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CZTEROPARAMETROWY INDYKATOR TORU –
DEFINICJA I ZNACZENIE
Henryk Bałuch
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Streszczenie. W utrzymaniu infrastruktury kolejowej wykorzystywane są różne wskaźniki.
Ich stosowanie jest pomocne w podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących napraw. W eksploatacji nawierzchni kolejowej znane są wskaźniki charakteryzujące tylko jeden parametr lub kilka
parametrów łącznie. Artykuł przedstawia propozycję nowego wskaźnika charakteryzującego obciążenie toru i jego stan. Parametrami wchodzącymi do indykatora są prędkość maksymalna pociągów,
natężenie przewozów, syntetyczny wskaźnik stanu toru oraz ubytek trwałości. Podano przykłady
wykorzystywania tego indykatora w praktyce.
Słowa kluczowe: utrzymanie nawierzchni, wskaźniki, indykator toru

1. Wstęp
Najdłuższym etapem w całym cyklu życia nawierzchni kolejowej jest eksploatacja. Powinna ona zapewnić przez możliwie najdłuższy czas bezpieczeństwo, regularność i ciągłość ruchu pociągów. Długość tego etapu oraz ponoszone nakłady,
przy określonej konstrukcji drogi kolejowej i jakości jej budowy (modernizacji),
zależą od obciążenia ruchem kolejowym oraz utrzymania.
Problemy utrzymania nawierzchni stanowią obecnie przedmiot wielu badań
i rozpraw naukowych. W Anglii badania takie pod hasłem inteligentne utrzymanie
toru prowadzi na zlecenie zarządcy infrastruktury, tj. Network Rail, Uniwersytet
w Cranfield [16]. Jednym z celów opracowywanego systemu jest zmniejszenie nieprzewidywanych napraw nawierzchni, na które wydaje się rocznie 120 mln funtów
w porównaniu z naprawami planowanymi, których koszt wynosi 850 mln funtów.
W badaniach holenderskich zwraca się uwagę na duże różnice między dotychczasowymi danymi o stanie toru a uzyskiwanymi obecnie, do których doszły m.in.
przyspieszenia mierzone przez aparaturę zainstalowaną w wagonach pasażerskich,
w składzie pociągów rozkładowych [7]. Przekształcenie tak zróżnicowanych informacji w użyteczną wiedzę jest zadaniem bardzo złożonym. Pomiary przyspieszeń
(ABA – Axle Box Acceleration) są wykorzystywane m.in. do pomiaru wad podkowiastych na powierzchni tocznej szyn, czyli wad typu squat.
Duże znaczenie do trwałości nawierzchni przywiązuje się w ocenie infrastruktury na kolejach szwajcarskich. Przeprowadzone tam analizy wykazały, że ograniczenia w podbijaniu torów w latach 2005 – 2010 spowodowały zmniejszenie
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trwałości nawierzchni z 37 do 34 lat. Odbiło się to na wzroście liczby ograniczeń prędkości pociągów [13,12]. Wpłynął na to również duży wzrost liczby szyn
z wadami zmęczeniowymi, spowodowany wprowadzeniem pojazdów szynowych
o zwiększonym oddziaływaniu na nawierzchnię (zwiększyła się też wykrywalność
wad dzięki nowym technikom diagnostycznym).
Na kolejach austriackich do oceny stanu torów i w podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymania stosuje się system NATAS (New Austrian Track Analysing
System). Dzięki niemu można np. określić, czy zwiększone osiadanie toru wynika
ze słabego odwodnienia. System ten ma też kilka parametrów oceniających zużycie
szyn, co znacznie ułatwia planowanie ich wymiany [6]. W Austrii nastąpił również wzrost ograniczeń prędkości pociągów. Wzrost ten wywarł wpływ na zmianę
strategii utrzymania infrastruktury, w której w większym stopniu uwzględnia się
wiek, stan i intensywność jej użytkowania.
W pracach dotyczących utrzymania nawierzchni wykorzystuje się często dane
historyczne. Odgrywają one kluczową rolę w modelach opartych na metodzie CBR
(Case–Based Reasoning), w której rozwiązywanie występujących problemów opiera się
na porównaniach z podobnymi problemami, które występowały w przeszłości [11]1.
Zarządzanie utrzymaniem nawierzchni kolejowej, obejmującym dwie podstawowe grupy działań, tj. diagnostykę i wszelkiego rodzaju naprawy jest obecnie zadaniem, wymagającym dużego doświadczenia, obszernego zakresu wiedzy teoretycznej
i posługiwania się systemami doradczymi, na których powinien być oparty System
Zarządzania Utrzymaniem (Maintenance Management System).
Istotną rolę w zarządzaniu utrzymaniem spełniają różne wskaźniki. Lista wskaźników stosowanych w infrastrukturze jest dość długa [17,5,9]. Na porównywaniu
wskaźników z kolejnych lat ocenia się wykonanie zadań nałożonych na zarządców
infrastruktury w umowach zawieranych z organami państwowymi. Obszerną charakterystykę takich wskaźników zawiera artykuł [12]. Znane są również wskaźniki
stosowane w eksploatacji różnych urządzeń i obiektów technicznych [10,13]. Analizie i opracowywaniu wskaźników są poświęcane prace badawcze, np. [1,15], w tym
nawet rozprawy doktorskie [2]. Powszechny jest pogląd, że posługiwanie się wskaźnikami ułatwia podejmowanie decyzji.
Mimo dużej liczby wskaźników nie ma dotychczas krótkiej liczbowej charakterystyki toru, która, wyrażałaby z jednej strony podstawowe wielkości wpływające na
jego stan, z drugiej zaś główne parametry wywołane tym stanem. Charakterystyka
taka powinna stać się zasadniczym elementem nowej bazy infrastruktury kolejowej.
2. Wymagania dotyczące nowego wskaźnika
Wskaźniki stosowane w charakterystyce toru można podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej należą te, które odnoszą się tylko do jednej cechy. Takimi wskaźni1 Metoda CBR, znana od lat 90-tych ubiegłego stulecia i stosowana w różnych obszarach, m.in. w sztucznej
inteligencji jest opisana w setkach prac naukowych.
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kami są np. odchylenie standardowe pionowych nierówności toru i liczba wyboczeń w ciągu roku. Drugą grupę stanowią wskaźniki złożone z kilku parametrów.
Ich przykładem, stosowanym w Polsce i cytowanym zagranicą, jest syntetyczny
wskaźnik stanu toru zaproponowany w pracy [4], określony wzorem:

J=

S z + S y + S w + 0,5S e

,

(1)

