porównaniu z utwierdzoną na końcach. Ta pozorna
zmiana sztywności jest szczególnie widoczna dla
nawierzchni ERS, gdzie szyna jest obudowana
żywicą poliuretanową.
W wyniku występowania przyczyn a) i b) następuje
przeciążenie nawierzchni i podtorza przed miejscem
fizycznej lub pozornej zmiany sztywności na zginanie
(strefy „najazdowe”) lub za tym miejscem – strefy
„zjazdowe” – wpływ przeciążenia sięga 30%, co
powoduje przyspieszone osiadania i formowanie się
„niecki”.
Efekt tego typu jest symetryczny („najazd” oraz „zjazd”
są prawie identyczne). Słabozależyodprędkości.

Wtórny („geometryczny”)
wynika z deformacji geometrycznych, głównie tzw.
niecki i rampy oraz luk pod podkładem
Przyczynami wtórnego efektu progowego są:
1) Stale występujący efekt pierwotny, który inicjuje
powstanie deformacji w przypadku obiektu nowo
oddanego do użytku. Nawet przy idealnej geometrii
toru pojawia się dodatkowe obciążenie nawierzchni
przy zmianie:
a) sztywności podłoża (do 7%),
b) sztywności układu nośnego na zginanie (do
30%),
c) masy układu nośnego nawierzchni (do 8%),
d) zmianie tłumienia podłoża szyny (kilka
procent).
W/w przyczyny powodują przyspieszone osiadania
nawierzchni podsypkowych. Osiadania te przybierają
na ogół postać tzw. „niecki”. Ponieważ efekt progowy
pierwotny jest w zasadzie symetryczny dla stref
„najazdowych” i „zjazdowych” – stąd wywołuje on
prawie symetryczne osiadania po obu stronach obiektu.
Zróżnicowanie może wynikać z zastosowanego
wzmocnienia podtorza i jakości robót w podtorzu.
2)

Samoistne/naturalne osiadania podsypki i podtorza
w wyniku odziaływań dynamicznych i drgań
propagowanych do podtorza

Osiadania tego typu przyjmują kształt „rampy”. Sumują
się one z deformacjami typu „niecka”.

2 Przez „podłoże” ogólnie rozumiane jest to co jest pod nawierzchnią, czyli albo podtorze albo obiekt mostowy
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3 Zmiana masy układu nośnego nawierzchni
Nawierzchnie podsypkowe posiadają większą masę: tj.
ruszt torowy (szyny+podkłady+masa stowarzyszona).
Nawierzchnie bezpodsypkowe, to są same szyny w
przypadku bezpośredniego przytwierdzenia do płyty,
nawierzchni RHEDA 2000 czy ERS. Podbudowa
betonowa jest prawie nieodkształcalna. Nieco mniejszy
efekt w przypadku EBS oraz LVT, jeśli się uwzględni
masę bloków podszynowych
Efekt przeciążenia występuje zawsze po stronie
nawierzchni posiadającą większą masę – tj. przed
miejscem łączenia nawierzchni podsypkowej i
bezpodsypkowej (zmiana masy na mniejszą - strefy
„najazdowe”) lub za tym miejscem (strefy „zjazdowe”).
Przeciążenie sięga 8% - stąd zwiększone osiadania. Efekt
symetryczny, zależy od prędkości.
4 Zmiana tłumienia podłoża szyny
Występuje efekt przeciążenia przy zmianie tłumienia
nawierzchni zawsze po stronie tej nawierzchni, która ma
mniejsze tłumienie.Wartości dodatkowego obciążenia
sięgają kilku procent i zależą od prędkości. Efekt jest
symetryczny – w przypadku stref „najazdowych”,
pojawia się przed miejscem łączenia nawierzchni, w
przypadku stref „zjazdowych” występuje za miejscem
łączenia.

Nierówności geometryczne szyn typu „niecka” i
„rampa” – powodująznaczący wzrost oddziaływań
dynamicznych, które są 3-7 krotnie większe niż w
przypadku statycznym. Deformacja typu „niecka”,
charakteryzująca się krótką falą nierówności powoduje
większe oddziaływania niż „rampa”.
W przypadku efektu progowego wtórnego występuje
znacząca zależność od prędkości pociągów oraz efekt
sprzężenia zwrotnego w narastaniu deformacji.
Efekt progowy wtórny może być kilkukrotnie większy
(w sensie oddziaływań) niż efekt progowy pierwotny.
……..niecka…………………rampa

6. Wnioski
W zależności od typu obiektu (np. most, tunel, czy przejście na nawierzchnię
bezpodsypkową), oddziaływania mechaniczne oraz kinematyczne od tych obiektów mają różny wkład do całkowitego efektu progowego. Efekt progowy wtórny
może być minimalizowany przez zabiegi wzmacniające nawierzchnię i podłoże,
jednakże – wykluczając sytuacje awaryjne i przyjmując co najmniej średni standard utrzymania podtorza – nie mają one decydującego znaczenia w sensie zmiany
sztywności układu nawierzchnia-podtorze (o której decyduje nawierzchnia), wpływają one natomiast korzystnie na stabilność geometryczną poprzez ograniczenie
osiadań i deformacji.
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że dominujący paradygmat
wzmacniania nawierzchni w celu utworzenia odpowiednio długiej rampy o zmiennej sztywności należałoby uzupełnić o element zginania. Tym bardziej, że obecnie
stosowane nawierzchnie bezpodsypkowe posiadają dość zbliżoną sztywność do nawierzchni podsypkowych, ale znacząco różnią się pozostałymi parametrami.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu wzbudzanych przejazdami pociągu Pendolino (EMU 250). Zaprezentowano uzyskane przyspieszenia
drgań w dziedzinie częstotliwości – widma ciągłe (FFT) przejazdu i ich zależności od położenia
akcelerometru względem osi toru. Dokonano przedstawienia wyników w dziedzinie częstotliwościowo – czasowej przy zastosowaniu Krótkookresowej Transformaty Fouriera (STFT) w celu porównania charakteru uzyskiwanego wzbudzenia drgań w zależności od prędkości oraz odległości
odbiornika od źródła drgań. W artykule wykazano, iż analizy dostarczające informacji w dziedzinie częstotliwości i pozwalające znaleźć cechy globalne sygnału powinny zostać uzupełniane (w
przypadku analiz sygnałów niestacjonarnych) o analizy dające odpowiedzi w dziedzinie częstotliwościowo – czasowej.
Słowa kluczowe: pociąg Pendolino, STFT, pomiary propagacji drgań

1. Wprowadzenie
Problem emisji drgań regulowany licznymi normami i przepisami (zarówno
polskimi [1,2], jak i zagranicznymi [3-5]) jest zagadnieniem ważnym we współczesnym budownictwie. Zgodnie ze światową literaturą [6-8], można stwierdzić,
że kwestia wibracji wzbudzanych przez transport jest coraz bardziej istotnym problemem dzisiejszego świata. Problem narasta i zwiększa się proporcjonalnie do
wzrostu prędkości pociągów i liczby budowanych nowych linii o coraz większych
prędkościach eksploatacyjnych.
Jak podano w [9,10], na podstawie przeglądu ponad 230 dokumentów technicznych, dopuszczalny poziom drgań w otoczeniu dróg szynowych przekraczany
jest w ponad 44% przypadków (na podstawie ogólnoświatowych badań).
Mając na uwadze powyższe, w listopadzie 2013 roku przeprowadzono testy homologacyjne pociągu Pendolino (EMU 250) przy prędkościach przejazdu znajdujących się w przedziale od 40 do 293 km/h. Elektryczny zespół trakcyjny kursował na
odcinku Psary – Góra Włodowska (około 36 km) znajdującym się w obrębie linii
kolejowej nr 4 (CMK). Podczas testów odcinek szlaku zamknięto dla kursujących
rozkładowo składów. Podobne badania przeprowadzono i omówiono w pracy [11].
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W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań warstw przypowierzchniowych gruntu (składowa pionowa Z), w jednym z trzech poligonów pomiarowych. Pomiary in situ przeprowadził zespół akredytowanego Laboratorium
Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Analizy przeprowadzono wykorzystując wiedzę i doświadczenie naukowców oraz dostępne materiały i publikacje
[12-15]. Szczegółowy opis badań znajduje się w [16].
2. Poligon i aparatura pomiarowa
Pomiary drgań wykonano przy zastosowaniu piezoelektrycznych akcelerometrów Piezotronics PCB oraz analizatora SCADAS Mobile LMS International.
Względna niepewność standardowa przyspieszenia sygnału maksymalnego wynosi ± 11,61%.
Schematyczny rozkład przetworników przedstawiono na rys. 1. Czujniki rozmieszczono począwszy od podstawy nasypu kolejowego (2,3 m poniżej główki
szyny) co 10 m, prostopadle do linii kolejowej. Czujniki oznaczono kolejno: P-06z,
P-09z, P-12z, P-15z, P-18z, P-21z, P-24z.

Rys. 1. Poligon pomiarowy

3. Analiza danych
Analizie poddano trzy przejazdy – z prędkościami minimalną i maksymalną dla
danego przekroju – 40 km/h i 270 km/h oraz z prędkością pociągów rozkładowo
kursujących – 160 km/h. W celu identyfikacji sygnału wykonano Szybką Transformatę Fouriera (FFT) oraz Krótkookresową Transformatę Fouriera (STFT).
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3.1. Analiza wyników przy zastosowaniu FFT
Zarejestrowane przebiegi czasowe przekształcono przy pomocy Szybkiej Transformaty Fouriera (FFT) na dane w dziedzinie częstotliwości. Analizę przeprowadzono w przedziale częstotliwości 0,5 – 200 Hz. Zestawiono dane uzyskane z siedmiu przetworników drgań (P-06z – P-24z) rejestrujących dany przejazd w tym
samym czasie w różnych odległościach od toru.
Na rysunku 2 przedstawiono rozkład zarejestrowanych przebiegów drgań
wzbudzanych przejazdami pociągów z prędkością 40 km/h z wykorzystaniem FFT.
Skalę pionową wykresu (amplitudy analizy Fouriera [cm/s2/Hz]) dla wszystkich
przetworników dostosowano do skali czujnika rejestrującego maksymalne wartości (P-06z). Dla czujnika znajdującego się u podnóża nasypu pasmem dominującym (wartości powyżej 0,02 cm/s2) jest zakres 50 – 80 Hz. Drgania tego zakresu
zostają najszybciej wytłumione i na czujniku znajdującym się 10 m dalej (P-09z)
pasmo dominujące przesuwa się w zakres 10-70 Hz. Drgania z niewielką redukcją amplitud utrzymują się na następnych dwóch czujnikach (P-12z i P-15z). Na
czujniku P-18z zaobserwowano wzmocnienie sygnału w otoczeniu częstotliwości
27 Hz oraz 53 Hz. Pasmo w otoczeniu częstotliwości 27 Hz dominuje również na
dwóch ostatnich czujnikach (P-21z i P-24z).

Rys. 2. Szybka Transformata Fouriera – przejazd Pendolino z prędkością 40 km/h

Analogicznie zestawiono FFT dla przejazdu o prędkości 160 km/h. Maksymalne amplitudy drgań przyjmowały prawie dwukrotnie większe wartości w stosunku do poprzedniego sygnału. Dominującym pasmem częstotliwości na każdym
odbiorniku i najwolniej tłumionym w zależności od odlegóści jest pasmo 10-30
Hz. Drgania zarejestrowane za pomocą czujnika P-06z charakteryzują się dużym
udziałem częstotliwości w zakresie 50-60 Hz, są one jednak bardzo szybko tłumione. Wykresy uzyskane przez zastosowanie transformaty przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Szybka Transformata Fouriera – przejazd Pendolino z prędkością 160 km/h

Zestawienie danych z analiz dla przejazdu z prędkością 270 km/h pokazano
na rys. 4. Podobnie jak w poprzedniej analizie uzyskano jedno dominujące pasmo,
które uwidacznia się na każdym czujniku (20-40 Hz) oraz pasmo wysokich amplitud – przedział 50-60 Hz, uwidaczniające się jedynie na czujnikach P-06z i P-09z.
Amplitudy drgań osiągają wartości dwukrotnie większe od wartości amplitud uzyskiwanych przez wzbudzenie pojazdem o prędkości 160 km/h.

Rys. 4. Szybka Transformata Fouriera – przejazd Pendolino z prędkością 270 km/h

3.2. Analiza Krótkookresowej Transformaty Fouriera
Dla każdego z wyżej analizowanych punktów pomiarowych wykonano Krótkookresową Transformatę Fouriera(STFT). Analiza ta pozwoliła na uwypuklenie
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cech niewidocznych w klasycznym FFT. Na rys. 6 zestawiono wyniki uzyskane
z przejazdu pociągu Pendolino z prędkością 40 km/h. Amplituda drgań rejestrowanych w punkcie P-06z nie przekracza 0,5 cm/s2. Na wykresie dla tego czujnika
widoczne jest wzmocnienie drgań na skutek interakcji z szyną 8 grup zestawów
kołowych (pierwszy i ostatni wózek składu tworzą pierwszą i ostatnią grupę – pozostałe grupy tworzone są przez wspólny sygnał drugiego wózka członu poprzedzajacego i pierwszego wózka członu następnego). Schematyczny rozstaw wózków
pociągu przedstawiono na rys. 5. Wyodrębnienia poszczególnych zestawów kołowych nie można dokonać na żadnym z następnych czujników – drgania zostają rozproszone. Pod nasypem skarpy dominują drgania o zakresie częstotliwości
40-80 Hz. Na pierwszych dziesięciu metrach dochodzi do szybkiego tłumienia
tego pasma (amplitudy STFT uzyskane w punkcie P-09z wykazują wartości ponad dwukrotnie mniejsze). Najsłabiej tłumione jest pasmo 10-20 Hz, które przy
dalszych odległościach stanowi najistotniejszą część sygnału. Czas odbioru sygnału
o maksymalnych wartościach amplitud zwiększa się wraz z odległością – czujnik P-06z – ekstremalne wartości uzyskuje w przedziale czasowym 5-25 s. Przy
czterech ostatnich czujnikach ekstremalne wartości występują przez całą długość
pomiaru. Związane jest to również z tym, że wraz ze wzrostem odległości coraz
trudniej wyobrębnić sygnał z szumu tła.

Rys. 5. Schematyczny rozstaw wózków w pociągu Pendolino
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Rys. 6. Krótkookresowa transformata Fouriera –
przejazd Pendolino z prędkością 40 km/h
(czujniki kolejno P-06z – P-24z)

Siedmiokrotnie wyższe amplitudy na czujniku P-06z uzyskano dla przejazdu
z prędkością 160 km/h. Nie można tu dokładnie wykazać liczby wózków – jednak
sygnał wyraźnie posiada elementy wzmocnień i osłabień w czasie. Pasmo dominujące w pierwszym punkcie pomiarowym (otoczenie 50 Hz) zostaje bardzo szybko
stłumione. Drgania dominujące w pozostałych punktach pomiarowych występują
w paśmie o częstotliwości nieprzekraczającej 20 Hz. Maksymalne amlitudy czterech ostatnich punktów pomiarowych wykazują bardzo zbliżone wartości (około
1 cm/s2). Czas trwania pomiaru ze względu na prędkość pociągu skraca się czterokrotnie. Wyniki analizy przestawiono na rys. 7.
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Rys. 7. Krótkookresowa transformata Fouriera –
przejazd Pendolino z prędkością 160 km/h (czujniki kolejno P-06z – P-24z)

Maksymalne amplitudy przyspieszeń drgań przy dalszym zwiększaniu prędkości (z 160 km/h na 270 km/h) wykazują dużo wolniejszy wzrost niż przy zmianach prędkości z 40 km/h na 160 km/h. Na przetworniku P-06z zauważa się dwa
mocno dominujące pasma (otoczenie 25 Hz i 55 Hz). Niższe z pasm jest najlepiej
przenoszone wraz ze wzrostem odległości i jego dominację można zaobserwowac
na każdym z czyjników. Dodatkowo tylko w pierwszym punkcie pomiarowym
wyróżnia się częstotliwość w otoczeniu 115 Hz – tak wysoka częstotliwość dominująca nie występowała przy przejazdach z niższą prędkosćią. Również ze względu
na prędkość skraca się czas trwania sygnału, nie przekracza on 5 sekund. Analizę
STFT dla przejazdu przedstawiono na rys. 8.
W przypadku analizy wszystkich przebiegów i ich transformat można zauważyć, iż pociąg Pendolino na całej długości przejazdu wywołuje równomierne drgania, nie występuje tu, jak w przypadku pociągów np. Intercity różnica w wartościach amplitud drgań wzudzanych pierszym członem i pozostałymi (największe
drgania wywoływane lokomotywą i dużo mniejsze wagonami).
Jak pokazały analizy najszybciej tłumione są wyższe pasma częstotliwości.
Przyszłościowe działania mające na celu redukcję drgań powinny się skupić przede
wszystkim na tłumieniu drgań niskoczęstotliwościowych.
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Rys. 8. Krótkookresowa transformata Fouriera –
przejazd Pendolino z prędkością 270 km/h (czujniki kolejno P-06z – P-24z)

4. Wnioski
Drgania komunikacyjne stanowią emisję, która ma istotny wpływ na stan środowiska. Rozważając informacje zanieszczone w literaturze, jest to problem globalny, który dotyczy również krajów rozwiniętych, gdzie infrastruktura kolejowa
stoi na wysokim technologicznie poziomie, a wykorzystywane systemy spełniają
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europejskie standardy. Z tego względu, przy projektowaniu nowych linii oraz eksploatowaniu już wybudowanych istotne jest uwzględnianie redukcji drgań.
Wyznaczone widma częstotliwości przebiegów drgań pozwalają na określenie
pasm dominujących częstotliwości oraz na ich porównanie dla różnych prędkości
przejazdu i odległości od źródła. Wyniki analiz wykazały, że drgania nie zmieniają
się proporcjonalnie do wzrostu prędkości. Pasma w wyższych zakresach częstotliwości (powyżej 50 Hz), pomimo iż są dominujące w niewielkiej odległości od
źródła drgań, zostają bardzo szybko tłumione przy zwiększaniu dystansu punktu
pomiarowego od linii kolejowej.
Dla przedstawienia propagacji drgań wykonano Krótkookresową Transformatę
Fouriera. Analizy dostarczające informacji równocześnie w dziedzinie częstotliwości i dziedzinie czasu, znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie badany sygnał
jest niestacjonarny, a tradycyjne analizy czasowe lub częstotliwościowe pomijają
jego istotne cechy. Dlatego analizy pozwalające znaleźć cechy globalne sygnału
(szczególnie polecane do sygnałów stacjonarnych), takie jak FFT, powinny zostać
uzupełniane (w przypadku analiz sygnałów niestacjonarnych) o analizy dające odpowiedzi w dziedzinie częstotliwościowo – czasowej (np. STFT).
Krótkookresowa Transformata Fouriera może znaleźć zastosowanie m.in.
w diagnostyce, gdy oprócz całkowitego poziomu drgań jaki generowany jest przez
przejazd taboru ważne stają się informacje dotyczące wibracji w poszczególnych
oknach czasowych przejazdu. Za pomocą analizy można zauważyć, gdy np. jeden
z wózków uległ awarii i wzbudza znacząco większe drgania niż pozostałe zestawy kołowe – czego nie będziemy w stanie zaobserwowaćw przypadku klasycznej
Transformaty Fouriera.
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Streszczenie. W pracy przeprowadzono analizę stanu naprężeń i przemieszczeń szyny kolejowej jako przestrzennego modelu numerycznego w programie Autodesk Symulation Multiphysics.
Analiza ta jest jedną z podstawowych prac nad badaniem tzw. efektu „head on web” w szynie.
Zdefiniowanie podziału szyny na główkę i szyjkę pozwoliło na przeanalizowanie różnic pomiędzy
wartościami przemieszczeń i naprężeń, określonymi w osi główki szyny i na dole główki. Porównania przeprowadzono dla kilku typów przekroi poprzecznych szyn, zarówno wykorzystywanych
w Polsce jak i na świecie.
Słowa kluczowe: szyna kolejowa, przekroje poprzeczne szyn kolejowych, „head on web”

1. Wstęp
Problem odpowiedzi toru pod wpływem statycznych i dynamicznych obciążeń
jest przedmiotem wielu badań teoretycznych i eksperymentalnych. Pierwsze prace, dotyczące analiz statycznych i dynamicznych szyny jako belki Eulera-Bernoulliego na sprężystym podłożu typu Winklera, przy obciążeniach nieruchomych i ruchomych, wykonano w latach 1867-1938 [1,2,3]. Nieliczne są prace, w których
badano szynę jako złożony przekrój, w którym – w znacznej mierze arbitralnie –
oddzielono główkę szyny, analizując jej sprężyste ugięcia na sprężystej szyjce [4,5],
co w literaturze nazwano efektem „head on web”. Współcześnie w kolejnictwie
stosuje się szyny szeroko stopowe Vignole’a. Przekrój poprzeczny szyn kształtował się na przestrzeni dziesięcioleci. Obecnie przekrój składa się z główki, szyjki
i stopki z wyglądem wywodzącym się od kształtu dwuteownika, ale z „masywną”
główką.
Celem pracy jest analiza naprężeń i przemieszczeń szyny kolejowej pod obciążeniem statycznym oraz wskazanie różnić pomiędzy poszczególnymi przekrojami
poprzecznymi. Szyna została podzielona na główkę oraz szyjkę. Miejsce to stanowi
1
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obszar charakterystyczny, narażony na występowanie znacznych naprężeń. Obliczenia przeprowadzono przyjmując trójwymiarowy model szyny w ujęciu MES,
przy użyciu programu Autodesk Symulation Multiphysics. Analizę przeprowadzono przy obciążeniach pionowych oraz poziomych, w kierunku poprzecznym
i wzdłużnym względem osi szyny. Jest to istotne rozszerzenie zakresu analizy, bowiem – według rozeznania autorów – w dotychczasowych pracach badano prawie
wyłącznie obciążenia i deformacje w kierunku pionowym, a – wyjątkowo - w pracy
[4], także w kierunku poziomym, ale tylko poprzecznie do osi toru.
2. Szyna – przekrój poprzeczny
Główka szyny ma kształt odpowiadający współpracującym z nią kołem, jest
dostosowana do jego obrzeża tak, aby ułatwić toczenie się kół podczas jazdy pociągu oraz zapobiegać nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu koła i szyny, zarówno
pionowego, jak i bocznego. Szyjka łączy główkę ze stopką szyny. Grubość szyjki
jest tak dobrana, aby zapewnić właściwą sztywność i odporność na wyboczenie
oraz uwzględnić ubytki grubości wynikające z korozji. Kształt połączenia szyjki
z główką i stopką musi być zaprojektowany w celu uniknięcia koncentracji naprężeń. Uzyskuje się to przez stosowanie w tych miejscach promieni łuków nie
mniejszych niż 6 mm [6]. Stopka szyny ma zapewnić przeniesienie obciążeń oraz
stabilne podparcie. Jej kształt musi umożliwić przymocowanie szyny do podkładu.
Podstawowym kryterium stosowanym do podziału szyn jest masa na 1 m wyrażona
w kg (odstępstwo stanowi USA, gdzie miarą długości jest jard, a masy funt).
W Europie dopuszczone są do stosowania szyny kolejowe, opisane w normie
[7]. Współcześnie w Polsce stosuje się szyny typu 60E1 i 49E1 oraz stosowaną na
torach o znaczeniu miejscowym i stacyjnych, ale już nieprodukowaną, szynę S42.
W niektórych krajach Europy stosuje się szynę 54E1. Na liniach o dużych obciążeniach, zastosowanie ma szyna 60E1. W krajach byłego Związku Radzieckiego
stosuje się szyny R65 i R75 (oznaczane jako P65 i P75, co wynika z oryginalnej
pisowni). W Stanach Zjednoczonych stosuje się szyny AREA 136RE, 141RE oraz
155SE. Ta ostatnia jest najcięższą szyną kolejowa obecnie używaną (masa ponad
77 kg/m).
W pracy przeanalizowano szyny kolejowe spełniające normę europejską [7],
szynę rosyjską R65 (P65) oraz amerykańską AREA 136 RE. Oprócz tego analizowano szynę 60E1 z pogrubioną szyjką (dalej określaną mianem „zmodyfikowana
szyna 60E1). Na rys. 1 przedstawiono jeden z wybranych do analizy przekrojów;
szynę rosyjską R65.
Szyna kolejowa składa się z główki, szyjki i stopki, przedmiotem analiz przeprowadzanych w pracy są różnice pomiędzy wartościami naprężeń i przemiesczeń
występującymi w osi główki szyny i w miejscu połączenia główki z szyjką. Na
poniższych rysunkach przedstawiono miejsce „odcięcia” główki od szyjki oraz położenie osi obojętnej dla główki szyny.
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Rys. 2. Szyna 52E1 i 54E1
Źródło: rysunek własny
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Rys. 3. Szyna AREA 136RA i R65
Źródło: rysunek własny

3. Model trójwymiarowy
Modelowanie numeryczne było wykorzystywane od wielu lat w badaniach stanów naprężeń i przemieszczeń składowych elementów toru kolejowego. W wielu
ośrodkach badawczych, zarówno w polskich (Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska), jak i zagranicznych prowadzono prace z wykorzystaniem metod
numerycznych [8,9,10]. Celem prowadzonych badań było wyznaczenie naprężeń
pozostających w szynie po odciążeniu (naprężeń resztkowych). Określono również
wpływ rożnych parametrów na wielkość tych naprężeń i ich rozkładu w materiale.
W niniejszej pracy szyny zamodelowano w programie Autodesk Simulation
Multiphysics jako bryłę przestrzenną. Model rozwiązano przy użyciu metody elementów skończonych., Przeprowadzono analizę statyczną modelu liniowego.
Model szyny poddano obciążeniu pionowemu o wartości 78,328 kN/m, poprzecznemu 40 kN/m oraz wzdłużnemu 16 kN/m. Stopkę szyny utwierdzono,
natomiast siły przyłożono do węzłów siatki MES na powierzchni główki szyny.
Przeprowadzono analizę statyczną dla każdego z kierunków.
Wartości przemieszczeń i naprężęń odczytywano w osi główki szyny Yh (rys. 3)
oraz na granicy główki i szyjki szyny (rys. 3 bottom head axis), w przekroju poprzecznym poszczególnych typów szyn.
Zbieżność modelu polega na uniezależnieniu wyniku od gęstości siatki. Siatka
MES jest tylko narzędziem i nie może wpływać na wynik. Zbieżność nie zawsze
oznacza, że osiągniemy rezultat zgodny z analitycznym wynikiem.
W wybranym programie (Autodesk Symulation Multiphysics) do przeprowadzenia analizy statycznej nie ma możliwości wygenerowania raportu dotyczącego
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poprawności siatki MES. Przeprowadzono więc test zbieżności modelu poprzez
weryfikację.
W celu sprawdzenia dokładności modelu, przeprowadzono test polegający na porównaniu wyników numerycznych z analitycznymi . Porównano wyniki przemieszczeń pionowych dla belki wolnopodpartej. Przeprowadzono analizę modeli o różnej
gęstości siatki, a wyniki porównano z linią ugięcia wyznaczoną analitycznie.
Na podstawie przeprowadzonego testu, jako najbardziej zbliżone wartości
przemieszczeń pionowych modelu z wartościami analitycznymi, wybrano 10% zagęszczenie statki MES. W programie użytym do obliczeń numerycznych gęstość
siatki określona jest w procentach, przyjęto skalę siatki od 190% do 1%. Wartość
największa oznacza siatkę o największym zagęszczeniu.
Zweryfikowano również poprawność modelu, różnica pomiędzy wartością
przemieszczeń dla modelu i belki obliczonej analitycznie wynosi 2,93%.
3.1. Obciążenie w kierunku pionowym
W wyniku analizy działania statycznej siły pionowej o wartości 78328 N/m na
metrowy odcinek szyny, zaobserwowano różnicę w ugięciach i naprężeniach pomiędzy typami szyn. Na rysunkach 4 do 5 przedstawiono przykładowe przekroje
wynikowe analizy dla szyny 60E1.

Rys. 4. Przemieszczenia pionowe (w kierunku osi Z) dla szyny 60E1
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Rys. 5. Naprężenia styczne Z-Z dla szyny 60E1, rysunek własny
Źródło: rysunek własny

W wyniku analizy pracy modelu pod obciążeniem, rezultaty dotyczące przemieszczeń względem osi Z oraz naprężeń stycznych ZZ, porównano w przekrojach
poprzecznych dla różnych typów szyn. Wartości ugięć w osi główki szyny przedstawiono na rys. 6.
Wartości ugięć osi główki dla szyn normowych mieszczą się w przedziale od
-0,0020 do - 0,0025 mm, natomiast szyna modyfikowana 60E1 znacznie odstaje
od tego przedziału.
Podobnie jest w przypadku ugięcia dołu główki szyny (rys. 7), wiodącym jest
przedział od -0,0017 do -0,0023 mm, natomiast szyna modyfikowana 60E1 osiąga wartości ugięć -0,00118 do -0,00110 mm.
Ważnym rezultatem przeprowadzonej analizy jest ocena różnic ugięć dla osi
i dołu główki szyny. Wyniki numeryczne przedstawiono w tabeli 1. Największa
różnica wartości występuje dla szyny 46E1, natomiast najmniejsza dla zmodyfikowanej szyny 60E1. Jednakże z pośród rzeczywistych typów szyn, najmniejszą
wartość ma rosyjska szyna R65.
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Rys. 6. Porównanie przemieszczeń pionowych w osi główki szyny dla poszczególnych typów szyn

Rys. 7. Porównanie przemieszczeń pionowych na połączeniu główki i szyjki szyny dla poszczególnych typów

Tabela 1. Wartości przemieszczeń w kierunku Z w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 modyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

OŚ GŁÓWKI
-2,32E-03
-1,33E-03
-2,26E-03
-2,28E-03
-2,11E-03
-2,19E-03
-2,34E-03
-2,30E-03

WARTOŚĆ UGIĘCIA [mm]
DÓŁ GŁÓWKI
RÓŻNICA
-2,03E-03
-0,0002893
-1,10E-03
-0,0002292
-1,96E-03
-0,0003063
-1,94E-03
-0,0003368
-1,77E-03
-0,0003362
-1,89E-03
-0,0003004
-2,06E-03
-0,0002761
-2,02E-03
-0,0002808
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Przeanalizowano również naprężenia występujące w osi i dolnej części główki szyny. Na rys. 8 przedstawiono rozkład naprężeń występujących w osi główki
szyny dla wybranych typów szyn. Podobnie jak w przypadku ugięć, najbardziej
niekorzystne naprężenia można zaobserwować w szynie 46E1.

Rys. 8. Porównanie naprężeń w osi główki szyny dla poszczególnych przekrojów

W tabeli 2 pokazano różnice w wartościach naprężeń stycznych ZZ pomiędzy
osią a dołem główki szyny. Najmniejsza różnica występuje w szynie R65 natomiast
największa w szynie 49E1.
Tabela 2. Wartości naprężeń stycznych ZZ w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 modyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

WARTOŚĆ NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH ZZ [N/mm2]
OŚ GŁÓWKI
DÓŁ GŁÓWKI
RÓŻNICA
-2,70260954
-2,84971881
0,1471093
-2,45012677
-1,97338563
-0,4767411
-2,92061079
-3,35873425
0,4381235
-2,74681485
-3,62464190
0,8778270
-2,70253718
-3,41786921
0,7153320
-2,81625831
-3,16818404
0,3519257
-2,67383039
-2,67559600
0,0017656
-2,69834149
-2,65244472
-0,0458968

Na rysunku 9 przedstawiono porównanie wartości przemieszczeń względem
osi Z szyny dla poszczególnych przekrojów.
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Rys. 9. Porównanie przemieszczeń pionowych w osi Z szyny dla poszczególnych typów

Rozkład przemieszczeń w osi szyny dla przekrojów typowych jest zbliżony do
siebie kształtem. Początkowo, krzywa przedstawia ugięcia główki, później następuje charakterystyczne załamanie zarówno na wykresie ugięć, jak i na przekroju
poprzecznym (przejście z główki w szyjkę i kolejny odcinek) zbliżony jest do prostej, aż do stopki szyny. Wyjątek stanowi krzywa charakteryzująca ugięcia zmodyfikowanej szyny 60E1. Początek jest podobny jak w przekrojach typowych dla
główki szyny, brak jest charakterystycznego załamania przy przejściu z główki
w szyjkę.
3.2. Obciążenie w kierunku poprzecznym
Analizę statyczną dla szyny obciążonej w kierunku poprzecznym przeprowadzono dla siły 40 kN/m, przyłożonej w węzłach sąsiadujących z osią główki
(rys. 10). Na rysunkach 10-12 przedstawiono przekroje wynikowe dla szyny 60E1,
obrazujące rozkłady przemieszczeń (rys. 10) naprężeń stycznych ZZ (rys. 11) oraz
naprężeń zredukowanych wg hipotezy wytężeniowej Hubera – Misesa - Hencky’ego (dalej HMH) - rys. 12. Naprężenia w kierunku ZZ są największymi naprężeniami kierunkowymi występującymi w szynie.
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Rys. 10. Przemieszczenia poprzeczne (w kierunku osi Y) dla szyny 60E1

Rys. 11. Naprężenia styczne Z-Z dla szyny 60E1
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Rys. 12. Naprężenia zredukowane HMH dla szyny 60E1

Rysunek 13 przedstawia zestawienie wartości ugięć w kierunku poprzecznym (oś Y)
zaobserwowane w osi Z szyny. Najmniejsze przemieszczenia w kierunku Y obserwujemy
dla zmodyfikowanej szyny 60E1, natomiast z pozostałych typów w szynie 136RA.