3,5
gdzie:
Sz, Sy, Sw, Se – odchylenia standardowe odpowiednio – nierówności pionowych,
poziomych, wichrowatości i szerokości toru.
Proponowany nowy wskaźnik będzie należał do grupy drugiej. Przy jego opracowywaniu przyjęto następujące założenia:
1) liczba charakteryzującej go wielkości nie powinna przekraczać 4,
2) wielkości te powinny być jednoznacznie zdefiniowane i opierać się na dostępnych dokumentach oraz wynikach pomiarów zautomatyzowanych (wyklucza się cechy opisowe lub szacunki heurystyczne),
3) odpowiednie kombinacje zestawień zbiorów wartości opisujących wskaźnik
powinny ułatwiać planowanie napraw nawierzchni, wykonywanie zadań
diagnostycznych oraz ostrzeganie o zjawiskach niepożądanych,
4) wielkości opisujące wskaźnik powinny stanowić zasadnicze dane w specjalistycznych systemach wspomagania decyzji,
5) w celu odróżnienia od innych wskaźników nowy wskaźnik będzie nazywany
indykatorem toru2.
3. Wielkości określające indykator
Wielkościami charakteryzującymi oddziaływania pociągów na tor są w pierwszym rzędzie prędkość maksymalna i natężenie przewozów. Wychodząc z tego założenia zaproponowano w pracy [3] wprowadzenie nowego pojęcia, tj. intensywności obciążenia I definiowanej w postaci
(2)
gdzie:
Vmax – maksymalna prędkość pociągów na danej linii [km/h],
q – natężenie przewozów [Tg/rok], zaokrąglane do 1 Tg.
Propozycja wprowadzenia intensywności obciążenia, jako istotnej wielkości charakteryzującej oddziaływanie pociągów na drogę kolejową znalazła zwolenników.
2 Wyraz indykator, będący synonimem wskaźnika , ma wg Słownika Języka Polskiego PWN dwa znaczenia
– pierwsze to, co ukazuje, ujawnia, drugie to przyrząd wskazujący stan czegoś. Słowo ndykatywny oznacza
zaś orientujący, orientacyjny. Propozycja tej nazwy ma więc dobre podstawy językowe.
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Drugą część indykatora powinny stanowić wielkości wyrażające skutki oddziaływań pociągów na tor, tj. przedstawiające stopień jego degradacji, a więc procesu zachodzącego w całym cyklu życia drogi kolejowej. Stopień ten powinien
charakteryzować stan konstrukcyjny oraz geometryczny i być niezależny od ocen
subiektywnych.
Zakładając, że procesy zużycia i uszkodzeń nawierzchni narastają proporcjonalnie do przeniesionego obciążenia lub upływającego czasu, można posłużyć się
umownym pojęciem współczynnika wykorzystania trwałości w, określając go wzorem:
(3)
gdzie:
– przeniesione obciążenie [Tg] lub czas od początku eksploatacji konstrukcji [lata],
T – trwałość wyrażona odpowiednio w Tg lub w latach.

DT

Trwałość nawierzchni kolejowej można określić na podstawie obliczeń wykonanych w programie SOKON lub, przy małych natężeniach przewozów, przy których
trwałość szyn wyraża się wartościami rzędu 100 lat – w postaci czasu eksploatacji,
przyjmując, w przybliżeniu, że graniczny czas eksploatacji szyn i podkładów betonowych wynosi 40 lat, drewnianych zaś 20 lat. W tym przypadku należałoby też
wprowadzić pewne uproszczenia umowne oraz przyjąć, że w torze na podkładach
drewnianych, niezależnie od innych cech, trwałość nawierzchni wynosi 20 lat, a w
torze klasycznym wartości uzyskane z wzoru (3) należy pomnożyć przez 1,25.
W przypadku niskiej jakości robót naprawy głównej, po kilku latach od jej
ukończenia dochodzi do szybkiej degradacji podsypki. Uwzględniając to, należałoby wprowadzić wariant obliczeń wykorzystania trwałości, oparty na stanie podsypki. Wydaje się to możliwe po opanowaniu techniki obrazowania stanu elementów nawierzchni przez kamery zainstalowane na nowym pojeździe pomiarowym,
nad czym trwają obecnie prace.
Według koncepcji autora artykułu, można by, na podstawie obrazów przedstawiających wychlapki w podsypce obliczać współczynnik wykorzystania trwałości
przy założeniu, że jest on iloczynem procentu podkładów na długości 100 m toru
i połowy maksymalnej liczby kolejnych podkładów objętych wychlapkami, czyli
skupienia. Przyjmując, że na długości 100 m toru znajduje się 160 podkładów,
założeniu temu odpowiada wzór:
(4)
gdzie:
b –liczba podkładów z wychlapkami na długości 100 m toru,
n – liczba kolejnych podkładów z wychlapkami obok siebie (skupienie),
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W przypadku wo > 100 należy przyjąć 100. Do indykatora toru byłaby przyjmowana ta spośród wartości w lub wo, która jest większa.
Przykład obliczeń
Na 100 m toru na podkładach betonowych, po upływie 5 lat od ciągłej wymiany nawierzchni kamery wykryły 37 podkładów z wychlapkami, przy czym
największe skupienie obejmowało 5 podkładów. Tak więc:
(5)
Współczynnik wykorzystania trwałości obliczony wg wzoru (3) wynosi:
w = 5:40 = 0,125, a zatem do indykatora należy wprowadzić 0,58.
Geometryczny stan toru charakteryzuje wskaźnik J. Mniejsze wartości J oraz
w (lub wo) będą oznaczały tor w stanie dobrym, większe w stanie gorszym. Stopień
degradacji D można zatem wyrazić iloczynem:
				

(6)

D =wJ.

Dysponując zależnościami (2) i (6) można określić indykator toru jako charakterystykę eksploatacyjno-diagnostyczną toru i nadać mu symbol ID oraz wyrażać
wzorem:
(7)
Strukturę tak określonego indykatora przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Wielkości określające indykator toru
Źródło: opracowanie własne
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Oznaczając konkretny odcinek toru (zazwyczaj 1 km) indykatorem można
wpisać w uproszczeniu kolejne cztery liczby, nie wykonując na nich działań matematycznych. Ułatwi to szybką ocenę stanu toru oraz odczyt indykatora i tak
np.
ID = {14;21;0,46;2,37},
charakteryzuje tor, na którym maksymalna prędkość pociągów Vmax wynosi 140 km/h, natężenie przewozów q jest równe w przybliżeniu 21 Tg/rok,
współczynnik wykorzystania trwałości w wynosi 0,46, a geometryczny stan nawierzchni odpowiada wskaźnikowi J = 2,37 mm. Odczytując indykator wystarczy wymienić kolejno te cztery liczby. Ich wartość informacyjna jest większa
niż ewentualne podanie samego wyniku obliczeń. Obliczenia te są natomiast
konieczne w przypadku oceny podatności toru na ograniczenia prędkości pociągów (por. punkt 5).
W bazie danych, w której zawarte są wartości indykatora powinny się znaleźć
również dane źródłowe, tj. trwałość T i DT oraz takie charakterystyki każdego
odcinka toru jak jego rodzaj (bezstykowy, klasyczny) typ szyn, podkładów itp.
Wartości składowe indykatora, tj. prędkość maksymalna, natężenie przewozów i syntetyczny wskaźnik stanu toru nie wymagają dodatkowych interpretacji
i przez osoby zajmujące się nawierzchnią kolejową są rozumiane jednoznacznie i tak np. natężenie przewozów 4 Tg/rok będzie uznane zgodnie jako małe,
a wskaźnik J = 7,5 mm, jako charakteryzujący tor znajdujący się w bardzo złym
stanie. W dyskusji nad stopniem degradacji pojawiło się natomiast pytanie, czy
poszczególnym wartościom tej miary nie należałoby przyporządkować nazwy.
Ustalenie takich nazw i ich granic liczbowych będzie zawsze subiektywne. Można jednak, zastrzegając się, że ocena degradacji tylko na podstawie dwóch wielkości jest dużym przybliżeniem, zaproponować w pewnym sensie tytułem próby,
zaliczenie każdej wartości stopnia degradacji do jednego z czterech określeń:
1) degradacja mała 0 < D £ 0,42,
2) degradacja przeciętna
0,42< D £ 1,50,
3) degradacja duża 1,50 < D £ 4,00,
4) degradacja bardzo duża D > 4,00.
Pola tych nazw i ograniczających je współrzędnych przedstawia rys. 2,
a w tab. 1 podano kilka przykładów tych nazw. Wielkością decydującą o granicach pierwszych trzech pól jest syntetyczny wskaźnik stanu toru J nawet przy
bardzo małym wykorzystaniu trwałości. Warto jednak zauważyć, że po wykonaniu naprawy wskaźnik ten z reguły maleje, co może oznaczać zmianę oceny
degradacji.