Rys. 13. Porównanie przemieszczeń poprzecznych (w kierunku osi Y) w osi pionowej Z szyny dla poszczególnych typów
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W tabeli 3 zestawiono wartości przemieszczeń pomiędzy osią a dołem główki
szyny. Największe różnice występują dla szyny 46E1, najmniejsze dla zmodyfikowanej szyny 60E1. W przypadku pozostałych szyn najmniejszą różnicę można
zaobserwować w szynie amerykańskiej 136 RA.
Tabela 3. Wartości przemieszczeń w kierunku Y w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

OŚ GŁÓWKI DÓŁ GŁÓWKI
2,32E-01
3,67E-02
1,32E-01
2,22E-01
1,70E-01
1,85E-01
2,35E-01
2,03E-01

1,69E-01
2,74E-02
1,88E-01
1,46E-01
1,10E-01
1,31E-01
1,76E-01
1,51E-01

RÓŻNICA
(wartość bezwzględna)
0,0629093
0,0092726
0,0561514
0,0755272
0,0601031
0,0539279
0,0584707
0,0524091

Rys. 14. Porównanie naprężeń stycznych ZZ w osi pionowej Z szyny dla poszczególnych typów
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Charakterystyka naprężeń stycznych ZZ, odczytanych na powierzchni szyny,
została przedstawiona na rys. 14. Najmniejsze wartości naprężeń można zaobserwować dla zmodyfikowanej szyny 60E1. Na tle pozostałych typów, wykres naprężeń szyny 136RA jest relatywnie gładką krzywą bez dużych skoków wartości. Taki
rozkład naprężeń jest najkorzystniejszy. Na tle pozostałych typów szyn ten o najłagodniejszym przebiegu naprężeń można uważać za najlepiej zaprojektowany ze
względu na najmniejsze ryzyko wystąpienia pęknięć.
Różnice naprężeń stycznych pomiędzy osią a dołem główki przedstawiono w tabeli 4. Największą wartość zaobserwowano dla szyny 46E1, natomiast najmniejszą
różnicę naprężeń kierunkowych daje się zauważyć w szynie 54E1.
Podobnie jak dla naprężeń stycznych, również na wykresie naprężeń zredukowanych najmniejsze wartości obserwujemy dla szyny zmodyfikowanej 60E1
(rys. 15). W przypadku pozostałych typów szyn, najkorzystniejszy rozkład występuje szyny 136RA.

Rys. 15. Porównanie naprężeń zredukowanych HMH w osi pionowej Z szyny dla poszczególnych typów
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Tabela 4. Wartości naprężeń stycznych ZZ w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

WARTOŚĆ NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH ZZ w N/mm2
OŚ GŁÓWKI
DÓŁ GŁÓWKI
RÓŻNICA
0,0921459
-0,0557684
0,1479143
0,1071931
0,0066074
0,1005857
1,4314978
0,0346766
1,3968212
0,1049816
-0,1187223
0,2237040
0,1243559
-0,1241303
0,2484862
0,1612889
0,1402386
0,0210504
0,1459349
0,1125703
0,0333647
0,1470638
0,1220351
0,0250287

Inaczej niż dla naprężeń stycznych ZZ, najmniejsza różnica występuję w szynie
zmodyfikowanej 60E1, a w przypadku największej wartości jest to szyna 46E1.
Tabela 5. Wartości naprężeń zredukowanych HHM w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

WARTOŚĆ NAPRĘŻEŃ ZREDUKOWANYCH HMH w N/mm2
RÓŻNICA
OŚ GŁÓWKI
DÓŁ GŁÓWKI
(wartość bezwzględna)
1,74358282
5,94112148
4,1975387
1,33288402
2,96386187
1,6309779
1,82301394
7,057372009
5,2343581
1,77746779
9,10134411
7,3238763
1,68796441
8,41950108
6,7315367
1,73318523
6,84198808
5,1088028
1,48712461
4,90807633
3,4209517
1,51497610
5,01796737
3,5029913

3.3. Obciążenie w kierunku wzdłużnym
W kierunku wzdłużnym (kierunek zgodny z osią X), przeprowadzono analizę
statyczną dla obciążenia 40 000 N/m. Obciążenie przyłożono do węzłów znajdujących się na główce szyny w kierunku wzdłużnym (kierunek zgodny z osią X).
Przykładowe wartości przemieszczeń wzdłużnych w przekroju poprzecznym dla
szyny 60E1 przedstawiono na rys. 16.
Największe wartości osiągają szyny 49E1 i 46E1, a najmniejsze zmodyfikowana szyna 60E1. Na tle pozostałych szyn o normowych przekrojach najmniejsze
wartości przemieszczeń wzdłużnych występują w szynie amerykańskiej 136RA.
Przedstawione w tabeli 5 różnice przemieszczeń pomiędzy osia a dołem główki
szyny mieszczą się w przedziale od 0,0000898 mm dla szyny zmodyfikowanej
60E1 do 0,001367 mm dla szyny 49E1.
Na rysunku 17 przedstawiono wartości przemieszczeń wzdłużnych w osi szyny
dla poszczególnych przekrojów.
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Rys. 16. Przemieszczenia wzdłużne (w kierunku osi X) dla szyny 60E1

Rys. 17. Porównanie przemieszczeń wzdłużnych (w kierunku osi X) w osi szyny
dla poszczególnych przekrojów
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Tabela 5. Wartości przemieszczeń w kierunku Z w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

OŚ GŁÓWKI
[mm]
1,44E-03
7,98E-04
1,34E-03
1,36E-03
1,25E-03
1,32E-03
1,43E-03
1,39E-03

DÓŁ GŁÓWKI
[mm]
1,32E-03
7,09E-04
1,22E-03
1,22E-03
1,11E-03
1,20E-03
1,32E-03
1,29E-03

RÓŻNICA
[mm]
0,0001178
0,0000898
0,0001205
0,0001367
0,0001352
0,0001195
0,0001032
0,0001048

Różnice naprężeń stycznych XX pomiędzy osią a dołem główki szyny przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Wartości naprężeń stycznych XX w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

WARTOŚĆ NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH XX w N/mm2
RÓŻNICA
OŚ GŁÓWKI
DÓŁ GŁÓWKI
(wartość bezwzględna)
0,067275863
0,063048996
0,0042269
0,041163974
0,038569201
0,0025948
0,030435345
0,026581735
0,0038536
0,025919832
0,026556585
0,0006368
0,019906059
0,020370982
0,0004649
0,026696224
0,027363463
0,0006672
0,039320229
0,039388211
0,0000680
0,059827387
0,057623725
0,0022037

Najmniejszą wartość zaobserwowano dla szyny R65 natomiast największa dla
szyny 60E1.
Różnice wielkości naprężeń w osi i dole główki szyny zestawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Wartości naprężeń zredukowanych HMH w osi i dole główki szyny
TYP SZYNY
60E1
60E1 zmodyfikowana
46E1
49E1
52E1
54E1
R65
136RA

WARTOŚĆ NAPRĘŻEŃ ZREDUKOWANYCH HMH w N/mm2
RÓŻNICA
OŚ GŁÓWKI
DÓŁ GŁÓWKI
(wartość bezwzględna)
0,616792939
1,000534772
0,383741834
0,550991458
0,643757659
0,092766201
0,647996209
1,093491464
0,445495255
0,608740949
1,236379451
0,627638502
0,604316861
1,132843490
0,528526629
0,622611425
1,050951511
0,428340086
0,590530792
0,828354133
0,237823341
0,591916779
0,849690965
0,257774186

Najmniejsza różnica wartości pomiędzy osią a główką występuję w szynie zmodyfikowanej 60E1, natomiast największą wartość różnicy obliczono dla wartości
naprężeń występujących w szynie 49E1.
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4. Wnioski
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń w przekroju główki szyny kolejowej
wykazała różnice pomiędzy wartościami występującymi w osi i dole główki. Zaobserwowane wartości stanowią podstawę do dalszych badań nad właściwościami
przekroju poprzecznego oraz efektem „head on web”.
Konstrukcje przekrojów poprzecznych, które zostały wybrane do analizy, wykazują znaczne różnice przemieszczeń i naprężeń pod działaniem jednakowych sił.
Jednakże nie określono jednoznacznie przekroju o najmniejszych wartościach badanych różnic, jak i samych wartości naprężeń i przemieszczeń.
Zmiana wartości przemieszczeń pomiędzy osią a dołem główki szyny w poszczególnych kierunkach wynosi:
– pionowym, średnio 16%, najmniej około 13% dla szyn R65 i 136RA, najwięcej dla zmodyfikowanej szyny 60E1;
– poprzecznym, średnio 32%, najmniej 30% dla szyny zmodyfikowanej
60E1, najwięcej 54% dla szyny 52E;
– wzdłużnym, średnio 10%, najmniej około 8% dla szyn R65 i 136RA, najwięcej 12% dla szyny 52E.
W przeważającej liczbie porównań wartości naprężeń i przemieszczeń przeprowadzona analiza wykazała, że najmniejsze wartości wystepują w szynie o zmodyfikowanym przekroju 60E1. Spośród szyn normowych na uwagę zasługują szyna rosyjska R65 i amerykańska AREA 136RA. Na tle konstrukcji wybranych do analizy
naprężeń i ugięć pomiędzy osią a dołem główki szyny, obie wykazują najmniejsze
różnice.
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Streszczenie. Niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym jest zdecydowanie najbardziej
efektywną metodą pomiarów niwelacyjnych. Z tego powodu wykonawcy chętnie stosowaliby ją
w pomiarach geodezyjnych. Podstawową kwestią jest jednak dokładność i niezawodność wyników, determinująca zakres zastosowań. Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do wyznaczenia
wysokości w obowiązującym w Polsce systemie wysokości normalnych wymaga użycia modelu quasi-geoidy. W pracy poddano analizie dokładność wysokości normalnych wyznaczanych na podstawie
satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTN oraz RTK w oparciu o nowy
model quasi-geoidy obowiązujący na obszarze Polski. Pracę oparto na wynikach pomiarów wykonanych na odcinku linii kolejowej Kraków - Wadowice w kilometrażu 9.622 - 13.550. Określono
również różnicę wysokości dla mierzonych punktówwynikającą z zastosowania poprzedniego i aktualnego modelu quasi-geoidy.
Słowa kluczowe: model quasi-geoidy, PL-geoid2011, niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym, pomiary RTK/RTN

1. Wprowadzenie
Pomiary niwelacyjne, służące wyznaczaniu wysokości w określonym systemie
wysokości, mogą być zrealizowane różnymi geodezyjnymi technikami pomiarowymi. Najczęściej w geodezji stosowana jest niwelacja geometryczna, rzadziej trygonometryczna, a w ostatnich latach rozwój technik pomiarowych przyniósł kolejną metodę w postaci niwelacji satelitarnej w czasie rzeczywistym RTN (Real Time
Network) i RTK (Real Time Kinematic) [7]. W praktyce wyznaczanie wysokości
punktów odbywa się najczęściej przez jej przeniesienie,z uwzględnieniem przewyższenia na punkty mierzone z najbliższych reperów za pośrednictwem ciągów
niwelacyjnych. W zależności od długości ciągu i terenu realizacji pomiarów może
to być zadanie czasochłonne, a przez to generujące większe koszty. Atutem natomiast jest najwyższa możliwa do uzyskania dokładność wyników pomiarów, która
zależy od klasy sprzętu pomiarowego i reżimu realizacji pomiaru. W przypadku
niwelacji satelitarnej w czasie rzeczywistym, wyznaczanie wysokości odbywa się
z wykorzystaniem modelu geoidy lub quasi-geoidy. Pomiar reperów będzie miał
w takim przypadku znaczenie kontrolne. Ta różnica istotnie wpływa na efektyw1 Praca wykonana w ramach badań statutowych, umowa nr 11.11.150.005
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ność i ekonomiczność pomiaru, sprawiając że niwelacja RTN/RTK jest pod względem opłacalności bezkonkurencyjna. Posiada jednak inne mankamenty, dotyczące
głównie jakości i niezawodności wyników pomiarów [5,6].
Wyniki pomiarów satelitarnych RTK/RTN są przeliczane na wysokości w obowiązującym systemie wysokości za pomocą modelu fizycznej powierzchni odniesienia. Z tego powodu jakość modelu ma istotne znaczenie dla dokładności wyznaczanych wysokości na podstawie pomiarów niwelacji satelitarnej RTK/RTN. RozporządzenieRady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych [4] obligowało Główny Urząd Geodezji i Kartografii
do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do 1 stycznia 2014 r.:
– opisu modeli danych,
– modelu różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89,
– modelu różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH,
– modelu obowiązującej quasi-geoidy.
Publikacja tych materiałów nastąpiła w grudniu 2013 r. i umożliwiła praktyczne korzystanie z nowego i aktualnie obowiązującego w Polsce modelu quasi-geoidy od roku 2014.Udostępniono również program Transpol v2.06, w którym
zaimplementowano obowiązujące modele wraz z algorytmami transformującymi
dane. Poprzedni model guasi-geoidy nosił nazwę „geoida niwelacyjna 2001”.
2. Model quasi-geoidy PL-geoid-2011
W przypadku niwelacji geometrycznej wysokość punktu mierzonego Hp określa prosta relacja z wysokością reperu HRP, do którego nawiązano pomiar niwelacyjny:

Hp = HRP + ΔhRP-p

(1)

gdzie: DhRP-p oznacza przewyższenie między punktem mierzonym i reperem.
W niwelacji satelitarnej mamy do czynienia z równie prostą, ale inaczej zbudowaną
relacją matematyczną, w której wysokość punktu mierzonego Hpoblicza się z wykorzystaniem modelu fizycznej powierzchni odniesienia. Model ten reprezentowany jest
we wzorze za pośrednictwem anomalii wysokości (z), czyli odstępu fizycznej powierzchni odniesienia (quasi-geoidy w systemie wysokości normalnych) od elipsoidy GRS-80,
która jest matematyczną powierzchnia odniesienia w pomiarach satelitarnych.
Hp = hp - ζp
(2)
gdzie: hp oznacza wysokość elipsoidalną punktu wyznaczoną przez odbiornik
satelitarny.
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Na dokładność niwelacji satelitarnej w czasie rzeczywistym RTK/RTN główny
wpływ będzie miała dokładność wyznaczenia wysokości elipsoidalnej w kinematycznych pomiarach satelitarnych w czasie rzeczywistym oraz dokładność modelu
fizycznej powierzchni odniesienia w przyjętym systemie wysokości i odpowiednio
dobrany algorytm interpolacyjny.
Aktualnie obowiązujący w Polsce dyskretny model quasi-geoidy, noszący nazwę „PL-geoid-2011”, bazuje na regularnej siatce określonej nazwą „PL-grid-001”
[3]. Oczko siatki ma wymiary 0.010 x 0.010, co dla obszaru Polski, określonego
południkami 140 i 24.20 oraz równoleżnikami 490 i 550 daje 601 równoleżników
i 1021 południków, czyli 613621 węzłów siatki interpolacyjnej. W węzłach modelu quasi-geoidy określone zostały anomalie wysokości, czyli odstępy quasi-geoidy od powierzchni elipsoidy GRS-80. Natomiast wysokość dowolnego punktu
znajdującego się na obszarze określonym w modelu oblicza się z zastosowaniem
interpolacji biliniowej.
3. Elipsoidy i systemy odniesienia
Ze względu na różnice o znaczeniu praktycznym przy korzystaniu z danych
Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, modelu quasi-geoidy
i wykonywaniu własnych pomiarów, istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na systemy odniesień i występujące w nich elipsoidy odniesienia.
Rozporządzenie [4] stanowi, że państwowy system odniesień przestrzennych
tworzą geodezyjne układy odniesienia PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia
ETRS89 oraz układy wysokościowe PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH,
będące analogicznymi realizacjami systemu wysokości EVRS. EVRS jest kinematycznym, europejskim systemem wysokości, w którym różnice potencjału siły
ciężkości odniesione są do średniego poziomu Morza Północnego wyznaczonego
dla mareografu w Amsterdamie. Z Rozporządzenia wynika więc zmiana poziomu
odniesienia z Kronsztadt na Amsterdam. Rozporządzenie określa, że układ wysokościowy PL-KRON86-NH może być stosowany nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Związek obowiązującego modelu quasi-geoidy «PL-geoid-2011» z systemami
odniesień przestrzennych wynika z faktu, że model ten został stworzony na podstawie punktów sieci satelitarno-niwelacyjnych PL-ETRF2000 i PL-KRON86-NH wraz ze specjalnie skalibrowanym do tych sieci modelem geopotencjału
EGM2008. Kalibracja nastąpiła za pośrednictwem 570 punktów, na których wykonano nowe pomiary: 213 stacji referencyjnych i ich ekscentry, 40 punktów sieci
EUVN, 317 punktów sieci EUREF-POL i POLREF [1,2,3]. Znaczenie praktyczne
zagadnienia wynika z faktu, że w systemie ASG-EUPOS, który stanowi podstawę realizacji pomiarów satelitarnych w Polsce zastosowano układ PL-ETRF2000
na epokę 2011.0. Natomiast dla sieci EUREF-POL, POLREF i EUVN przyjęto układ PL-ETRF89. Z tego tytułu anomalie wysokości różnią się przeciętnie
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o około 0.06 m. Wykonawca musi mieć świadomość znaczenia rodzaju danych,
z których korzysta w trakcie pomiarów i odpowiednio je uzgadniać, sprowadzając
w razie potrzeby do jednego systemu odniesienia.
Jeżeli wysokości punktów zostały kiedyś wyznaczone w oparciu o poprzedni
modelu quasi-geoidy «geoida niwelacyjna 2001» lub jego modyfikację z 2006 r.
oznaczaną przez «bis», to przy ponownym pomiarze z aktualnym modelem «PL-geoid-2011» nastąpi skokowa zmiana wysokości na poziomie 0.02-0.03 m [1].
Nie będzie to błąd pomiaru, a efekt zastosowania w modelu «geoida niwelacyjna 2001» wysokości elipsoidalnych w układzie odniesienia EUREF89 na epokę
1997.4.