13

CZTEROPARAMETROWY INDYKATOR TORU – DEFINICJA I ZNACZENIE

Rys. 2. Proponowane granice nazw degradacji: 1 – mała, 2 – przeciętna, 3 – duża, 4 – bardzo duża
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Przykłady i wielkości określające stopień degradacji
Lp.

Prędkość
Vmax
[km/h/]/10

1
2
3
4
5
6
7

20
9
12
7
10
4
16

Natężenie
Współczynnik
Intensywność
przewozów
wykorzystania
obciążenia
q
trwałości
I
Tg/rok]
w

11
17
15
24
9
27
13

220
153
180
168
90
108
208

0,40
0,95
0,27
0,63
0,20
0,82
0,13

Syntetyczny
wskaźnik
stanu toru
J [mm]

Stopień
degradacji
D

Moduł
toru
ID

Degradacja

0,80
1,25
2,00
4,10
2,50
6,75
1,00

0,32
1,19
0,54
2,58
0,50
5,53
0,13

70
182
97
433
45
597
27

mała
przeciętna
przeciętna
duża
przeciętna
b. duża
mała

Na liczbach charakteryzujących intensywność obciążenia oraz degradację można wykonywać działania matematyczne, gdy zachodzi potrzeba scharakteryzowania populacji określonych torów, np. toru nr 1 lub 2 na całej linii kolejowej. Może
to dotyczyć średniej ważonej prędkości i średniego ważonego natężenia przewozów
lub wartości średnich arytmetycznych wskaźnika syntetycznego J oraz wykorzystania trwałości w.
Wielkości te zawierają informacje przydatne przy planowaniu napraw na szczeblu sekcji i oddziałów eksploatacji oraz ułatwiają ogólną ocenę stanu toru na wybranych liniach szczeblowi centralnego.
4. Wykorzystanie zbiorów wartości indykatora w podejmowaniu decyzji
Zestawiając odpowiednie wartości parametrów wchodzących do indykatora
oraz danych źródłowych można uzyskać nowe zbiory ułatwiające podejmowanie
decyzji. Rozpatrzmy dwa przykłady.
Przykład 1.
Należy zaplanować ciągłą wymianę nawierzchni z wyprzedzeniem n = 3 lata.
Zadanie polega na znalezieniu odcinków toru, na których w tym czasie wykorzy-
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stanie trwałości osiągnie ponad 0,85 (lub wcześniej przekroczy tę wartość), przy
czym, ma to dotyczyć linii o prędkości maksymalnej 140 km/h i większej oraz
o natężeniu przewozów większym niż 16 Tg/rok. Trzeba założyć, że na każdej
z analizowanych linii odcinki kilometrowe będą przedzielone odcinkami niespełniającymi tych warunków, tzn. odcinkami o lepszym stanie toru. Wymiana będzie
prowadzona na linii, na której stosunek sumy długości odcinków spełniających założenia do długości całkowitej osiągnie wartość największą. Zbiór takich odcinków
można określić następująco:
(8)
Symbol Sq oznacza tu całkowite obciążenie przeniesione od początku eksploatacji nawierzchni.
Przykład 2.
Na pewnych liniach eksploatowanych z prędkością maksymalną Vmax ³ 160 km/h
i przy stosunkowo małym natężeniu przewozów q £ 8 Tg/rok stwierdzono po
dwóch latach eksploatacji szybkie narastanie deformacji torów. Jako granicę tej
deformacji przyjęto syntetyczny wskaźnik stanu toru J > 3,5 mm. Postanowiono
dokładnie przeanalizować przypadki tego zjawiska, biorąc pod uwagę m.in. stan
podtorza i podsypki, dokumentację odbioru robót itp. Wytypowanie takich przypadków wymaga określenia zbioru:
(9)
5. Wykorzystanie zbioru liczb charakteryzujących indykator w rankingach
W zarządzaniu utrzymaniem nawierzchni kolejowej mogą się okazać przydatne
rankingi obejmujące całe linie kolejowe lub ich odcinki. Może to być ranking linii
pod względem intensywności obciążenia (kryterium I), ułatwiający ocenę potrzeb
naprawczych lub ranking degradacji wspomagający planowanie wymian głównych (kryterium D).
Szczególne znaczenie w utrzymaniu nawierzchni kolejowej ma zapobieganie
występującym ograniczeniom prędkości pociągów. Wczesną ocenę możliwości wystąpień tych niekorzystnych zdarzeń ułatwi ranking linii kolejowych, na których
przy dużej intensywności obciążenia występuje jednocześnie wysoki stopień degradacji. Jako kryterium oceny możliwości wystąpienia ograniczeń prędkości można
więc przyjąć wartości indykatorów określone wzorem (7).
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6. Podsumowanie
Trafna ocena stanu nawierzchni kolejowej jest jednym z najważniejszych warunków jej racjonalnego utrzymania. W ocenie tej są stosowane różne narzędzia
wspomagające podejmowane decyzje. W planowaniu napraw i zadań diagnostycznych pomocne są odpowiednie wskaźniki. Proponowany indykator toru, przedstawiający cztery parametry charakteryzujące intensywność i stopień degradacji
nawierzchni może się stać istotnym uzupełnieniem stosowanych dotychczas miar,
z których część, po nowszych opracowaniach, straciła już swoje pierwotne znaczenie (dotyczy to np. wadliwości 5-cio parametrowej, zaproponowanej przed laty
przez autora artykułu).
Znaczenie indykatora toru wzrośnie, gdy dzięki rozwijającej się technologii informacyjnej powstaną bazy infrastruktury kolejowej dostępne dla pracowników zajmujących się utrzymaniem nawierzchni z każdego miejsca i w każdym czasie. Takie
mobilne wspomaganie utrzymania sprawi, że podejmowanie decyzji na wszystkich
szczeblach zarządzania będzie obarczone mniejszą niepewnością niż to jest obecnie.
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Streszczenie. Zagadnienia rozpatrywane w artykule mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania skanowania laserowego 3D w kontekście prowadzonych prac modernizacyjnych sieci kolejowej w Polsce. Skanery laserowe, jako instrumenty pomiarowe znajdują m.in szerokie zastosowanie w pomiarach geodezyjnych, kartograficznych oraz architektonicznych. Uzyskane
techniką skanowania laserowego 3D informacje przestrzenne mogą być wykorzystane dla potrzeb
dokumentacji, planowania oraz wizualizacji, a w dalszej perspektywie do oceny stanu realizacji
prac modernizacyjnych, a także monitorowania stanu infrastruktury w okresie eksploatacji.
Słowa kluczowe: skanowanie laserowe 3D, kolej, monitoring

1. Wprowadzenie
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa w zakresie tworzenia
efektywnych systemów połączeń komunikacji zbiorowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą intensywne prace modernizacyjne, a także budowę nowych
odcinków linii kolejowych, w celu stworzenia spójnej, wydajnej i bezpiecznej sieci
połączeń kolejowych. Złożoność procesów współdziałania konstrukcji inżynierskiej
z podłożem oraz wzajemne interakcje poszczególnych elementów składowych infrastruktury, stanowią wyzwanie dla projektantów i zarządcy. Specyfika transportu kolejowego, generującego duże obciążenia dynamiczne przekazywane na
podłoże, oddziałującego na infrastrukturę kolejową, a także obszary przyległe, zarówno w trakcie eksploatacji, modernizacji, jak i budowy, wymaga zastosowania
wydajnych i skutecznych metod rozpoznania i oceny zagrożeń, co przy dużym
zasięgu prac, skłania do wprowadzania nowych technologii monitoringu. Narzędziem użytecznym dla potrzeb planowania, projektowania oraz monitorowania
sieci kolejowej może być metoda skanowania laserowego 3D - technika obrazowania, która pozwala na określenie kształtu i wzajemnych relacji geometrycznych
miedzy obiektami znajdującymi się w zasięgu skanera. Podstawową zaletą skaningu laserowego jest szerokie spektrum możliwości zastosowań: od wizualizacji
obiektów [4,6,16], przez inwentaryzację architektoniczną [1,8,12,], po szczegó-
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łowe pomiary zmian konstrukcyjnych, objętościowych [15] i deformacyjnych [7,
17,3 ]. W zależności od potrzeb, naziemny skaning laserowy może być obsługiwany z tzw.: położenia statycznego (montowany na statywie) lub kinematycznego - z platformy (mocowany na ruchomym pojeździe). W pierwszym przypadku,
naziemny skaner laserowy wykorzystywany jest do tworzenia m.in. szczegółowej
mapy ukształtowania terenu, obrazowania obszaru wokół miejsca, w którym jest
ustawiony skaner - w tym w szczególności elementów infrastruktury. Natomiast
w trybie kinematycznym, ułatwia prowadzenie pomiarów geodezyjnych i map inwentaryzacyjnych obiektów liniowych [2].

a)

				
b)
Rys 1. Schemat pracy naziemnego lasera skaningowego
z położenia spoczynkowego (a) i kinematycznego (b) [6]

2. Krótka charakterystyka techniki skanowania laserowego 3D
Skanery laserowe zaliczane są do grupy aktywnych systemów teledetekcyjnych, działających na zasadzie pomiaru odległości i kierunku celu od urządzenia.
Wyposażone są w układ optyczny, który z zadaną częstotliwością, emituje wiązki
świetlne o ustalonej długości fali i określonym kierunku. Każde odbicie od przeszkody jest rejestrowane jako położenie punktu w przestrzeni, któremu przypisane
są współrzędne X, Y, Z – początkowo w układzie lokalnym skanera, a następnie
w docelowym układzie współrzędnych geodezyjnych prostokątnych. Efektem pomiaru jest zbiór punktów, tzw. chmura punktów (z ang. point clouds), posiadających współrzędne geodezyjne oraz parametry intensywności odbicia. [3]. Zastosowana technologia pomiaru odległości determinuje podział urządzeń na: skanery
pulsacyjne (TOF - time-of-flight) oraz skanery fali ciągłej (CW – continuous wave
ranging), tzw. fazowe. W skanerach pulsacyjnych odległość jest funkcją czasu,
w jakim wiązka przebywa drogę do obiektu i z powrotem. W skanerach fazowych
sygnał lasera jest modulowany odpowiednią funkcją sinusoidalną [22]. Zaawansowane technologicznie skanery impulsowe rejestrują dodatkowo dla każdego punktu intensywność odbitego sygnału, czyli wszystkie składowe odbić jednej wiązki,
a nie tylko pierwsze i ostatnie echo. W przypadku naziemnych skanerów lasero-
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wych kolejne echa są interpretowane przez metodę detekcji, tzw.: pełnej fali (full
waveform detection), która polega na cyfrowym próbkowaniu całej krzywej fali
powracającej do detektora i niosącej ze sobą informacje o odbiciu od wielu obiektów (co ma miejsce np. podczas wędrówki plamki lasera przez warstwy roślinności). Ta cecha naziemnych urządzeń impulsowych daje możliwości prowadzenia
badań w miejscach trudno dostępnych, w których często jednym z elementów
składowych jest pokrywa roślinna [2]. Wzrost zapotrzebowania na automatyczne
zbieranie danych wzdłuż tras komunikacyjnych spowodował rozwój wersji mobilnej systemu skanowania laserowego 3D MLS (Mobile Laser Scanning). W skład
jednostki pomiarowej MLS wchodzi jeden lub więcej skanerów laserowych, system
pozycjonowania i orientacji (POS), jeden lub więcej aparatów cyfrowych oraz jednostka sterująca [10]. Całość zazwyczaj montowana jest na pojeździe, który może
poruszać się z prędkością ruchu drogowego lub kolejowego (rys. 2). Na rysunkach
3 i 4 przedstawiono przykładowy schemat MLS.