Rys. 1. Zmiany wysokości quasi-geoidy w zależności od układu odniesienia [1]

4. Obiekt i wykonane pomiary
Pomiary wykonano na odcinku linii kolejowej Kraków - Wadowice w kilometrażu 9.620 – 13.550 (rys. 2). Z punktu widzenia pomiarów satelitarnych, w kilometrażu 9.700 – 10.600 występowały przesłaniające horyzont szpalery drzew. Odległości między punktami mierzonymi wynikały z wymogów precyzyjnej niwelacji
geometrycznej i wynosiły ok. 50 m. Dla 78 punktów oznaczonych na mierzonym
odcinku linii kolejowej wykonano precyzyjną niwelację geometryczną, niwelację
satelitarną RTK oraz RTN. Na potrzeby realizacji pomiarów RTK założono punkt
referencyjny w okolicach środka mierzonego odcinka. Jego współrzędne wyznaczono w nawiązaniu do 4 stacji systemu MSPP (Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego) na podstawie sygnałówz satelitów systemów NAVSTAR GPS

niwelacja RTNw odniesieniu do nowego modelu quasi-geoidy PL-geoid-2011

213

oraz GLONASS zarejestrowanych w 3 dniach w ramach sesji statycznych trwających kolejno 4 godziny, 9 godzin oraz 6.5 godziny. Niestety obserwacje statyczne
pozyskane z systemu MSPP umożliwiły dowiązanie punktu referencyjnego w nie
najkorzystniejszy sposób, z powodu braku obserwacji ze stacji PROS oraz tylko
kilkudziesięciominutowego zakresu obserwacji ze stacji ZYWI. Kinematyczne pomiary satelitarne w czasie rzeczywistym RTK i RTN starano się wykonywać dla
każdego punktu z dwukrotną inicjalizacją i dwoma pomiarami dla danej inicjalizacji odbiornika satelitarnego, czyli dla każdego punktu starano się wykonać 4
pomiary RTK i cztery pomiary RTN. W pomiarach RTN korzystano ze strumienia
VRS (Virtual Reference Station) systemu MSPP. Pomiary RTK przeprowadzono
bez jakichkolwiek problemów z wyznaczeniem pozycji. Natomiast w trakcie pomiarów RTN występowały okresowo problemy z uzyskaniem rozwiązania przez
odbiornik satelitarny. Przyczyną były problemy z komunikacją GSM, przesłanianiem satelitów przez drzewa oraz dostępnością danych referencyjnych z systemu
MSPP. Wszystkie wyniki pomiarów RTN, w których pozycja punktów została wyznaczona tylko z obserwacji kodowych zostały wykluczone z analiz, jako pomiary
z brakiem rozwiązania RTN.

Rys. 2. Odcinek linii kolejowej Kraków - Wadowice, km 6.622 – km 13.550

Rys. 3. Szkic nawiązania punktu referencyjnego pomiarów RTK do stacji systemu MSPP
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Rys. 4. Pomierzone punkty wraz z wektorami pomiaru RTK

5. Analiza wyników pomiarów
Podstawową analizą w zakresie opracowania jest określenie dokładności wyników pomiarów niwelacji satelitarnej w czasie rzeczywistym RTK oraz RTN
z wykorzystaniem nowego modelu quasi-geoidyna podstawie odniesieniaich do
wyników precyzyjnej niwelacji geometrycznej. Rysunki 5 oraz 6 przedstawiają
różnice wysokości normalnych obliczonych z niwelacji precyzyjnej „NP” oraz kinematycznych pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym RTK i RTN wykonanych w dwóch dniach. W tabeli 1 zamieszczono statystyki opisowe zwięźle
charakteryzujące te różnice wysokości. Widoczne na wykresach nieciągłości informują o braku rozwiązania w terenie w pomiarach RTN (np. dla punktu 38 i tylko
jeden pomiar punktu 39). Odbiornik satelitarny nie był w stanie zainicjalizować
się w danych warunkach na moment pomiaru.
Wartości średnich różnic wysokości z NP i pomiarów RTK oraz RTN są zróżnicowane dla pierwszego dniach pomiarów i wynoszą odpowiednio 0.14 m i 0.34 m.
Natomiast dla wyników drugiego dnia pomiarów są zbliżone i wynoszą odpowiednio 0.021 m oraz 0.022 m. Mediany są bliskie wartościom średnim. Można
stwierdzić występowanie czynnika systematycznego w wynikach pomiarów. Szczególnie dla wartości różnic wysokości z pomiarów RTN, które są zazwyczaj ujemne.
Istotne zróżnicowanie pomiarów RTK i RTN przynosi analiza rozrzutu wyników
pomiarów. Rozstępy dla pomiarów RTK wyniosły 48 mm i 61 mm, a dla pomiarów RTN były kilkukrotnie większe przyjmując wartości 27.7 mm i 18.8 mm.
Oznacza to, że w pomiarach RTN można uzyskać istotnie większe błędy wyznaczenia wysokości. Analiza kwartyli próbek pomiarowych wskazuje, że połowa
różnic wysokości w stosunku do niwelacji precyzyjnej mieściła się w przedziale
12 – 14 mm dla pomiarów RTK i w dwukrotnie większym przedziale dla pomiarów RTN, wynoszącym 25 – 28 mm. Można stwierdzić, że drugi dzień pomiarów przyniósł poprawę wyników pomiarów RTN. Jest to widoczne w wartościach
wszystkich statystyk.W przypadku pomiarów RTK można stwierdzić występowanie mniej dokładnych pomiarów w drugim dniu. Ponieważ wartości odchyleń
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standardowych dla dni pomiarowych różnią się jedynie o milimetr na poziomie
centymetrowej wartości tej wielkości, a wartości rozstępu kwartylowego różnią się
o 2 mm, nie można mówić ogólnie o istotnie niższej dokładności pomiarów RTK
w drugim dniu pomiarów. Ponadto na średnie wyniki pomiarów RTN pierwszego
dnia rzutują istotnie gorsze wyniki pomiarów dwóch punktów: reperu 11.220 oraz
punktu 35. Większe wartości różnic wysokości dla punktów w rejonie występowania szpaleru drzew na początku odcinka pomiarowego nie należy uznawać za
niekorzystnie rzutujące na statystyki pomiarów RTN, gdyż ich wystąpienie nie jest
niczym szczególnym i daje pełniejszy obraz sytuacji, z którymi mogą sie zetknąć
wykonawcy robót geodezyjnych.

Rys. 5. Różnice wysokości normalnych obliczonych z niwelacji precyzyjnej NP oraz kinematycznych
pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym RTK i RTN, pomiar RTK/RTN w dniu 04.06.2016 r.

Rys. 6. Różnice wysokości normalnych obliczonych z niwelacji precyzyjnej NP oraz kinematycznych
pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym RTK i RTN, pomiar RTK/RTN w dniu 08.06.2016 r.
Tabela 1. Różnice wysokości normalnej obliczonej z niwelacji precyzyjnej (NP) oraz pomiarów RTK i RTN
RTK/RTN

RTK

RTN

RTK

RTN

Data
Liczba pomiarów

2016.06.04
164

2016.06.04
155

2016.06.08
326

2016.06.08
310

Średnia
przedział ufności -95%
przedział ufności +95%
Mediana

0.014
0.012
0.015
0.015

-0.034
-0.039
-0.028
-0.032

0.021
0.020
0.022
0.022

-0.022
-0.025
-0.019
-0.020

Minimum

-0.016

-0.161

-0.012

-0.124
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Maksimum
Dolny kwartyl
Górny kwartyl
Percentyl (10)
Percentyl (90)
Rozstęp
Rozstęp kwartyl
Odchylenie standardowe

0.033
0.008
0.021
-0.002
0.025
0.048
0.012
0.010

0.115
-0.048
-0.019
-0.070
-0.001
0.277
0.028
0.035

0.049
0.015
0.029
0.008
0.033
0.061
0.014
0.011

0.064
-0.035
-0.010
-0.051
0.008
0.188
0.025
0.026

W eksperymencie pomiarowym badano także, czy można zaobserwować
różnicę wyznaczanych wartości wysokości normalnych w zależności od rodzaju
pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym: RTK oraz RTN. Poniższe dwa rysunki przedstawiają różnice między wynikami pomiarów RTK i RTN w poszczególnych dniach pomiarów.

Rys. 7. Różnice wysokości elipsoidalnych wyznaczonych przez odbiornik GNSS w pomiarach RTK
i RTN wykonanych w dniu 04.06.2016 r.

Rys. 8. Różnice wysokości elipsoidalnych wyznaczonych przez odbiornik GNSS w pomiarach RTK
i RTN wykonanych w dniu 08.06.2016 r.

Wyniki wskazują na istotne różnice wartości obliczonych przez odbiornik satelitarny w pomiarach RTK i w pomiarach RTN. Wartości statystyk opisowych dla
tej analiza zawierają pierwsze trzy kolumny z danymi tabeli 2. Dane zestawione
tabelaryczne analizowano łącznie dla obydwu dni pomiarowych oraz oddzielnie
dla każdego z dni pomiarów.
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Tabela 2. Różnice wysokości elipsoidalnej obliczonej z pomiarów RTK i RTN (kolumny 2 - 4) oraz
między dniami pomiarowymi (kolumny 5 - 7)
RTK/RTN

RTK-RTN

RTK-RTN

RTK-RTN

RTK i RTN

RTK

RTN

Data

06.04 i 08

06.04

06.08

06.04-08

06.04-08

06.04-08

L.pomiarów

468

157

311

314

167

147

Średnia
prz. ufności -95%
prz. ufności +95%
Mediana

-0.045
-0.048
-0.042
-0.043

-0.049
-0.055
-0.043
-0.049

-0.043
-0.046
-0.040
-0.042

0.005
0.001
0.008
0.003

0.006
0.004
0.008
0.006

0.004
-0.003
0.010
-0.002

Minimum

-0.178

-0.178

-0.166

-0.124

-0.027

-0.124

Maksimum

0.095
-0.058
-0.030
-0.075
-0.013
0.273
0.028
0.031

0.095
-0.063
-0.033
-0.086
-0.013
0.273
0.031
0.038

0.032
-0.054
-0.029
-0.071
-0.014
0.198
0.025
0.026

0.120
-0.009
0.017
-0.024
0.036
0.244
0.026
0.031

0.059
-0.005
0.014
-0.013
0.026
0.087
0.019
0.015

0.120
-0.019
0.024
-0.051
0.061
0.244
0.043
0.043

Dolny kwartyl
Górny kwartyl
Percentyl (10)
Percentyl (90)
Rozstęp
Rozstępkwartyl
Odch.standardowe

Średnia różnica wysokości elipsoidalnych z pomiarów RTK i RTN wyniosła
– 45 mm i była zróżnicowana między dniami na poziomie 6 mm. Wystąpiła nieznaczna poprawa zgodności wyników w drugim dniu pomiarów. Połowa różnic
wyników zawarła się w niecałych 3 cm. Odchylenie standardowe jest generalnie
również na tym poziomie wartości. Dla punktów mierzonego odcinka można
stwierdzić, że pomiar RTK dał przeciętnie lepsze wyniki o ok. 3 cm. Natomiast
wyniki pomiarów RTN są istotnie mniej niezawodne niż wyniki pomiarów RTK
ze względu na występowanie także różnic wyników na poziomie decymetrowym,
a sporadycznie i większym.
Powyższe analizy skłoniły do wykonania kolejnej, informującej o różnicach wysokości elipsoidalnych wyznaczonych dla tych samych punktów przez odbiornik
GNSS w dwóch dniach pomiarowych. Jest to informacja o powtarzalności wyników uzyskiwanych daną techniką pomiarową w nieco różniących się warunkach
pomiaru (stan atmosfery, konstelacja satelitów). Wyniki tej analizy graficznie prezentuje poniższy rysunek, a dane liczbowe zamieszczono w ostatnich trzech kolumnach w tabeli 2. Różnice wyników pomiarów w dwóch dniach pomiarowych
analizowano w tabeli bez rozróżniania rodzaju pomiarów (RTK i RTN łącznie)
oraz z ich rozróżnieniem.
Średnia różnica wysokości wyznaczonych niwelacją satelitarną w czasie
rzeczywistym w dwóch dniach była na poziomie 5 mm. Pomiar powtórzono po 4
dniach, więc odstęp czasowy nie był zbyt duży, a warunki atmosferyczne realizacji
pomiarów były zbliżone. Dla wartości średniej metoda pomiarów (RTK, RTN) nie
miała znaczenia dla powtarzalności wyników. Natomiast analiza rozrzutu wartości
różnic wysokości pozwala stwierdzić, że dla połowy pomiarów RTK był on dwukrotnie mniejszy niż dla pomiarów RTN, a w granicach ekstremalnych wartości
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nawet trzykrotnie mniejszy. Wartość odchylenie standardowego wskazuje również
na korzyść pomiarów RTK, gdyż jest prawie trzykrotnie mniejsza niż dla pomiarów RTN.

Rys. 9. Różnice wysokości elipsoidalnych wyznaczonych przez odbiornik GNSS w pomiarach RTK i RTN

Dla punktów mierzonych wyznaczono wartość czynnika systematycznego
w wysokościach wynikającego z zastosowania poprzedniego i aktualnego modelu
quasi-geoidy. Jego wartość wyniosła ok 24 mm i nieznacznym nachyleniem w kierunku wschodnim. Różnice wartości anomalii wysokości wzrosły dla punktów
w kierunku zachodnim o 2 mm na odcinku o długości ok. 4 km.
6. Podsumowanie
Niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym jest najefektywniejszym rodzajem
pomiarów niwelacyjnych. Niestety jej wyniki istotnie ustępują pod względem dokładności wynikom niwelacji geometrycznej. Dodatkowo wyniki pomiarów RTN
cechują się niską niezawodnością, gdyż mogą zdarzyć się błędy decymetrowe, a nawet i kilkunastocentymetrowe. Dokładność wyznaczania wysokości w pomiarach
RTK można oszacować dla mierzonego odcinka na poziomie 1 – 3 cm. Dla pomiarów RTN jednoznaczne wskazanie dokładności wyników jest ryzykowne ze
względu na relatywnie częste wartości większe od wartości średniej. Nie mniej
chcąc podać jakąś wartość w analizowanym przypadku wypadałoby wskazać poziom 3 - 5 cm.
Należy zwrócić uwagę, że pomiary RTK były realizowane bez jakichkolwiek
problemów odbiornika satelitarnego z wyznaczaniem współrzędnych punktów.
W przypadku pomiarów RTN nie udało się pomierzyć wszystkich punktów. Dla
7 punktów ze 117 (sumując pomierzone punkty w dwóch dniach pomiarów) uzyskano jedynie rozwiązanie kodowe, co stanowiło w przyjętej procedurze pomiarowej 5% pomiarów RTN (25 pomiarów z 491 ogółem). Sprecyzowania wymaga, że
brak możliwości wyznaczenia współrzędnych punktów przez odbiornik satelitarny
w pomiarach RTN wynikał ze splotu niekorzystnych okoliczności w momencie
i miejscu pomiaru, a punkty te można by pomierzyć w innym czasie.
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Na wyniki pomiarów RTK wpływ kluczowy mają współrzędne punktu referencyjnego. Niekompletność danych referencyjnych systemu MSPP skłania do przeprowadzenia kontrolnego obliczenia tych współrzędnych w odniesieniu do systemu ASG-EUPOS, który składa się wprawdzie na przedmiotowym obszarze z tych
samych fizycznie stacji referencyjnych, ale dotychczas nie stwierdzono w jego danych tak istotnych braków, jak w przypadku danych z systemu MSPP.
W praktyce istotna jest znajomość teoretycznych definicji układów odniesienia. W przypadku nawiązania aktualnie wykonywanych pomiarów do punktu,
któremu wysokość wyznaczono na podstawie niwelacji satelitarnej w czasie rzeczywistym wykonanej z zastosowaniem modelu quasi-geoidy «geoida niwelacyjna
2001», nastąpiłaby skokowa zmiana wysokości punktów na mierzonym obszarze
o ok. 2.5 cm. Różnica między modelami quasi-geoidy ma charakter czynnika systematycznego z niewielkim nachyleniem.
Jest możliwa taka organizacja technologii pomiarowej w terenie i opracowanie
wyników pomiarów, aby niwelacja satelitarna w czasie rzeczywistym RTK osiągała
dokładność poniżej 1 cm i przez to była szerzej akceptowalna w pomiarach geodezyjnych. Nie mniej występuje wiele czynników podnoszących w praktyce ryzyko
wystąpienia bardziej niedokładnych wyników, zwłaszcza w warunkach przesłaniania horyzontu i wystąpienia zakłóceń sygnałów satelitarnych i modemowych. Niwelacja satelitarna RTN może dostarczyć wyników z dokładnością poniżej 1 cm,
ale tylko w szczególnych okolicznościach, więc taki wynik należy traktować jako
szczęśliwy przypadek.
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Streszczenie. Tematyka pracy dotyczy satelitarnego wyznaczania współrzędnych punktów
z wykorzystaniem naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych funkcjonujących na
terenie Polski, popularnie nazywanych sieciami stacji referencyjnych. Przedstawiona została historia, budowa i zasada działania takich systemów w Polsce. Od 1 lipca 2016 roku nieodpłatne
dotąd dane referencyjne udostępniane w czasie rzeczywistym przez Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego przestały być dostępne. W pracy przedstawiono i omówiono wyniki pomiaru
testowego, które analizowano pod kątem ustalenia jakości wyznaczanych pozycji punktów oraz czy
jest możliwe wskazanie najlepszego systemu satelitarnych danych referencyjnych w Polsce.
Słowa kluczowe: system stacji referencyjnych, ASG-EUPOS, ASG-PL, MSPP, NadowskiNET, TPI NETpro, VRSnet.pl, pomiary RTK/RTN