Rys. 2. Przykłady jednostek Mobilnego Skanowania Laserowego montowanych na pojazdach [24]

Rys. 3. Przykład systemu MLS VMX-450 firmy Riegl [23]
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Rys. 4. Schematyczny układ systemu MLS firmy Riegl VMX-1HA z 6 kamerami [23]

W systemie mobilnym głównie wykorzystywane są skanery impulsowe. W celu
zwiększenia częstotliwości linii skanowania stosowany jest tzw. tryb high speed,
co ogranicza zasięg skanera do około 300-400 m, wpływając jednak na zwiększenie gęstości chmury punktów, a zatem dokładność i potencjał interpretacyjny
[18]. Obecnie na rynku oferowane są dwa podstawowe rodzaje systemów mobilnego skanowania laserowego. Pierwszy bazujący na skanerach profilujących
2D, umieszczonych pod kątem 90 stopni względem siebie i 45 stopni względem kierunku jazdy, na stałe związanych z platformą, bez możliwości zmian
kątów nachylenia. Drugim bardziej elastycznym, składającym się z jednego
skanera, umieszczonego centralnie i zwróconego prostopadle do kierunku jazdy
oraz dwóch skanerów statycznych po bokach skanera profilującego [18]. Zaletą
drugiego rozwiązania jest możliwość dowolnej konfiguracji i ustawienia zadanego kierunku skanowania oraz wykorzystania skanerów bocznych do pomiarów
statycznych – uzupełniających np. w miejscach niewidocznych z poziomu trasy
skanowania mobilnego, czy wymagających typowego opracowania statycznego.
System mobilnego skanowania laserowego pozwala na zbieranie trójwymiarowej
informacji przestrzennej o drogach, torowiskach, wałach powodziowych, kanałach, tunelach i mostach, mierzonych z perspektywy pojazdów użytkujących te
obiekty. Uzyskiwane błędy średnie oscylują na poziomie 10 mm dla współrzędnej Z i 30 mm dla współrzędnych XY w bezwzględnych układach odniesienia
(np. 1965, 1992, 2000 czy UTM) [18]. Każda platforma pomiarowa, obok skanera, posiada system nawigacyjny, oparty na satelitarnym pozycjonowaniu przez
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) oraz nawigację inercyjną IMU
(Inertial Measurement Unit), wspartą odometrem [13]. Dodatkowe wsparcie
dla systemu GPS jest konieczne ze względu na możliwe przerwy sygnału GPS
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w czasie przejazdu przez rejony z wysoką zabudową, tereny zadrzewione czy
tunele. Zastosowanie dodatkowych urządzeń pozwala utrzymać poprawną pozycję systemu. Zaletą platform mobilnych jest możliwość prowadzenia pomiarów
bez konieczności wstrzymania ruchu, z minimalną ingerencją w jego płynność.
Pomiar wykonywany jest o wiele szybciej, niż w przypadku metod tradycyjnych
oraz pozwala na automatyzację wielu procesów obliczeniowych.
3. Użyteczność techniki skanowania w procesie planowania, modernizacji i przebudowy sieci kolejowej
W procesie przygotowania inwestycji dla dużych obiektów infrastrukturalnych, takich jak: linie kolejowe, tunele czy wiadukty, kluczowym elementem jest
optymalizacja działań inwestycyjnych. Wzmocnienie początkowej fazy planowania i projektowania wpływa na znaczącą redukcję kosztów. Dzięki odpowiednio
wczesnej identyfikacji zagrożeń środowiskowych, możliwe jest wprowadzenie
racjonalizacji rozwiązań projektowych np. dostosowanie konstrukcji obiektu do
warunków geotechnicznych (uwzględnienie stref osuwiskowych, gruntów słabonośnych, itd.) Koszty wprowadzanych zmian na etapie planowania są relatywnie niskie w stosunku do zmian wprowadzanych w trakcie zaawansowanych
prac realizacyjnych projektu. Ze względu na charakter liniowo-punktowy drogi kolejowej, obejmujący nawierzchnię kolejową wraz z podtorzem i budowlami techniczno-inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana [20],
wskazane jest wykorzystanie metody pomiarowej o szerokim spektrum zbierania
danych, która pozwoli na identyfikację różnych rodzajów ryzyka. Technika skanowania laserowego może posłużyć na przykład do szybkiej oceny stanu nasypu
kolejowego, realizacji procesów zagospodarowania terenów przyległych oraz do
określenia przestrzennych relacji.
Zasada pomiaru skanerem laserowym polega na wyznaczeniu współrzędnych
punktów, które definiują geometrię inwentaryzowanej powierzchni w oparciu
o mierzone kąty: poziomy i pionowy (względem kierunków referencyjnych) oraz
odległości. W ten sposób pozyskiwana jest duża ilość danych, które poddawane
są procesom filtracji i orientacji w przestrzeni. Dane mogą być archiwizowane
i przetwarzane w późniejszym okresie bez konieczności powtarzania pomiarów.
Na podstawie uzyskanych chmur punktów, można wykonać tradycyjny model
w postaci nieregularnej siatki trójkątów, których duża gęstość pozwala na generowanie modeli numerycznych przestrzeni infrastruktury kolejowej, o bardzo
realistycznym wyglądzie (rys. 5).
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Rys. 5. Przykład uzyskanej metodą skanowania laserowego 3D kolorowej chmury punktów [25]

Zastosowanie specjalistycznych narzędzi graficznych, opartych na zaawansowanych algorytmach obliczeniowych, pozwala na zamianę pozyskanych modeli
punktowych w postać geometryczną, która w pełni oddaje charakter i formę inwentaryzowanych obiektów. Zagadnienie to jest szeroko rozpatrywane w literaturze [5,19]. Wypracowano wiele technik przetwarzania modeli punktowych w zależności od rodzaju badanych obiektów np.: budynków [11,21], instalacji przemysłowych [14] czy elementów architektonicznych [9]. Uzyskane modele mogą
być następnie przetwarzane i wykorzystywane w systemach GIS i CAD do dalszej
integracji danych. Z wygenerowanych powierzchni 3D możliwe jest wyodrębnienie profili 2D lub linii konturowych, co umożliwia użytkownikom zdalną ocenę
takich parametrów obiektu jak: długość, objętość, wysokość, odchylenie od pionu
czy zakrzywienie [5].
W przypadku środowiska kolejowego, zastosowanie techniki skanowania laserowego umożliwia, m. in. określenie położenia bezwzględnego szyn, przewodów
trakcji elektrycznej, określenie elementów skrajni, a nawet wyznaczenie geometrii
szyny i toru (np. przechyłka, szerokość). W procesie tworzenia docelowych kształtów geometrycznych, wykorzystuje się automatyczne i półautomatyczne algorytmy,
tworzące z chmury pomierzonych punktów określone powierzchnie i bryły (obiekty)
np. profil szyny. Na podstawie utworzonych przestrzennych modeli, można prowadzić prace identyfikacyjne, pomiarowe, a także projektowe (rys. 6 i 7).

Rys. 6. Przykład pomiaru szerokości rozstawu osi torów kolejowych [24]
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Rys. 7. Pomiar różnicy wysokości torów [24]

Możliwość szybkiego i efektywnego zbierania danych stanowi ważny element
w ocenie bezpieczeństwa, zarówno prac budowlanych jak i eksploatacji. Wczesne
rozpoznanie nieprawidłowości wynikającej np. z błędów projektowych lub ze zużycia toru, umożliwia skuteczną prewencję, zmniejszając ryzyko zaistnienia awarii.
Szczególnie ważne jest uchwycenie lokalizacji przewężeń w profilu torów - oraz
ewentualnych przeszkód w obrębie skrajni kolejowej (ich położenia i kształtu) np.
roślinności, zwisających przewodów trakcyjnych, które mogłyby spowodować zakłócenia w ruchu kolejowym (rys. 8).

Rys. 8. Automatyczny pomiar prześwitu i wykrywanie kolizji [24]

Jedną z najistotniejszych zalet skaningu laserowego jest monitorowanie procesów zachodzących w czasie, wynika to z faktu, iż pomierzony i utworzony model
przestrzeni, wiernie, dokładnie i z olbrzymią szczegółowością rejestruje stan infrastruktury w określonym momencie, dzięki czemu możliwy jest monitoring przemieszczeń pionowych i poziomych - wybranych, charakterystycznych elementów
- w czasie między wykonami pomiarami [3]. Odbywa się to, przez nałożenie na
siebie dwóch skanów wykonanych w różnych momentach czasowych Ti dla danego
obiektu, np. nasypu kolejowego, zbocza skarpy, lub innego obiektu budowlanego,
na podstawie czego tworzony jest model różnicowy. Dla zapewnienia najlepszych
rezultatów badań modele wykonane w poszczególnych momentach czasu Ti powinny mieć jednakową rozdzielczość oraz dokładność. Na podstawie modelu różnicowego możliwe jest zidentyfikowanie np. odkształceń, w szczególności wynikających z osiadania nasypu kolejowego, zjawisk erozyjnych, czy też innych zmian
zachodzących w infrastrukturze kolejowej. Przykład modelu różnicowego zbocza
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skarpy prezentuje rys. 9. Specyfika konstrukcji nawierzchni kolejowych oraz generowane obciążenia, sprzyjają powstawaniu deformacji i przemieszczeniom konstrukcji budowlanej, co wymaga szczególnej kontroli i zastosowania efektywnych
metod pomiarowych.

Rys. 9. Przykładowy model różnicowy zbocza skarpy w miejscowości Sadowie [Pilecka, Bazarnik 2015]

4. Podsumowanie
Procesy modernizacji i budowy sieci kolejowej w Polsce stawiają przed zarządcą
oraz wykonawcami ogromne wyzwania, wynikające z różnorodności wykonywanych prac, zasięgu inwestycji, a także ich wpływu na obszary sąsiadujące. W kontekście zapewnienia prawidłowego planowania, projektowania i rozpoznania zagrożeń na każdym etapie inwestycji, zaleca się stosowanie szybkich, dokładnych
i wydajnych metod pomiaru, modelowania i monitorowania obiektów oraz zjawisk
(np. przemieszczeń) w przestrzeni prowadzonej inwestycji kolejowej. Taki sposób
wspomagania procesu inwestycyjnego mogą zapewnić techniki skanowania laserowego, zarówno w ujęciu statycznym jak i mobilnym.
Skanowanie laserowe daje szerokie spektrum możliwości analizy i wykorzystania danych pomiarowych, tj.: pojedyncze (punktowe) pomiary elementów infrastruktury, tworzenie przekrojów, numerycznych modeli terenu, projektowanie,
monitoring stanu infrastruktury oraz wykrywanie zagrożeń. Dodatkową zaletą
skaningu laserowego jest bardzo szczegółowa, a ponadto dokładna rejestracja stanu infrastruktury w różnych momentach czasu.
Ciągły postęp, zarówno w sferze sprzętowej, jak i oprogramowaniu, pozwala automatyzować procesy kolekcji i obróbki danych ze skaningu laserowego.
Dostępne na rynku programy i algorytmy przetwarzania chmury pomierzonych
punktów coraz częściej pozwalają na automatyczne wykrywanie obiektów infrastruktury, czy też kształtowanie ich geometrii przy niewielkim wspomaganiu ze
strony człowieka.
Stosowanie nowoczesnych metod pomiarowych, umożliwiających szybkie zbieranie, dużej ilości danych, wpływa na redukcję kosztów i utrudnień w strefie działań inwestycyjnych.
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Streszczenie. Praca zawiera omówienie wybranych zagadnień dynamicznych, związanych
z kinematycznym wymuszeniem od usterek toru, wpływającym na degradację pojazdów i dalszy
rozwój uszkodzeń toru. Wskazano zjawiska, które mogą być przyczyną dużych obciążeń współdziałającego ze sobą układu pojazd-tor oraz zagrożenia wypadkami spowodowanymi zmęczeniem
materiału elementów takiego układu. Podano możliwe przyczyny powstawania i rozwoju pęknięć
szyn i osi zestawów kołowych. Przedstawiono przykłady badań doświadczalnych wskazujących na
występowanie obciążeń dynamicznych znacznie przekraczających obciążenia statyczne pojazdem.
W pracy zamieszczono wyniki badań otrzymane z modelu elektromechanicznego napędu, opisujące drgania skrętne zestawu kołowego wywołane przejazdem przez szczeliny w pojedynczym toku
szynowym.
Słowa kluczowe: dynamika układu koło-szyna, oddziaływanie pojazd-tor, degradacja
toru i pojazdów

Zwiększone wymagania użytkowe, związane ze wzrostem prędkości, wzrostem
obciążenia oraz ograniczeniami hałasu, skłania do uwzględniania różnych zjawisk
oraz efektów dynamicznych występujących w kolejnictwie. Wzrost wymagań
dotyczących pojazdów i infrastruktury oraz wykorzystywanie nowych technologii wymaga również uwzględniania różnych zjawisk wpływających na dynamikę
układu pojazd-tor. Obecnie możliwości pomiarów procesów szybkozmiennych pozwoliło na potwierdzenie doświadczalne analiz teoretycznych, że nadwyżka dynamiczna w przypadku okresowego podparcia szyn klasycznym węzłem przytwierdzenia, przy występujących zwykle nierównościach i innych wadach toru może
nawet kilkakrotnie przekraczać obciążenie statyczne [1]. W pracy omówiono
pewne zjawiska, co do których eksperci kolejnictwa nie mają pełnej wiedzy na
temat przyczyn ich powstawania, ze względu na złożoność opisu matematycznego
zagadnienia propagacji fal w ośrodkach ciągłych, w tym ośrodkach o strukturach
periodycznych [2,3,4]. Wobec powyższego, w wielu analizach przyjmowano nad1 Wkład autorów w publikację: Bogacz R. 55%, Konowrocki R. 45%
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wyżkę dynamiczną szacunkowo na poziomie 15% obciążenia statycznego, w wyjątkowych przypadkach 30%.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na powstawanie usterek w torze kolejowym są drgania samowzbudne. Jako ich źródło należy tutaj wymienić drgania
wzbudzane tarciem o nieliniowej charakterystyce tarcia suchego. Drgania te powodują powstawanie fal poślizgowych, a w konsekwencji bardzo szybkiego zmęczenia materiału szyn i osi zestawów kołowych w wyniku skrętnych drgań samowzbudnych zestawów kołowych o częstotliwości około 100 Hz i momencie skręcającym znacznie większym od nominalnego. Zjawisko nadmiernych drgań osi ma
dotychczas tylko niemiecką nazwę, „Rollieren”. Niemiecki urząd EBA opracowuje
kryteria takiego sterowania momentem napędowym, które ogranicza amplitudę
tych drgań w nowo dopuszczanych pojazdach szynowych.
Zużycie szyn dotyczy zwykle utraty profilu poprzecznego w wyniku plastycznego odkształcenia i wytarcia oraz wykruszenia mniejszych lub większych fragmentów szyn. Zwykle uszkodzenia szyn są zapoczątkowane przez defekty węzłów
przytwierdzenia, ale często jest to wynik naturalnego dynamicznego oddziaływania struktury okresowej toru z pociągiem jako ruchomym źródłem obciążenia.
Wykazano to przez badaczy ze Szwecji (Dahlberg) i Japonii (Sato) dzięki opanowaniu metod eksperymentalnego pomiaru szybko zmiennego naprężenia [1,5].
Wyniki z tych badań oraz pomiarów podano na rys. 1 i 2. W przypadku badań
nacisku kół pojazdu na powierzchnię toczną szyny, wymuszonego okresowym rozkładem podkładów, zmieniano prędkość pojazdu co 5 km/godz., zaczynając od
prędkości 95 km/godz. Pomiar siły kontaktowej dokonywano przy przejeździe
przez kosinusoidalne zagłębienie o długości 1000-krotnnej głębokości (długości
1 m w przypadku 1 mm zagłębienia).
2. Uszkodzenia będące skutkiem efektów dynamicznych układu koło-szyna
Jak już wspomniano dopiero pod koniec XX wieku zaistniała możliwość dokonywania pomiaru szybko zmieniającego się naprężenia, które może powodować
powstawanie falistego zużycia (korugacji) na powierzchni tocznej szyny, jako wynik odkształceń plastycznych oraz pęknięć w ich strukturze. Kilkakrotne obciążenie statyczne powodowane może być wymuszeniem kinematycznym. Na rys. 1.
widoczne są wyniki pomiarów obciążeń generowanych przez okresowy rozkład
podkładów, który przy prędkości ok. 160 km/godz. wywołuje drgania rezonansowe układu koło-szyna.
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Rys. 1. Dynamiczne obciążenie toru - w funkcji częstotliwości przy prędkości 95+5n [km/godz] [1]