1. Wprowadzenie
Wg statystyk 95% firm geodezyjnych w Polsce dysponuje odbiornikami satelitarnymi. Aktualnie najefektywniejszą, a przez to najchętniej wykorzystywaną
przez wykonawców, techniką realizacji pomiarów geodezyjnych, są sieciowe kinematyczne pomiary satelitarne w czasie rzeczywistym RTN (Real Time Network).
Określenie sieciowe oznacza, że do ich realizacji użytkownik odbiornika satelitarnego musi wykorzystać dane referencyjne z naziemnego systemu stacji referencyjnych, który działa na obszarze wykonywania przez niego pomiarów. Na terenie
Polski działa kilka naziemnych satelitarnych systemów danych referencyjnych.
System ASG-EUPOS jest systemem państwowym, zbudowanym z dotacji Unii
Europejskiej. Udostępniony został użytkownikom w czerwcu 2008 r. Od 2014
roku korzystanie z jego danych jest odpłatne. Systemem, który działał wcześniej,
a jego stacje weszły w skład systemu ASG-EUPOS, jest Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP). Korzystanie z danych referencyjnych tego systemu w czasie rzeczywistym było zawsze bezpłatne. Na początku czerwca 2016 r.
użytkownicy MSPP otrzymali dość lakoniczną wiadomość. Jasno sprecyzowano
efekt w postaci zaprzestania udostępniania nieodpłatnych dotąd danych w czasie
1
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rzeczywistym do pozycjonowania satelitarnego, ale powodu użytkownik musi się
doszukiwać samodzielnie w zmianach w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [2] oraz w aneksie do umowy z dnia 18.02.2016 r. o współpracy pomiędzy
Województwem Małopolskim a Głównym Geodetą Kraju, dotyczącego wykorzystania Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego w ogólnokrajowym
systemie ASG-EUPOS. Aktualnie funkcjonują więc tylko rozwiązania odpłatne,
poza ASG-EUPOS, czysto komercyjne, firm prywatnych. Autor spotkał się z zapotrzebowaniem ze strony wykonawców prac geodezyjnych na informację, który
odpłatny system referencyjny wybrać. Z tego powodu zostały wykonane pomiary
testowe. Zestawiono i porównano również aktualne (jesień 2016) zasady odpłatności za korzystanie z danych referencyjnych systemów naziemnych.
2.	Historia naziemnych satelitarnych systemów danych referencyjnych
w Polsce
Pomiary satelitarne ewoluowały najpierw w kierunku skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie dokładnej i wiarygodnej pozycji z opracowania obserwacji
satelitarnych przez specjalistyczne oprogramowanie komputera stacjonarnego.
Ewolucja ta przyniosła skrócenie czasu pomiary z kilku godzin do kilkudziesięciu
- kilkunastu minut. Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju satelitarnej techniki
pomiarowej było pojawienie się możliwości uzyskania wystarczająco dokładnych
współrzędnych punktów do wielu zastosowań praktycznych, przy zadowalającej
wiarygodności pozycji wyznaczonej przez odbiornik bezpośrednio w terenie, tuż
po wykonanym, zazwyczaj kilkusekundowym, pomiarze. W takim przypadku koniecznością było skorzystanie z danych referencyjnych drugiego odbiornika satelitarnego, którego antena była ustawiona w pobliżu (kilka, kilkanaście kilometrów)
nad punktem o znanych współrzędnych geodezyjnych. Tę technikę pomiarową
nazwano RTK (Real Time Kinematic). W ostatnich latach satelitarne pomiary
kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK ewoluowały w kierunku pomiarów Real
Time Networks (RTN) [5], polegających na zastąpieniu danych z fizycznej stacji
referencyjnej, danymi obliczanymi przez komputer Centrum Zarządzającego danej sieci stacji referencyjnych. Realizację takiego systemu, opartego o sieci stacji
referencyjnych, umożliwiły algorytmy pozwalające na zwiększenie odległości odbiornika satelitarnego wykonawcy od najbliższej stacji referencyjnej z kilku, kilkunastu kilometrów do kilkudziesięciu kilometrów (w Polsce ok. 35 km). Zaletą
pomiarów RTN jest możliwość realizacji pomiaru przez wykonawcę bardzo szybko, za pomocą jednego odbiornika satelitarnego.
W maju 2001 r. podpisane zostało porozumienie między Głównym Geodetą
Kraju i Wojewodą Śląskim, które umożliwiło rozpoczęcie prac nad stworzeniem
pierwszego w Polsce satelitarnego systemu danych referencyjnych o zasięgu regionalnym. System o nazwie Aktywna Sieć Geodezyjna (ASG-PL) został uruchomiony
25.02.2003 r. [4]. Jego zadaniem było udostępnianie użytkownikom obserwacji
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statycznych ze stacji referencyjnych systemu, na podstawie zamówienia złożonego
przez internet. Drugą funkcjonalnością był automatyczny post-processing obserwacji statycznych użytkownika nadesłanych przez internet. W skład sieci wchodziło 6 stacji referencyjnych położonych na obszarze województwa śląskiego oraz
12 stacji na terenie kraju. Spośród stacji referencyjnych zlokalizowanych poza województwem śląskim, dla powierzchniowego charakteru systemu, który wówczas
jeszcze nie udostępniał strumienia danych referencyjnych w czasie rzeczywistym,
praktyczne znaczenia miała tylko stacja KRAW znajdująca się na terenie Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Statystyki początków funkcjonowania systemu
stacji referencyjnych mówią o poniżej 40 użytkownikach w latach 2003/04 i wykonaniu dla nich ok. 4000 obliczeń przy 25000 odwiedzających stronę internetową systemu. W lipcu 2004 r. uruchomiony został testowo strumień sieciowych
danych referencyjnych (metoda VRS) udostępnianych w czasie rzeczywistym dla
pomiarów RTN. Z końcem 2004 roku udostępniano także dane z fizycznych stacji
referencyjnych systemu dla pomiarów RTK.

Rys. 1. Lokalizacja stacji referencyjnych systemu ASG-PL i MSPP [9]

Na mocy uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z 23.01.2006 r.
w sprawie „Budowy systemu pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla województwa małopolskiego” podjęto się realizacji Mało-
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polskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP), który uruchomiono we
wrześniu 2006 roku. Zarząd Województwa Małopolskiego 15.09.2016 r. przyjął
uchwałę o współpracy z Głównym Geodetą Kraju i Województwem Śląskim oraz
włączeniu stacji MSPP do systemu ASG-PL, dzięki czemu powstał regionalny system stacji referencyjnych obejmujący zasięgiem swego działania dwa województwa.
W Europie pojawiła się w 2003 roku inicjatywa utworzenia kontynentalnego systemu danych referencyjnych pod nazwą EUPOS. W dniu 2 sierpnia 2005
roku podpisano umowę na budowę krajowego systemu ASG-EUPOS, który miał
być polskim komponentem systemu europejskiego. Koszt realizacji projektu wyniósł ok. 30 mln PLN. Środki pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006. W Polsce naziemny
nawigacyjny system wyznaczania pozycji Aktywna Sieć Geodezyjna European Position Determination System (ASG-EUPOS) [5] został udostępniony użytkownikom w czerwcu 2008 r., a zamknięcie strony internetowej systemu ASG-PL
nastąpiło 18.10.2008 r. i było ostatnim etapem włączania tej sieci do systemu
ASG-EUPOS.

Rys. 2. Lokalizacja stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS [7]
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MSPP działa nadal, równolegle z ASG-EUPOS, a stacje referencyjne tego
systemu zostały włączone do krajowego systemu ASG-EUPOS. Zarówno ASG-EUPOS, jak i MSPP wykorzystują oprogramowanie tej samej firmy, stacje MSPP
tworzą fragment systemu ASG-EUPOS na terenie dwóch województw, systemy
udostępniały identyczne serwisy i rodzaje strumieni danych, a oddzielne są Centra
Zarządzające. Jak wspomniano, od czerwca 2016 r. MSPP nie udostępnia strumieni danych referencyjnych w czasie rzeczywistym.
Tzw. krokiem milowym było wprowadzenie opłat za usługi systemu ASG-EUPOS od dnia 12 lipca 2014 r. na mocy Ustawy z 5 czerwca 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) [2]. Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) [1].
Odpowiedzią na odpłatność serwisów systemu ASG-EUPOS była budowa
przez firmy komercyjne własnych systemów stacji referencyjnych, o których więcej w dalszej części pracy.
3. Budowa i funkcjonowanie naziemnego systemu satelitarnych danych
referencyjnych
Najczęściej spotykanym określeniem na naziemny system satelitarnych
danych referencyjnych jest nazwa „sieć stacji referencyjnych”, akcentująca fizyczny aspekt takiego systemu. Nie mniej istotą systemu jest udostępnianie
użytkownikom satelitarnych danych referencyjnych do post-processingu oraz
w czasie rzeczywistym. Literatura wyszczególnia 4 komponenty takiego systemu: satelity nawigacyjne, odbiorniki referencyjne, Centrum Zarządzające
i użytkowników. Rodzaj odbiorników satelitarnych stacji referencyjnych decyduje o tym, z których systemów nawigacji satelitarnej sygnały zostaną odebrane i dla których zostaną obliczone dane referencyjne dla wykonawców robót
geodezyjnych. Aktualnie nadal podstawowym systemem nawigacji satelitarnej wykorzystywanym do pozycjonowania jest amerykański system NAVSTAR
GPS. Odbiorniki satelitarne sieci referencyjnych, w zasadzie w standardzie już,
odbierają sygnały rosyjskiego systemu GLONASS. W systemie ASG-EUPOS
modernizacja sprzętu zbliża się do końca i jedynie odbiorniki zlokalizowane
na północnym wschodzie Polski odbierają tylko sygnały systemu NAVSTAR
GPS. Kolejnymi systemami nawigacji satelitarnej, które będą coraz szerzej
pojawiały się w pozycjonowaniu geodezyjnym będzie chiński COMPASS i być
może europejski Galileo.
Zasada działania naziemnego systemu danych referencyjnych polega na odbiorze przez stacje referencyjne systemu sygnałów z satelitów nawigacyjnych.
Odczyty kodów i faz tych sygnałów są drogą naziemną przesyłane ze stacji re-
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ferencyjnych do Centrum Zarządzającego (CZ), w którym są one archiwizowane oraz przetwarzane zgodnie z żądaniami użytkowników systemu. Łączność
stacji referencyjnych z CZ realizowana jest światłowodami poprzez internet za
pośrednictwem protokołu Ntrip [8], który został opracowany w Niemczech
specjalnie do tego celu. Pośrednikiem w komunikacji naziemnych komponentów systemu (stacje referencyjne i użytkownicy) jest tzw. Ntrip Caster, czyli
aplikacja serwera dostępowego. Użytkownik chcąc korzystać z danych referencyjnych systemu musi uzyskać do nich dostęp od administratora. Jest to
też element systemu naliczania opłat za usługi. W CZ znajdują się serwery,
na których archiwizowane są oryginalne obserwacje ze stacji referencyjnych,
serwery służące udostępnianiu danych ze stacji referencyjnych w czasie rzeczywistym oraz serwery prowadzące obliczenia referencyjnych danych sieciowych
zgodnie z bieżącymi żądaniami użytkowników. Użytkownik otrzymuje dane
sieciowe w czasie rzeczywistym, wygenerowane specjalnie dla niego. Z tego
powodu liczba użytkowników przekłada się na obciążenie serwerów.
Z punktu widzenia kinematycznych pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym strumienie danych można podzielić na te pochodzące z fizycznych
stacji referencyjnych do pomiarów RTK oraz sieciowe dane referencyjne obliczone przez serwer CZ systemu do pomiarów RTN. Do wysyłania różnych
rodzajów strumieni danych wykorzystywane są różne porty Ntrip Castera. Dla
mniej wymagających dokładnościowo użytkowników zazwyczaj udostępniane
są dodatkowe strumienie danych referencyjnych. Formatem danych referencyjnych aktualnie jest standardowo protokół RTCM 3.1, choć są też strumienie dodatkowe, przesyłane w protokole Trimble›a CMR+. Szczegółowe opisy
strumieni danych referencyjnych można znaleźć na stronach poszczególnych
naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych [7,9-13] i nie będą
tu przytaczane.
4.	Naziemne systemy satelitarnych danych referencyjnych działające
w Polsce
Systemy stacji referencyjnych są opisane na ich własnych stronach internetowych [7,9-13]. W niniejszym punkcie zostaną zaprezentowane mapy stacji
referencyjnych systemów umożliwiające ich porównanie oraz wybrane informacje na ich temat.
Państwowym systemem stacji referencyjnych w Polsce jest system ASG-EUPOS, którego mapa stacji referencyjnych została przedstawiona w pkt. 2.
wraz z mapą, tracącego na znaczeniu, systemu MSPP. Komercyjne systemy
danych referencyjnych w Polsce to: NadowskiNET, Leica SmartNet Polska,
TPI NETpr, VRSnet.pl.
Przyjęcie do zasobu ODGiK pracy wykonanej z wykorzystaniem nawiązania pomiaru wykonawcy do stacji referencyjnych jakiegoś systemu wymaga,
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aby te stacje były przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jako punkty osnowy. Przy odbiorze punktów i po kontroli określana
jest klasa danego punktu. Punkty ASG-EUPOS są punktami 1. klasy. Punkty
sieci komercyjnych zostały zakwalifikowane jako osnowa szczegółowa, punkty
3. klasy. Jeśli właściciel sieci nie wykonał niwelacji punktów stacji referencyjnych, to należy rozdzielić osnowę na poziomą i wysokościową. Punkty zaniwelowane stanowią wysokościową osnowę szczegółową, a punkty nie zaniwelowane osnowę pomiarową. Nie w każdym systemie komercyjnym informacja
o klasie punktu jest eksponowana.
Pierwszą, najbardziej widoczną różnicą między systemami stacji referencyjnych jest obszar i gęstość lokalizacji stacji referencyjnych. Systemy
MSPP i NadowskiNET są sieciami regionalnymi, pozostałe należy zaliczyć
do krajowych, przy czym system VRSnet.pl ma aktualnie wyraźnie mniejszą
liczbę stacji referencyjnych. Dla miejsca wykonywania pomiarów ustalono 6
najbliższych stacji referencyjnych każdego z systemów, a dane zamieszczono
w tabeli 1.
Tabela 1. Odległości stacji referencyjnych systemów od miejsca pomiaru
ASG-EUPOS = MSPP
Lp.
Id
1 PROS
2 KRA1
3 BUZD
4 TRNW
5 NWSC
6 LELO
suma [km]:

[km]
10.3
19.4
53.2
60.6
69.9
70.7
284.1

NadowskiNET =
SmartNet Polska
Id
[km]
KRAK
24.0
MIEW
25.6
KAZA
27.1
BRZE
36.4
TRZE
50.0
MSZA
52.4
215.5

TPI NETPro
Id
Kraków
Michałów
Olkusz
Tymbark
Tarnów
Sucha Beskidzka

[km]
18.1
43.0
46.2
47.4
60.2
64.2
279.1

VRSNet.pl
Id
KRAK
TOLA
BUSK
JEOW
TRNW
NWSC

[km]
23.2
27.1
53.5
55.9
60.5
69.9
290.1

Rys. 3. Mapa stacji referencyjnych NadowskiNET (na dzień pomiarów tożsama z SmartNet Polska)
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Rys. 4. Mapa stacji referencyjnych SmartNet Polska

Rys. 5. Mapa stacji referencyjnych systemu TPI NET pro oraz VRSnet.pl
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Z zestawienia w tabeli 1 wynika, że dla miejsca realizacji pomiarów najbliżej
i najgęściej zlokalizowane są stacje referencyjne systemu NadowskiNET. Pozostałe
systemy mają zbliżoną wartość sumy kilometrów dla odległości 6 najbliższych stacji referencyjnych od mierzonych punktów.
Istotnym czynnikiem przemawiającym za wyborem sieci stacji referencyjnych
przez wykonawcę będzie oczywiście cena usługi. Aktualne na jesień 2016 roku cenniki zebrano poniżej (tab. 2). Dane nie uwzględniają darmowych okresów testowych,
okresowych promocji, możliwości uzyskiwania rabatów, itp. Zdecydowanie najprostszy system naliczania cen jest w systemie NadowskiNET. W systemie VRSnet.pl
koszt subskrypcji RTK/RTN zależy od regionu wykonywania pomiarów.
Tabela 2. Cennik usług systemów stacji referencyjnych, RR – pomiary RTK/RTN, PP – obserwacje do
postprocessingu
System
Dane/ okres
RR/ 1 tydzień
RR/ 1 m-c
RR/ 3 m-ce
RR/ 4 m-ce
RR/ 6 m-cy
RR/ 1 rok

ASG-EUPOS1 MSPP NadowskiNET
---

810

378

---------------

1500

700

---

1000

RTN
54
180

RTK
25.20
84
-----

--------400
--600

PP/ fizyczne

10.00 – 0.90

Gratis2

w cenie RR

PP/ wirtualne
PP/ automat.

5.00 – 1.50
5.00 – 1.50

-----

?
---

SmartNet
VRSnet.pl
TPI NETpro
Polska
odbiornik
odbiornik
odbiornik
dealera inny dealera inny dealera inny
----100
----180
250
------480
670
----------800
----930
1300
------400/
800/
1800
2200 1800 2200
5003
1000
1 rok/ 800/ 30
W cenie RR do
w cenie RTK?
plików
100 godzin
1 rok/ 800
?
Tab. 3
1 rok/ 800
--Tab. 3

– minimalna wartość zamówienia – 30 PLN, ceny brutto, pozostałe systemy ceny netto, zakres cen dla
PP wynika ze zróżnicowania ze względu na liczbę punktów/stacji referencyjnych
2
– mimo, że stacje referencyjne MSPP są tożsame ze stacjami ASG-EUPOS, działanie serwisu różni się
istotnie na niekorzyść MSPP (zupełny brak danych lub dostępność z krótkich przedziałów czasowych)
3
– zróżnicowanie obszarowe, szczegółowy opis na stronie właściciela systemu
1

Tabela 3. Ceny dostępu do danych referencyjnych z limitem danych
System

czas pomiarów

SmartNet
Polska

120 godzin
10 godzin
115+10 godzin
115
100 godzin RR
100 godzin RR
100 godzin RTN
--100 godzin
100 godzin

TPI NETpro

VRSnet.pl

Cena, może zależeć od odbiornika
dealera
inny
1 rok
1100
--1 m-c
--99
1 rok
999
--1 rok
--999
3 m-ce
300
6 m-cy
400
1 rok
200, dodatkowa 1 h = 1 PLN
100 punktów PP automat.
500
1 rok obs. do PP wirtualne
200, dodatkowa 1 h = 1 PLN
1 rok obs. do PP fizyczne
200, dodatkowa 1 h = 1 PLN
ważność subskrypcji
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5. Analiza wyników pomiarów
Przedmiotem analiz są w zasadzie wyniki satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTN (tylko jeden strumień RTK) wykonane na
dwóch punktach testowych. Analizowana próbka liczyła ogółem 1428 pomiarów
testowych. Pomiary starano się wykonywać w seriach złożonych z 25 pomiarów
dla każdego strumienia każdej z sieci, przy czasie trwania pomiarów wynoszącym: 1, 5, 10 i 30 jednosekundowych epok. Ze względu na problemy techniczne
z utrzymaniem połączenia lub jego nawiązaniem w niektórych sieciach, próbki
nie są równoliczne w poszczególnych kategoriach zmiennych grupujących, czyli
parametrów charakterystycznych, jak strumień i czas pomiaru. Liczebność pomiarów w sieciach jest istotnie zróżnicowana, a informację tę zamieszczono w tab. 4.
Z danych wynika, że np. pomiarów w sieci VRSnet.pl wykonano aż o 45% mniej
niż w sieci MSPP. Z tego powodu analizy i wnioski musiały zostać ograniczone.
Podstawą analizy jakości wyników pomiarów RTN/RTK były różnice współrzędnych
mierzonych punktów między współrzędnymi referencyjnymi, wyznaczonymi z obserwacji satelitarnej sesji statycznej i współrzędnymi obliczonymi przez odbiornik GNSS
w czasie rzeczywistym. Jakość współrzędnych referencyjnych oszacowano na podstawie
wariantów wyrównania satelitarnych obserwacji statycznych, nawiązanych do dwóch
systemów ASG-EUPOS (punkty 1. klasy) i kontrolnie MSPP. Fizycznie obydwa systemy na obszarze pomiarów tworzą te same stacje referencyjne, ale wyniki różniły się
zwłaszcza dla wyznaczonych wysokości. Różnice współrzędnych (x, y) były na poziomie 1 mm. Zrezygnowano z analiz wysokości, gdyż wystąpił czynnik systematyczny
o wartości ok. 2 cm. Przy braku niwelacji geometrycznej, nie ma podstaw do wyboru
wartości referencyjnych dla wysokości punktów.
Poniższe rysunki przedstawiają różnice współrzędnych płaskich punktów (x, y)
w układzie PL-2000, uporządkowanych wg systemu referencyjnego. Pierwszym
wnioskiem z analizy wyników pomiarów jest stwierdzenie nieprzekraczania przez
różnice współrzędnych płaskich punktów wartości 3 cm. Można też zauważyć, że
różnice współrzędnej y są przeciętnie mniejsze niż różnice współrzędnej x punktów.

Rys. 6. Różnice współrzędnej x punktów testowych
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Na rysunku 7 oznaczono dla sieci TPI NET pro charakterystyczną skokową
zmianę wartości różnic, wynikającą ze zmiany strumienia danych referencyjnych
z RTK na VRS. Strumień RTK oznacza dane referencyjne z najbliższej miejscu
pomiaru fizycznej stacji referencyjnej danego systemu.

Rys. 7. Różnice współrzędnej y punktów testowych

Statystyki opisowe zamieszczone w tabeli 4 wskazują, że największe średnie
różnice wystąpiły dla pomiarów korzystających z danych referencyjnych systemu
TPI NETpro. Wartości odchylenia standardowego, będącego miarą precyzji pomiarów wskazują już mniej jednoznacznie na sieć TPI, gdyż dla współrzędnej x największa wartość wystąpiła w przypadku sieci ASG-EUPOS. Największy rozrzut
wartości odnotowano dla sieci ASG-EUPOS. Dla wielu z analizowanych wielkości
różnice w wartościach są jednak milimetrowe.
Tabela 4. Podstawowe statystyki opisowe różnic współrzędnych punktów (x, y)
Współ.

Dx

Dy

System

L. pomiarów

Średnia

Odch. std

Rozstęp

Minimum

razem

1428

-0.002

0.009

0.052

-0.024

Maksimum
0.028

M

363

0.002

0.006

0.034

-0.013

0.022

N

301

-0.003

0.005

0.034

-0.015

0.019

V

201

-0.007

0.007

0.029

-0.018

0.011

A

313

0.002

0.010

0.048

-0.020

0.028
0.006

T

250

-0.011

0.006

0.030

-0.024

razem

1428

-0.005

0.007

0.038

-0.024

0.014

M

363

-0.005

0.004

0.022

-0.016

0.006

N

301

-0.003

0.005

0.020

-0.013

0.008

V

201

0.000

0.007

0.026

-0.012

0.014

A

313

-0.007

0.007

0.030

-0.024

0.006

T

250

-0.009

0.009

0.032

-0.020

0.012
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Rysunki 8-10 przedstawiają rozrzut wyników pomiarów względem współrzędnych referencyjnych dla każdego systemu oddzielnie. Można zauważyć występowanie czynnika systematycznego w wartościach różnic współrzędnych. Jego wielkość waha się zależnie od systemu i strumienia danych w systemie od 2 mm do
11 mm. Zróżnicowanie wartości czynnika systematycznego świadczy o tym, że
pomiary z wykorzystaniem różnych systemów i strumieni danych referencyjnych
mogą skutkować różnicami w wynikach na poziomie od kilku milimetrów do ok.
1 cm.
W tabeli 5 zamieszczono liczności różnic współrzędnych referencyjnych i z pomiarów RTK/RTN dla wszystkich wyników. W wykonanym teście nie ma wartości różnic współrzędnych przekraczających 3 cm, a w przedziale +/- 1 cm mieści
się aż ok. 73% wyników analizy (72.8% dla współrzędnej x oraz 73.9% dla współrzędnej y).

Rys. 8. Wykresy rozrzutu różnic współrzędnych punktów: systemy ASG-EUPOS i MSPP

Rys. 9. Wykresy rozrzutu różnic współrzędnych punktów: systemy NadowskiNET i TPI NET pro

Pozycjonowanie RTN w odniesieniu do różnych sieci stacji...

233

Rys. 10. Wykresy rozrzutu różnic współrzędnych
punktów: system VRSnet.pl

Tabela 5. Tabela liczności różnic współrzędnych x, y w przedziałach
Przedział
Liczba x Skumul. x %
-0.030<x<-0.020
9
9
0.6
-0.020<x<-0.010
286
295
20.0
-0.010<x<0.000
567
862
39.7
0.000<x<0.010
473
1335
33.1
0.010<x<0.020
74
1409
5.2
0.020<x<0.030
19
1428
1.3

Skumul. % Liczba y Skumul. y
0.6
14.0
14.0
20.7
322.0
336.0
60.4
809.0
1145.0
93.5
246.0
1391.0
98.7
37.0
1428.0
100.0
0.0
1428.0

%
1.0
22.5
56.7
17.2
2.6
0.0

Skumul. %
1.0
23.5
80.2
97.4
100.0
---

6. Podsumowanie
Opracowanie należy traktować jako szybką odpowiedź na zapotrzebowanie ze
strony wykonawców na informację, w jakim przedziale dokładności mogą uzyskać
współrzędne punktów, korzystając z poszczególnych naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych. Porównano również koszty korzystania z danych
referencyjnych systemów. Ze względu na problemy techniczne, nie udało się zrealizować całego planu eksperymentu pomiarowego i wnioski musiały zostać aktualnie ograniczone. Nie mniej kluczowym stwierdzeniem jest, iż na podstawie analizy
1428 wyników pomiarów wykonanych z wykorzystaniem danych referencyjnych
w czasie rzeczywistym, wszystkich funkcjonujących w Polsce systemów, możliwe
jest z dużym prawdopodobieństwem wyznaczenie współrzędnych płaskich punktu
mierzonego w krótkim czasie (do kilku sekund) z dokładnością lepszą niż 3 cm.
W punkcie 5. analizowano wyniki pomiarów testowych, akcentując zauważone różnice w wynikach. Podsumowując analizy można stwierdzić, że w eksperymencie nie zauważono bardzo istotnych i wyraźnych różnic w jakości wyznaczanych pozycji punktów w zależności od systemu referencyjnego, z którego
danych wykonawca korzysta. Na tym etapie prac nie można wskazać wyraźnie
lepszego, czy wyraźnie najsłabszego systemu stacji referencyjnych. Mankamentem w szerszym formułowaniu wniosków jest aktualnie zróżnicowanie próbek
pomiarowych w systemach, wynikające z problemów technicznych z łączeniem
się z niektórymi z nich.
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Zestawienie rodzajów i kosztów subskrypcji satelitarnych danych referencyjnych umożliwia dokonanie szybkiego wyboru najkorzystniejszej dla wykonawcy
oferty.
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WPŁYW UGIĘCIA PRZĘSEŁ MOSTU KOLEJOWEGO
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Streszczenie. W artykule omówiony został realistyczny wpływ ugięcia przęseł mostu kolejowego na powstałe naprężenia w szynach. W celu zweryfikowania rzeczywistych naprężeń poczyniono następujące założenia: rozdzielono opór wzdłużny toru na osobne opory podsypki oraz przytwierdzeń. Założenia te zostały zaimplementowane do numerycznego modelu złożonego z elementów
bryłowych oraz interfejsowych (które pośredniczą pomiędzy elementami skończonymi). Przeanalizowano przypadki obliczeniowe dla okresu letniego oraz zimowego. Otrzymane wyniki porównano
z wynikami uzyskanymi przy przyjęciu założeń Eurokodu.
Słowa kluczowe: naprężenia w szynach, opór wzdłużny, nawierzchnia podsypkowa, ugięcie przęseł

1. Wstęp
W związku z modernizacją polskiej sieci kolejowej dokonuje się także modernizacji obiektów mostowych poprzez wymianę przęseł lub – najczęściej – budowę nowych obiektów mostowych, zwłaszcza wtedy, gdy wraz z modernizacją linii
kolejowej zwiększa się prędkość eksploatacyjna lub / i naciski osi taboru. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Id-2 [1] na nowych i modernizowanych obiektach
inżynieryjnych należy stosować tor na podkładach i podsypce tłuczniowej. W powyższych przypadkach należy stosować obiekty mostowe z korytem balastowym.
Jedynie obiekty istniejące mogą w dalszym ciągu posiadać inny typ nawierzchni,
np. mostownice. Wyjątkowo, na drodze odstępstwa od przepisów mogą być stosowane nawierzchnie bezpodsypkowe.
Celem niniejszego artykułu jest analiza długiego obiektu mostowego o rozpiętości dylatacyjnej 74 m z nawierzchnią podsypkową w korycie balastowym w kontekście dodatkowych naprężeń występujących w szynach toru bezstykowego, które powstają w wyniku pracy (ugięcia) przęsła. Czynnikiem determinującym w/w
naprężenia jest wartość oporu wzdłużnego toru. Przykładowo, w pracy [4] był on
nieliniowy. W dalszej części pracy analizowany będzie opór sprężysto – plastyczny,
zgodnie z [2].
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Według obowiązującego Eurokodu (EN 1991-2) [2], w celu obliczenia dodatkowych naprężeń w szynach pochodzących od pracy przęsła obiektu, należy stosować następujący wzór [7]:
(1)
Gdzie dla obliczenia naprężeń i przemieszczeń w szynach na przęśle swobodnie
podpartym lub ciągłym; współczynniki kombinacyjne:
a,b,g = 1,
oraz:
R1 - oddziaływanie powstające w wyniku wydłużenia/skrócenia przęsła pod
wpływem zmian temperatury,
R2 - oddziaływanie powstające w wyniku hamowania pociągu na obiekcie,
R3 - oddziaływanie od ugięcia pionowego przęsła, co skutkuje obrotami przęseł
nad podporami oraz zmianą długości szyny na przęśle, gdyż musi ona być
mierzona „po łuku”, odpowiadającym ugięciu przęsła (rys. 1).

Rys. 1. Przemieszczenia górnej krawędzi dźwigarów w wyniku obrotów nad podporami
– wartość dopuszczalna tych przemieszczeń wynosi 8 mm [2]

Warto wspomnieć, iż dopuszczalne naprężenia w szynach wynoszą [5]:
• dla naprężeń ściskających: Tor na podsypce – 72 [MPa];
• dla naprężeń rozciągających: Mocowanie bezpośrednie – 92 [MPa];
• dla toru na podsypce i przy mocowaniu bezpośrednim – 92 [MPa].
Zgodnie z Eurokodem [2] został wyznaczony obszar, przy którym nie nastąpi
przekroczenie maksymalnych naprężeń w szynach (rys. 2).
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Rys. 2. Wyznaczenie obszaru, przy którym nie nastąpi przekroczenie maksymalnych naprężeń w szynach [5]

Oznaczenia:
•

•
•

LTP [m] w przęsłach swobodnie podpartych przy współczynniku rozszerzalności liniowej
aT = 10E-6 [1/kelwin], ∆T =35 [kelwinów], k20/k60 = 20/60 [kN/m], gdzie k-podłużna plastyczna wytrzymałość na ścinanie toru [kN/m bieżący toru]: w przypadku torów nieobciążonych
(k20 = 20 kN/m i k40 = 40 kN/m), w przypadku torów obciążonych (k60 = 60 kN na metr toru);
K [kN/m] - sztywność podtorza na tor na metr pomostu (tzn. sztywność podtorza podzielona przez liczbę torów i przez długość pomostu): K2 = 2*103 kN/m, K5 = 5*103 kN/m,
K20 = 2*104 kN/m;
d [mm] – przemieszczenie poziome górnej krawędzi pomostu wywołane obrotem końca pomostu.