Zaczym udało się potwierdzić zjawisko rezonansu w Szwecji, doświadczalnie
przewidywano jego występowanie w wyniku analizy teoretycznej zjawisk falowych
w układach ciągłych i strukturach okresowych [2,3,6]. Jeden z wykresów ilustruje
amplitudę drgań lub fal w funkcji prędkości jazdy pociągu V i częstotliwości kinematycznego wymuszenia - Ω, z zaznaczonym rezonansem układu okresowego
(związanego z rozkładem podkładów).

Rys. 2. Obszary różnych rozwiązań falowych (amplituda w funkcji prędkości V i częstotliwości Ω
z zaznaczonym rezonansem układu okresowego) [2,7]
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Innym przykładem kinematycznego wymuszenia, które zostało zaproponowane i zrealizowane doświadczalnie przez prof. Y. Sato z Instytutu Kolejnictwa Japonii (the Railway Technical Research Institute, RTRI) jest kosinusoidalne wymuszenie o zagłębieniu 1/1000 długości nierówności szyny. W tych badaniach stosowano
zagłębienia h=1 mm i długości L=1 m w przypadku pociągów dużych prędkości
lub L=0,5 m i h=0,5 mm w przypadku pociągów klasycznych i podmiejskich.
Kształt nierówności i rezultat pomiarów obciążenia w czasie ilustruje rys. 3.

Rys. 3. Nierówność szyny i szybkozmienna siła w kontakcie koło-szyna [ton]
w funkcji czasu [ms] [5]

Kolejnym przypadkiem wymuszenia szkodliwych skrętnych drgań zestawów kołowych o wysokiej częstotliwości jest wcześniej wymienione zjawisko „Rolliren”. Wywołuje ono wzrost momentu skręcającego znacznie przekraczającego moment nominalny.
Jeden z wyników eksperymentalnych pomiarów podanych m. in. w pracy [8] ilustruje
rys. 4. Pomiary przeprowadzono na pojeździe szynowym napędzanym asynchronicznymi silnikami trakcyjnymi. Próby testowe przeprowadzono na prostym torze i na łuku
o małym promieniu z przechyłką. Pomiary przeprowadzono w różnych warunkach
toru (suchego / mokrego). Do pomiaru momentu obrotowego na osi i momentu obrotowego dostarczanego do zestawu kołowego wykorzystano czujniki tensometryczne.

Rys. 4. Wynik eksperymentalnego pomiaru momentu napędowego Mt,m oraz momentu skręcającego na
osi Mt,A odniesionego do moment nominalnego Mt,j [8]

Wykres na rysunku 4 pokazuje typowe przebiegi momentu obrotowego, dostarczanego przez silnik asynchroniczny do zestawu kołowego 𝑀𝑡,𝑀 i momentu skręcającego na osi 𝑀𝑡,A gdy następuje utrata przyczepności koła w wyniku najazdu na
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nierówność szyny lub wjazdu na mokry tor. Na rys. 5 pokazano powiększony fragment ilustrujący pojedynczą oscylację wzbudzenia drgań skrętnych zestawu kołowego. Wartości momentu obrotowego są znormalizowane z momentem nominalnym
𝑀𝑡,𝑗 = 53 kNm dostarczonym do zestawu kołowego z maksymalną siłą trakcyjną. Wyniki pokazują, że przy występowaniu drgań skrętnych wielkość momentu
skrętnego osi jest kilkakrotnie większa niż jego wartość nominalna podczas zerwania przyczepności zestawu kołowego. Widoczne są chwilowe maksymalne wartości
momentu skręcającego w zakresie od -91,3 do +117,8 kN jako wynik skrętnych
drgań samowzbudnych o częstotliwości około 93 Hz. Czas oscylacji skrętnej zależy
od prędkości regulacji sterownika silnika trakcyjnego. Układ sterowania ograniczający tego typu drgania jest bardziej efektywny w przypadku napędu elektrycznego
aniżeli w przypadku napędu spalinowego, co jest związane z większą bezwładnością
takiego napędu. Badania układów sterowania nadal są kontynuowane.

Rys. 5. Powiększony fragment przebiegu momentu napędowego Mt,m oraz momentu skręcającego na osi
Mt,A znacznie przekraczającym moment nominalny Mt,j [8]

Zmęczenie materiału osi spowodowane wzrostem momentu skręcającego, ilustrowanym na rys. 4 i 5, którego wartość w chwilach poślizgu znacznie przekraczała moment dopuszczalny, może skutkować ukręceniem osi zestawu kołowego.
Takie zjawisko było przyczyną katastrofy 9.07.2008 r. na trasie Koeln-Düsseldorf
w Niemczech [7]. Wykolejony wagon oraz przełom uszkodzonej osi ilustruje rys. 6.

Rys. 6. Uszkodzenie osi zestawu kołowego w wyniku katastrofy dn. 9.07.2008 r. na trasie Koeln-Düsseldorf w Niemczech [9]
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Uszkodzenia elementów pojazdów szynowych są bardzo często spowodowanne
wadliwym łączeniem szyn w przypadku połączeń toru stykowego, uszkodzonymi
podkładami lub niewłaściwymi węzłami przytwierdzenia. Na rys. 7. widoczne są
usterki toru w postaci nadmiernych szczelin, powodujące cierno-plastyczne zużycie szyny w okolicy sąsiedniego węzła przytwierdzenia. Takie zużycia powierzchni
tocznej szyny wynikają z uderzenia koła napędowego o ubytek, odbicia i ponownego uderzenia z większą prędkością obrotową po uprzedniej utracie kontaktu Przyspieszenie zarejestrowane przez czujniki przyspieszenia, zamontowane na obudowie łożyska zestawu kołowego podczas przejazdu przez szczelinę, jako dynamiczną
reakcję koła przejeżdżającego przez szczelinę podano na rys. 8.