Należy tutaj zaznaczyć, iż w niniejszym artykule wykonano obliczenia
z uwzględnieniem innego podejścia, tzn. składania oporów wzdłużnych, co może
wprowadzić korektę do wyznaczonych obszarów.
W niniejszym artykule Autor rozważa jedynie jeden element wspomnianego oddziaływania - por. wzór (1) - tzn. jedynie obroty przęseł nad podporami
R3 (rys. 1). Dodatkowym założeniem niniejszej pracy jest brak przyrządów wyrównawczych na analizowanym obiekcie (fot. 1 oraz 2). Przyrządy te tymczasowo
usunięto. Innymi słowy rozważany jest przypadek dający największe przyrosty siły
wzdłużnej w szynach (oraz odpowiadające im naprężenia), tzn. przypadek toru
bezstykowego, który bez wątpienia jest konstrukcją najbardziej pożądaną z punktu widzenia utrzymania toru, wymaga on najmniejszego nakładu pracy podczas
utrzymania oraz jest najmniej awaryjny.
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Fot. 1. Usunięte przyrządy wyrównawcze na analizowanym obiekcie

Fot. 2. Analizowany obiekt na rzece Wisłoce (trzecie przęsło znajduje się nad rzeką), na linii E30,
km 108,400 (w pobliżu Dębicy)
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2. Parametry oporu wzdłużnego toru – podejście wg Eurokodu
Podejście normowe Eurokodu (PN-EN 1991-2:2003) zakłada dwa przypadki
obliczeniowe, zależne od pory roku: dla lata oraz zimy. Przypadek pierwszy mówiący o zachowaniu się układu tor-podsypka zakłada, że opór wzdłużny przytwierdzenia szyny do podkładu jest nieskończenie duży (połączenie sztywne) oraz, że
maksymalne przemieszczenie układu w podsypce wynosi u0=2 mm. W przypadku zimowym zakładamy natomiast, że podsypka jest na sztywno połączona z podkładem (nieskończony opór), a przytwierdzenie posiada graniczne przemieszczenie
u0=0.5 mm. Dla obydwu przypadków (lato/zima) rozróżniamy też opór wzdłużny
toru obciążonego oraz nieobciążonego.

Rys. 3. Charakterystyka oporu wzdłużnego toru [2]
Oznaczenia:
(1)- opór wzdłużny na 1 [mb],
(2)- przemieszczenie względne szyny w stosunku do powierzchni pomostu,
(3)- opór wzdłużny toru obciążonego w zimie,
(4)- opór wzdłużny toru obciążonego w lecie,
(5)- opór toru nieobciążonego w zimie,
(6)- opór toru nieobciążonego w lecie,
u0- przemieszczenie graniczne dla oporu liniowego

Podejście do obliczeń wg Eurokodu z pewnością daje wyniki obliczeń po „bezpiecznej” stronie, jednak zdaniem Autora może powodować przewymiarowanie
konstrukcji i dawać przeszacowane wartości naprężeń w szynach. W związku
z tym, może być powodem niepotrzebnie instalowanych urządzeń wyrównawczych. Tabela 1 przedstawia zestawienie obliczeniowych oporów wzdłużnych toru
na obiekcie mostowym.
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Tabela 1. Opór wzdłużny toru (na 1 mb) do wyznaczania granicznych oddziaływań konstrukcji na
tor wg [2]
Nawierzchnia
Podsypkowa
w lecie
Podsypkowa
w zimie

Przypadek
obciążenia

Przemieszczenie
graniczne u0
[mm]

Tor nieobciążony
Tor obciążony
Tor nieobciążony
Tor obciążony

2.0 (podkład w podsypce)
2.0 (podkład w podsypce)
0.5 (przytwierdzenie)
0.5 (przytwierdzenie)

Graniczny
(plastyczny) opór
wzdłużny toru r
[kN/mb]
20 (rpd)
60 (rpd)
40 (rp)
60 (rp)

Obliczona
sztywność oporu
wzdłużnego
[kN/mm/mb]
10.0 (kpd)
30.0 (kpd)
80.0 (kp)
120.0 (kp)

3. Rzeczywista praca podsypki oraz przytwierdzeń - identyfikacja parametrów modelu obliczeniowego
Rzeczywista praca toru bezstykowego jednak jest nieco inna niż zakładana
w obliczeniach przez wspomnianą normę. Pierwszym zagadnieniem jest przytwierdzenie szyny do podkładu, które nigdy nie jest do końca sztywne, niezależnie od pory roku. Badania przytwierdzeń SB z przekładką PKW60 wskazują, że
przemieszczenie graniczne wynosi co najmniej 1.5 mm [3], co znacznie wpływa
na wartość oporu wzdłużnego szyny. Zmiana sztywności wzdłużnej w ciągu całego
roku nie powinna przekroczyć 20%, co korzystnie wpływa na pracę toru w zimie,
kiedy podsypka może zostać uznana za sztywną. Ponadto, jak pokazują badania
[3], charakterystyka oporu wzdłużnego podsypki jest nieliniowa a nie sprężysto-plastyczna (rys. 3), co wpływa na redukcję oporu wzdłużnego. Co prawda, podsypka jest zwykle sztywniejsza w zimie, ale ten przyrost sztywności jest znaczący
tylko w przypadku podsypki źle utrzymanej, zanieczyszczonej. W przypadku dobrego utrzymania wzrost sztywności nie jest tak duży [3].
Należy jednak zaznaczyć, że przekładki podszynowe PKW60 [6] nieco usztywniają się w kierunku pionowym w trakcie eksploatacji do ok. 30% - 60% (a nawet
więcej), co może mieć niekorzystny wpływ na naprężenia w szynach na moście. Nie
wiadomo jednak do końca w jakim stopniu usztywniają się w kierunku wzdłużnym, dlatego obliczenia będą rozważać tylko przypadek toru nieobciążonego.
Do wyznaczenia realnych oporów wzdłużnych wykorzystano wzór bazujący na
szeregowym zestawieniu poszczególnych oporów wzdłużnych z zachowaniem modelu sprężysto-plastycznego, co skutkuje otrzymaniem wartości oporu całego toru
w postaci:
(2)
gdzie:
kz - sztywność zastępcza oporu wzdłużnego toru,
kp- sztywność oporu wzdłużnego przytwierdzeń,
kpd- sztywność oporu wzdłużnego podkładów w podsypce,
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rp- wartość maksymalna (graniczna) oporu przytwierdzeń,
rpd- wartość maksymalna (graniczna) oporu podkładów w podsypce,
rz - opór zastępczy.
Wyznaczono też wypadkowe wartości pojedynczych oporów wzdłużnych na
podstawie wartości zalecanych we wspomnianym EC, tzn. wartości obliczeniowe
są następujące:
a) przypadek letni
kp = ∞ oraz kz = kpd = 10 [kN/mm/mb];
b) przypadek zimowy
kpd = ∞ oraz kz = kp = 80 [kN/mm/mb].
Przy wyznaczaniu oporu wzdłużnego toru w przypadku tzw. realnym zastosowano opór wzdłużny przytwierdzenia zgodnie z [3], tzn. przyjęto wartość, iż
dla siły 9 kN następuje przesunięcie równe 1.5 mm na podkład. Założono, że
sztywność przytwierdzenia w zimie zwiększa się o 50% (zgodnie z literaturą maksymalnie o 20%), co jest założeniem bezpiecznym. W obu przypadkach założono,
że opór przytwierdzenia jest liniowy, tzn. nie ma wyraźnie określonej granicy plastyczności. Przy rozmieszczeniu podkładów wynoszącym 60 cm, otrzymujemy:
a) przypadek letni
kp = 6 [kN/mm/podkład], a stąd kp = 10 [kN/mm/mb];
b) przypadek zimowy
kp = 6 * 1.5 = 9 [kN/mm/podkład], a stąd kp = 15 [kN/mm/mb];
Powyższe wartości wykorzystano do wyliczenia oporów realnych wg wzoru (2):
a) przypadek letni
kz = 5 [kN/mm/mb] oraz rz = 20 [kN/mb];
b) przypadek zimowy
kz = 12.63 [kN/mm/mb] oraz rz = 40 [kN/mb];
W tabeli 2 zestawiono zbiorcze wyniki wartości oporów wzdłużnych. Założono dodatkowo dla celów porównawczych występowanie bardzo dużego oporu
wzdłużnego, co zostało nazwane oporem przesztywnionym. Jest to trzeci przypadek obliczeniowy.
Tabela 2. Wartości oporów wzdłużnych wyznaczone przez Autora
Przypadek 1
Opór realny
kz
kz / podkład
rz
[kN/
[kN/
[kN/mm/
Jednostka
mb] mm/mb] podkład]
Lato
20.0
5.0
3.0
Zima
40.0
12.6
7.6

rz
[kN/
mb]
20.0
40.0

Przypadek 2
Opór wg EC
kz
kz / podkład
[kN/mm/ [kN/mm/
mb]
podkład]
10.0
6.0
80.0
48.0

Przypadek 3
Opór przesztywniony
rz
kz
kz / podkład
[kN/ [kN/mm/ [kN/mm/
mb]
mb]
podkład]
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Wprowadzenie dodatkowego oporu przytwierdzenia (Przypadek 1) skutkuje
zmniejszeniem obliczeniowej sztywności oporu wzdłużnego toru na obiekcie mostowym w stosunku do tych zalecanych w Eurokodzie w następujących proporcjach:
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• dla toru nieobciążonego w lecie: 0.50 (50% wartości zalecanej przez Eurokod),
• dla toru nieobciążonego w zimie: 0.16 (16% wartości zalecanej przez Eurokod).
4. Model numeryczny
W celu odtworzenia warunków rzeczywistych zbudowano model numeryczny mający odwzorować zachowanie się szyny w warunkach ugięcia przęsła na
obiekcie mostowym. Jako badany obiekt wybrano most nad rzeką Wisłoką, na
linii E30, km 108,400 (fot. 2). Obliczenia przeprowadzono w środowisku Midas
FEA.
Model zbudowano z elementów bryłowych (czworościennych oraz sześciościennych) oraz interfejsowych. Odzwierciedla on dwa fragmenty przęseł o długości
7 m każdy, znajdujących się nad podporą. Całkowita liczba węzłów modelu to
151 793, natomiast liczba stopni swobody to 454 407.

Rys. 4. Przemieszczenia wywołane ugięciem przęseł w wykorzystanym modelu numerycznym

Pomiędzy szyną a podsypką założono dwuwymiarowe elementy interfejsowe mające odzwierciedlać rzeczywistą interakcję szyny z podkładem (symulacja
przytwierdzeń sprężystych SB-4). Parametry interfejsu dobrano w taki sposób,
aby były one zgodne z badaniami laboratoryjnymi (opisane w poprzednim rozdziale). Podsypkę zamodelowano jako bryłę o różnych parametrach zależnie od
jej umiejscowienia oraz rozważanego przypadku. Uwzględniono sztywność podsypki:
a) tuż pod podkładami założono moduł Younga jak dla podsypki ściskanej, tj.
120 MPa.
b) wokół podkładów założono moduł Younga jak dla podsypki ścinanej, tj. ok
1.4 MPa (na podstawie eksperymentu numerycznego opisanego poniżej).
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Identyfikację parametrów przeprowadzono na podstawie eksperymentu numerycznego, polegającego na obciążeniu podkładu zanurzonego w podsypce (jako
kontinuum charakteryzującym się pewnym modułem Younga i współczynnikiem
Poissona) w kierunku pionowym (dla identyfikacji podsypki na ściskanie) oraz
w kierunku wzdłużnym (dla identyfikacji parametrów podsypki na ścinanie). Podczas obciążania podkładu badano jego przemieszczenia. W każdym przypadku
dostosowywano moduł Younga podsypki. Eksperyment numeryczny zakończono
wtedy gdy uzyskano wymagane (tzn. zgodnie z badaniami doświadczalnymi) przemieszczenia podkładu przy wartości siły odpowiadającej także wartościom znanym
z pomiarów [3]. Po uzyskaniu dobrej zgodności oporów numerycznych z oporami
z badań, odczytano wartość modułu Younga dla analizowanej podsypki – był to
właśnie identyfikowany parametr modelu.
Poniżej (rys. 5) zaprezentowano przykładową identyfikację parametru interfejsu dla przypadku letniego, tj. takiego, gdy przy przyłożonej prostopadle do
przekroju szyny sile o wartości 9 kN przemieszczenie wzdłużne szyny wynosiło
1.5 mm. Wartości podano na rysunku w tabeli w notacji naukowej.

Rys. 5. Identyfikacja parametrów interfejsu dla przypadku realnego letniego (widoczne przemieszczenie wzdłużne szyny równe 1.5 mm przy obciążeniu prostopadłym do przekroju 9 kN/szyna

Następnie, warunki brzegowe założono jako blokadę przesuwu oraz obrotu belek
stalowych na ich krańcach,ó oraz punktowe blokady przesuwu reprezentujące łożyska nad podporami. Układ ten pozwolił na odzwierciedlenie obrotu belek stalowych
względem krawędzi łożyska. Jako obciążenie założono wymuszenie przemieszczenia
skrajnych krawędzi belek w dół o 8.5 mm z obu stron, co odzwierciedla ugięcie przęsła w tym punkcie. Maksymalna wartość ugięcia wyniosła podczas badań obiektu
30 mm, w połowie jego przęsła, tj. odległości równej 37 m od podpory. Brak przytwierdzenia oraz wymuszenia na pozostałych elementach konstrukcji, tj. szynach,
podsypce oraz korycie balastowym zapewniło naturalne zachowanie się szyny.
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Otrzymywane wyniki naprężeń w szynach w [MPa] wyrażono w postaci ekwiwalentu termicznego [K], wyznaczonego za pomocą wzoru:
(3)
gdzie:
∆T – ekwiwalent termiczny [K];
𝜎 – naprężenie w szynie [MPa];
E – moduł Younga stali [210 000 MPa];
a – liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej dla stali [1.15 * 10-5 1/K].
Przykładowe wyniki analizy numerycznej pokazano na rysunkach 6 i 7.

Rys. 6. Maksymalne naprężenia w szynach otrzymane dla przypadku realnego letniego

Rys. 7. Maksymalne przemieszczenie pionowe szyny dla przypadku realnego letniego
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Maksymalne przemieszczenie wzdłużne po przytwierdzeniu wyniosło 0.23 mm,
natomiast przemieszczenie pionowe w punkcie szczytowym (na środku) wyniosło
0.95 mm, co oznacza, iż nastąpiła kompresja podsypki o taką wartość. Maksymalne
horyzontalne przemieszczenie podkładu w podsypce wyniosło 1.16 mm.
5. Podsumowanie wyników
Równolegle w celu porównania wyników przeprowadzono obliczenia dla modelu ze zmienionymi parametrami. W sumie rozważono następujące przypadki:
a) Przypadek 1 (realny letni) – z parametrami zbliżonymi do rzeczywistych
podczas okresu letniego (zadano konkretne wartości oporów dla przytwierdzeń oraz podsypki).
b) Przypadek 1 (realny zimowy) - z parametrami zbliżonymi do rzeczywistych
podczas okresu zimowego (zadano konkretne wartości oporów dla przytwierdzeń oraz podsypki).
c) Przypadek 2 (zgodny z podejściem Eurokodu letni) - przytwierdzenie założono jako sztywne, parametry podsypki zidentyfikowano numerycznie wg
wartości podanych przez Eurokod.
d) Przypadek 2 (zgodny z podejściem Eurokodu zimowy) – podsypkę założono
jako sztywną, parametry przytwierdzenia zidentyfikowano numerycznie wg
wartości podanych przez Eurokod.
e) Przypadek 3 (przesztywniony) – założono sztywne połączenie między elementami (brak elementów interfejsowych) oraz podsypkę jako materiał bardzo sztywny.
Poniżej w tabeli 3 przedstawiono zestawienie wybranych wyników dla w/w
przypadków.
Tabela 3. Otrzymane podczas obliczeń wielkości
Przypadek
1: Realny lato
1: Realny zima
2: EC lato
2: EC zima
3:Przesztywniony

Maksymalne
przyrosty
naprężeń*
[MPa]
29
35
55
62
119

Maksymalne
Ekwiwalent
przemieszczenie
termiczny **
poziome szyny
[K]
[mm]
12.00
0.23
14.49
0.28
23.19
0.61
25.67
0.67
49.28
1.15

Maksymalne
przemieszczenie
pionowe szyny
[mm]
0.95
0.98
1.09
1.40
1.38

Maksymalne
przemieszczenie
poziome podkładu
[mm]
1.16
1.14
0.46
1.14
0.99

UWAGA: (*) naprężenia rozciągające, (**) obniżenie temperatury ekwiwalentnej

Analizując powyższą tabelę można zestawić ze sobą wartości naprężeń w szynach otrzymanych w zależności od przyjętych założeń:
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Otrzymane wyniki zilustrowano w formie wykresów syntetycznych dla: naprężeń w szynach – rys. 8 oraz wzdłużnych przemieszczeń szyn – rys. 9. Obrazują one
wielkość różnicy w otrzymanych wynikach, zależnie od podejścia realnego oraz
normowego.

Rys. 8. Przyrosty naprężeń rozciągających w szynach w zależności od przyjętej sztywności oporu wzdłużnego toru

Rys. 9. Przemieszczenie wzdłużne szyn w zależności od przyjętej sztywności oporu wzdłużnego toru
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6. Wnioski końcowe
W pracy przedstawiono model numeryczny nawierzchni kolejowej podsypkowej na obiekcie mostowym, w którym przeanalizowano wpływ obrotów końców
długich przęseł (rozpiętość 74 m, ugięcie w środku przęsła 30 mm) na dodatkowe
naprężenia w szynach. Analizie poddano jedynie obszar nad podporą środkową
(tzn. analizowano obroty dwóch przęseł sąsiednich). Na obiekcie znajdował się tor
bezstykowy (bez przyrządów wyrównawczych). W wyniku analizy stwierdzono:
– we wszystkich przypadkach obliczeniowych uzyskano przyrosty naprężeń
w szynach, które były de facto naprężeniami rozciągającymi – odpowiadało
im obniżenie temperatury ekwiwalentnej, co z praktycznego punktu widzenia oznacza powstanie pewnej dodatkowej siły rozciągającej w szynach nad
podporą,
– podejście obliczeniowe wg Eurokodu powoduje około 2-krotnie przeszacowanie naprężeń w szynach kolejowych (co do modułu), w stosunku do przypadku zastosowania podejścia realnego (tzn. z zastosowaniem przytwierdzeń sprężystych); może to być jednym z powodów niepotrzebnej instalacji
przyrządów wyrównawczych na obiekcie mostowym,
– zastosowana metoda szeregowego składania oporów wzdłużnych, składających się z oporu podsypki i oporu przytwierdzeń sprężystych, w bardziej realny sposób odzwierciedla pracę toru i pokazuje „łagodzący” wpływ
uwzględnienia przytwierdzenia szyny do podkładów, co nie jest odzwierciedlone w Eurokodzie,
– niezależnie od podejścia obliczeniowego, opór wzdłużny różni się co do wartości, w zależności od pory roku - należy uwzględnić ten fakt podczas analizy obiektu kolejowego,
– jak wspomniano, przyrosty naprężeń w szynach były „w kierunku” rozciągania, co w okresie letnim z punktu widzenia stateczności toru można uważać za korzystne, ponieważ będą one redukować ściskanie pojawiające się
w wyniku obciążenia termicznego,
– w zimie, ze względu na naprężenia rozciągające występujące w wyniku obciążenia termicznego (spadek temperatury szyn i przęseł) zaobserwujemy
efekt niekorzystny, ponieważ występujące naprężenia będą się sumować.
Warto również nadmienić, że przeprowadzona analiza nie uwzględniła rzeczywistej pracy oporu podsypki, który jest nieliniowy. Jego uwzględnienie prawdopodobnie wpłynęłoby na kolejne obniżenie wartości otrzymanych naprężeń. Ponadto
należałoby uwzględnić także zmienność oporu wzdłużnego podsypki w trakcie
eksploatacji oraz pewną „relaksację” naprężeń, w wyniku drgań generowanych
przez przejeżdżające pociągi, które wpływają na rekonfigurację ziaren tłucznia
i w związku z tym zmniejszają naprężenia. Postuluje się tutaj zastosowanie modelu
reologicznego podsypki.
Przeprowadzone obliczenia stanowią wstępną fazę analizy wpływu oporów
wzdłużnych na obiekcie kolejowym na naprężenia w szynach. Rozważony został
tylko jeden z trzech przypadków (R3 - oddziaływanie od ugięcia pionowego przę-
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sła, patrz pkt. 1). Autor widzi potrzebę dalszej analizy oddziaływań na konstrukcję
oraz rozważenia przypadków zależnych od obciążeń termicznych oraz hamowania
pojazdów (R1 oraz R2).
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Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła

USAGE OF ANALYTICAL MODELS FOR RAIL TRACK
STABILITY ASSESSMENT
Summary. The article presents an analytical calculation model of railway
structure. This model is used to determine the stability of the railway track taking
into account the geometrical and mechanical parameters of truck structure. This
model allows the assessment of the impact of the track parameters (the type of sleeper, rails, fastenings, ballast) and the radius of the arc on the critical temperature.
The issue of cross-resistance of the track grate and the factors that have a direct
impact on the stability of contactless track have been characterised. The idea of
the safety exploitation of contactless track have been presented. The exemplary
calculation results of critical temperature for the different constructions of track
structure have been shown.
Keywords: track structure, contactless track, structure stability, analytical
model, cross-resistance

Roman Bogacz

DYNAMIC WHEEL-RAIL AND TRAIN-TRACK
INTERACTIONS INCLUDING ADVANCED DRY
FRICTION MODELS
Summary. The paper is devoted to phenomena of friction induced self-excited
vibration of mechanical systems modelling wheel-rail and train-track interactions.
The objective of these investigations is to formulate a dry friction model that
describes the case of stick-slip vibration, as well as quasi-periodic vibration of friction pair mentioned above. The paper studies the influence of relative velocity of
motion, acceleration sign, time of sticking, force rate and additional excitation.
Some results of computer simulations of self-excited vibration and its stability are
presented.
Keywords: wheelset-track interaction; sharp curves; self-excitation
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Włodzimierz Czyczuła, Łukasz Chudyba

VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE TSI
INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS FOR RAILWAY
TRACKS CONSTRUCTION - A MODEL AND EXAMPLE
OF CALCULATION
Summary. The TSI infrastructure regulations and the standards established
there do not specify test methods for compliance with this document in terms of
resistance (strength) of the entire pavement structure on functional impact in vertical and horizontal direction. This paper proposes a computational model for rail
structure and load and criteria for compliance with the TSI pavement construction. The theoretical analysis was illustrated on selected type of calculation for the
structure construction and the load.
Keywords: strength (resistance) of rail structure, vertical and horizontal loads,
TSI Infrastructure, computational model

Adam Dąbrowski, Grzegorz Stencel

THE TYPES OF SURFACES ON LEVEL CROSSINGS
AND PLACING ON THE MARKET
Summary. The subject of the paper are road surfaces used on railway crossings
in Poland, including built and exploited surfaces as well as surfaces, which aspire
to be authorised for placing in service and exploited on a wider scale in the near
future. In the introduction authors draw attention to the considerable progress
in the field of applied railroad crossing road surfaces and then describe examples
of four basic types of technologies: balastless, made of rubber panels, made of
small reinforced concrete panels and made of big reinforced concrete panels. Next
authors point out general advantages and disadvantages of each of the four technology groups, without evaluating solutions of individual producers. At the end
of the article the principles and rules for placing on the market different types of
surfaces are presented.
Keywords: railroad crossings, railroad crossing road surfaces
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Lucjan Janas

RAILWAY BRIDGES AS A SOURCE OF NOISE
– SELECTED EXAMPLES
Summary. In the paper, the acoustic effects in the vicinity of three railway
bridges have been studied. The influence of the bridge on the level of acoustic
pressure in the neighborhood of railway road was presented. The results of the
noise analysis in tierce frequency bands were presented. General recommendations
for the design of silent bridges were discussed.
Keywords: railway bridge, acoustic emission, noise
Maciej Jamka, Sergiusz Lisowski

MEASUREMENTS OF RAILS DISPLACEMENT
IN THE CENTRAL ZONE OF CONTACTLESS TRACK
Summary. Stability of neutral temperature at contactless rail track of PKP
network, up to now, is monitored based on the measurement of displacements
of basis points marked on a rail relative to the fixed control section. A new method
and an apparatus for measuring the displacement of basis points relative to the
fixed points has been presented in the paper.
Keywords: contactless track, neutral temperature, basis points, fixed points,
cross laser
Zbigniew Kędra

METHODS OF MEASUREMENT AND ANALYSIS
LONGITUDINAL LEVEL OF TRACK
Summary. Before the introduction of the same principles for the evaluation of
infrastructure in the European rail network, different methods of measurement,
analysis and assessment of the measured inequalities of the track were used,. The
minimum requirements in this regard are described in the technical specification
for interoperability and European standards. This article presents the methods of
measurement and analysis of the longitudinal level in accordance with the requirements of the PN-EN 13848 as well as it defines and explains the basic concepts
in this area.
Keywords: diagnostic of track geometry, track quality index, longitudinal level
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Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz

TERMINOLOGY AND TAXONOMY
OF COMPONENTS FOR THE RAILWAY
BALLASTLESS TRACK CONSTRUCTION
Summary. Polish regulations concerning design, construction and maintenance of rail track infrastructure, in particular the railway ballastless track construction do not specify unique taxonomy and terminology for this type of construction.
The paper justifies the need of adopting and constantly use the correct terminology by proposing solutions which are proven by example usage in infrastructure,
especially in ballastless railway tracks. With regard to the rail fastening systems
and their ballastless versions, it is indicated that extension of the terminology for
above mentioned terms and its different purpose is needed by separating their
functions as a support and mounting rails.
Keywords: railway construction, railway ballastless tracks - terminology, rail
fastening system, Embedded Rail System ERS, Embedded Block System EBS
Marek Nowak, Igor Lyasota

THE TEST OF RAILWAY STEEL BRIDGE WITH DEFECTS
USING ACOUSTIC EMISSION METHOD
Summary. Currently a significant part of operated railway steel bridges in Poland is exploited from the beginning of 20th century. The technical condition of
them is very often bad and these objects require the appropriate diagnostics. Mostly
the visual diagnostics is used, and in exceptional cases in some places of objects the
other non-destructive testing are performed. Therefore the opinion about condition
of bridge is non completed and it is necessary to study the effective method, which
will enable to more exact diagnostics of steel bridges. The Cracow University of
Technology together with PKP PLK realize the project to the work out of diagnostic
method for steel railway bridges with use of acoustic emission method (AE). During
project realization, the laboratory tests on material from railway steel bridge for collection data were performed. These measurements were done on standard specimens
and on samples with corrosion products. The AE measurements on real object with
different crack size were also performed. The tests were carried out at a controlled
moving train at different speeds and for various weight of railway carriages. The
results of acoustic emission tests and analysis with standard and additional parameters have been presented in the paper. The results of metallography and numerical
analysis of bridge and defected element have also been presented.
Keywords: railway steel bridge, acoustic emission, materials degradation
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Elżbieta Pilecka, Damian Rypel

STABILITY ANALYSIS OF RAILWAY VIADUCT
ON PLANNED LINE 622 PODŁĘŻE-SZCZYRZYCTYMBARK IN TERMS OF LANDSLIDE
Summary. Numerical analysis of landslide has been presented in this paper.
The landslide is located in planned line 622 Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark in the
place where the abutment of new viaduct will be build. Three-dimensional models of landslides, which were loaded by dead weight of the railway viaduct and
rolling stock load, were generated using the Midas GTS NX programme. Due to
the early stage of the project it was necessary to pre-design the construction of the
viaduct. Landslide stability was analysed in dry and wet conditions. At the end the
strengthening of landslide has been proposed.
Keywords: viaduct, landslide, stability analysis
Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

USING EQUIVALENT REINFORCEMENT STRUCTURES
OF THE UPPER ZONE OF RAILROAD SUBGRADE
Summary. This paper discusses the process of reconstruction of the railroad
subgrade upper zone during its repair or modernization. The following aspects
were taken into account: geotechnical tests for the project, tests carried out during
works on the construction site and methods of calculating required reinforcement.
On this basis, the possibility of replacing designed construction with other equivalent form was shown, when there are geometric or technical restrictions, which
were not recognized earlier (before the project).
Keywords: railroad; subgrade; subballast
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Juliusz Sołkowski

UNDER BALLAST MATS AND UNDER SLEEPER PADS –
ANALYSIS OF EUROPEAN REGULATIONS, STANDARDS
AND EXPERIENCE WITH A PROPOSAL
FOR POLISH RAILWAYS
Summary. In the paper a review of European standards and regulations is presented with regard to Under Ballast Mats and Under Sleeper Pads in their application to railway tracks. Apart from that the 30 year experience in their use is briefly
summarized. The following railways are mentioned: German railways, Austrian
railways, Swiss railways and French railways. It has been pointed out that there
is enormous experience gathered by these railways, which might be used in view
of the development of Polish railways on the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
network in order to rationalize their use and provide a solid base for decent competitiveness on the market among the producers of the mentioned elastic elements.
Keywords: ballasted tracks, Under Ballast Mats, Under Sleeper Pads, vibration isolation, track parameters, track stiffness

Juliusz Sołkowski, Dariusz Kudła

AN ANALYSS OF TRACK AND SUBGRADE
NON-HOMOGENEITY WITHIN THE APPROACH ZONES
TO BRIDGES
Summary. In the paper some results of modelling of track and subgrade non-homogeneities are presented on the basis of literature review with regard to the
so-called transition effect. Two models are used: a FEM and FDM. The results are
compared with good agreement. In result of the calculations and literature review
the so-called transition effects were divided into two types: primary one which
concerns mechanical differences between connected tracks and a secondary one
which concerns the geometrical degradation of the track and subgrade. A need to
extend the current engineering practice of subgrade strengthening by adding an
element that would strengthen the track in bending is pointed out.
Keywords: ballasted tracks, bridges, ballastless track, track stiffness, transition zone
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Tadeusz Tatara, Barbara Kożuch

PROPAGATION ANALYSIS OF GROUND VIBRATION
CAUSED BY RUNNING TRAINS WITH THE USE
OF FFT AND STFT
Summary. Selected results of measurement of ground vibration caused by
running Pendolino train (EMU 250) have been presented in the paper. Obtained
vibration acceleration in the frequency domain - a continuous spectrum (FFT) of
train ride and their correlation to the position of the accelerometer relative to the
axis of the track have been presented. The results in the field of frequency - time
using short-term Fourier Transform (STFT) to compare the nature of the obtained
excitation of vibrations depending on the speed and distance of the receiver from
the source of vibration have been made. The article shows that the analysis of providing information in the frequency domain and allowing researcher to find the
global characteristics of the signal should be supplemented (in the case of analysis
of non-stationary signals) by the analysis with a frequency response in – time.
Keywords: Pendolino train, STFT, measurement of vibration propagation

Małgorzata Urbanek, Włodzimierz Czyczuła

ANALYSIS OF THE STATE OF STRESSES
AND DISPLACEMENTS IN RAILS
OF VARIOUS CROSS-SECTION TYPES
Summary. The paper analyzes the state of stresses and rail displacements as
spatial numerical model in the Autodesk Simulation Multiphysics. This analysis is
one of the basic works on the study of the so-called „head on web” effect in the rail.
Defining the division of rails on the head and neck allowed researcher to analyze
the differences between the values of displacements and stresses that were defined
in the axis of the rail head and in the bottom of rail head. The comparisons were
carried out for several types of cross-sections of rails, used both in Poland and in
the world.
Keywords: rail, cross-section of rail, “head on web”
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Andrzej Uznański

RTV SATELLITE LEVELLING IN REFERENCE
TO THE NEW QUASI-GEOIDYPL-GEOID-2011 MODEL
Summary. On-time satellite levelling is, by far, the most effective method of
levelling measurements. For this reason, the contractors would willingly use it in
surveying. The main issue, however, is the accuracy and reliability of the results,
that determines the range of applications. System of normal heights in force in
Poland, requires to use a model of quasi-geoid during satellite measurements for
determining the height. The study analyses the accuracy of normal heights that
have been appointed on the basis of the RTK and RTN satellite kinematic measurements in real-time, based on a new model of quasi-geoid binding on Polish
territory. The work was based on measurements made on the section of the railway
line Krakow - Wadowice in the mileage 9.622 km - 13.550 km. The difference of
height for the measured points, resulting from the application of the previous and
the current model of quasi-geoid was also determined.
Keywords: quasi-geoid model, PL-geoid-2011, levelling satellite in real time,
RTK/RTN measurement

Andrzej Uznański

RTN POSITIONING IN RELATION TO THE VARIOUS
REFERENCE STATION NETWORK IN POLAND
Summary. The subject of this work concerns the determination of the satellite
coordinates of the points using ground-based satellite reference operating data for
Polish territory, popularly called networks of reference stations. The history, construction and operation of such systems in Poland have been presented. Since July
1st 2016, the reference data, so far free, available in real time by the Malopolska
Precise Positioning System are no longer available. The results of a test measurement, which were analysed for determining the quality of designated position
points and whether it is possible to identify the best system of satellite reference
data in Poland have been presented and discussed in the paper.
Keywords: reference station system, ASG-EUPOS, ASG-PL, MSPP, Nadowski NET, TPI NETpro, VRSnet.pl, RTK/RTN measurements
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Wojciech Wieczorek

INFLUENCE OF THE VERTICAL DEFLECTION
OF A BRIDGE SPAN WITH A CONCRETE BALLAST
TROUGH ON THE STRESSES OCCURRING IN RAILS
Summary. In the paper a model of a ballasted track on a bridge in the vicinity
of the support is presented. There are three calculation cases. Case 1: track equipped with rail fastenings which has a “softening” effect on the resultant longitudinal track resistance, case 2: track having the longitudinal resistance according
to Eurocode EN 1991:2: 2003, and case 3: super stiff longitudinal resistance (for
comparison). In order to check the influence of the deflection on the stresses in the
rails in the above cases, a 3D FE numerical model was developed which reflected
a real bridge located near Dębica, line E30, km 108+404 whose parameters and
dimensions were known. These parameters were implemented into the numerical
model consisting of solid and interface elements. Two cases were analyzed: for
summer conditions (smaller longitudinal resistance) and winter conditions (larger
longitudinal resistance for “frozen” ballast). The obtained results indicate that in
all of the three track cases a negative increment of stresses in the rails occurs,
which means an increment in tension in the rails. The author suggests a further
development of the model which should include non-linear behavior and rheological effects in the ballast (relaxation due to vibration generated by passing trains).
Keywords: stresses in rails, longitudinal resistance, ballast structure, spans
deflection
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1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
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Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
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znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
wdraża poniższe rozwiązania:
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Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim Polski (1983, s. 63)
3 bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4
Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7
Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8
Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9
Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986,
s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11
Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
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norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005,
s. 332)
125 Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006,
s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716)
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006,
s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007,
s. 324)
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134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007,
s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
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