Rys. 7. Przykład wadliwego połączenia szyn i uszkodzeń toru jako rezultat tej wady

Przedstwione w niniejszej pracy usterki powodują zarówno degradację toru, jak
i współdziałających pojazdów szynowych, nawet w przypadku, gdy nie następuje
wykolejenie. Jako ekstremalny przypadek należy uznać przypadek toru, w którym
brakuje kilkadziesiąt centymetrów szyny (rys. 9.).

Rys. 8 . Przyspieszenie pionowe na obudowie zestawu kołowego podczas przejazdu koła
przez połączenie szyn
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Rys. 9. Widok kilkudziesięciocentymetrowego ubytku szyny w torze zarejestrowany podczas jazdy przez
kamerę zamontowaną na pojeździe szynowym

Analizę dynamiczną przejazdu po wadliwym torze stykowym można znaleźć m.in.
w pracach [7,9,12]. W cytowanych pracach podane są również obciążenia toru w przypadku przejazdu przez tor z różnymi szczelinami, w zależności od prędkości przejazdu
i obciążenia statycznego liczonego na koło pojazdu. Na rys. 10 podano schemat zależności geometrycznych w przypadku przejazdu koła przez połączenie szyn z zadaną
szczeliną, bez uwzględniania odkształceń szyny. Na rys. 11 podano widok szyny ze
śladem dynamicznego kontaktu z kołem, powodującego jej uplastycznienie.

Rys. 10. Schemat zależności geometrycznych przejazdu koła przez tor z ubytkiem szyny
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Rys. 11. Widok plastycznej deformacji szyny spowowodowanej uderzeniem koła kolejowego

3. Dynamiczny model napędu pojazdu szynowego
Obecnie kompleksowe badanie układu pojazd-tor, z uwzględnieniem oddziaływania elektromechanicznego napędu, można uzyskać za pomocą symulacji komputerowych [13]. Takie symulacje numeryczne pojazdów szynowych wymagają
implementacji modelu matematycznego pojazdu w programie komputerowym,
który opisałby badane zjawisko z odpowiednią precyzją oraz danych wejściowych.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki uzyskane z wykorzystaniem modelu numerycznego napędu pojazdu szynowego opisanego w pracy [14]. Schemat tego
modelu napędu ilustruje rys. 12, a nowe wyniki uzyskane z jego wykorzystaniem
podano na rys. 13. Do modelu przyjęto parametry zestawów kołowych, wyznaczonych eksperymentalne z pracy [15]. Wykorzystując ten model oraz uwzględniając
scenariusz utraty kontaktu w wyniku ubytku w torze kolejowym otrzymano odpowiedź układu w postaci trajektorii zmiany momentu skręcającego na zestawie
kołowym. Eksperymenty numeryczne przejazdu wykonano przy 2. wartościach
długości szczeliny L w torze kolejowym na pojedynczym toku szynowym, który
w użytym modelu był traktowano jako obniżenie współczynnika tarcia m = 0,36
do wartości zero w strefie kontaktu prawego w jednym kole, trwającego odpowiednio do długości szczeliny w toku szynowym 0.3 s oraz 0.26 s. Na podstawie
otrzymanych wyników można stwierdzić, że wraz ze wzrostem szczeliny w torze,
wartość amplitudy drgań skrętnych wzrasta znacząco w stosunku do statycznego momentu napędowego, będącego w rozpatrywanym przypadku na poziomie
24 kNm. Wynika z tego, że oprócz impulsowego wzrostu obciążenia pionowego
w strefie kontaktu koło-szyna, wynikającego z przejazdu przez ubytek w szynie,
w takim przypadku wzrastają również wartości momentu skręcającego, mogące
wywołać zmęczeniowe uszkodzenie osi zestawu kołowego lub obluzowania koła
na osi.
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Rys. 12. Schemat modelu napędu pojazdu szynowego użyty do badań numerycznych [14]

Rys. 13. Wyniki numeryczne drgań skrętnych osi zestawu kołowego podczas utraty przyczepności
z szyną na jednym z kół

4. Podsumowanie
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dynamiczne związane z samowzbudnością i kinematycznym wymuszeniem wskazujące na zjawiska, które mogą
być przyczyną dużych obciążeń toru i jego degradacji oraz zmęczenia osi zestawów
kołowych. Zasygnalizowane zostały prawdopodobne przyczyny powstawania dużych obciążeń szyn kołami kolejowymi, wielokrotnie większych od powszechnie
uznawanych za realne.
Podano kilka przykładów eksperymentalnego zbadania dynamicznego oddziaływania zestawów kołowych z torem, będącego alternatywnym podejściem do kinematycznego wyjaśniania tego zjawiska.
Jako dowód na duże dynamiczne obciążenie toru wzbudzanego kinematycznie
podano wyniki badań szwedzkich i japońskich, prowadzonych przed ponad dwudziestu laty pod kierunkiem prof. Dahlberga i prof. Y. Sato.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcję i wyniki badań laboratoryjnych innowacyjnej konstrukcji nawierzchni z podkładami betonowymi. Istota koncepcji polega na wzmocnieniu
konstrukcji sztabą metalową, usytuowaną w środkowej części toru. Badania laboratoryjne pokazały, że sztywność wzmocnionej ramy na zginanie jest około 3,5-4 krotnie wyższa od typowej
konstrukcji nawierzchni na podkładach z betonu sprężonego.
Słowa kluczowe: nawierzchnia szynowa, podkłady betonowe, sztywność ramy torowej,
konstrukcja wzmacniająca

1. Wprowadzenie
Sztywność ramy torowej jest jednym z podstawowych czynników, wpływających na stateczność toru bezstykowego (por. np. [1]). Zwiększenie sztywności
ramy torowej jest szczególnie istotne w łukach o małych promieniach. Dotychczas
stosowane były następujące sposoby zwiększenia sztywności ramy torowej:
a) wprowadzenie prowadnicy w postaci typowej szyny lub prowadnicy specjalnej [3,4];
b) zastosowanie podkładów wzdłużnych lub ramowych [2,5];
c) zastąpienie nawierzchni podsypkowej nawierzchnią niekonwencjonalną (np.
[6]).
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MTiGM nr 151 [7] tor bezstykowy
można układać w torach głównych i głównych dodatkowych, jeżeli promień łuku
kołowego jest nie mniejszy od 500 m (podkłady drewniane) lub 450 m (podkłady
betonowe). Nowela rozporządzenia z 2014 roku [8] dopuszcza zastosowanie toru
bezstykowego w torach o promieniach nie mniejszych od 250 m, ale w przypadku zastosowania rozwiązania zwiększającego stateczność toru lub niezawodność
użytkowania i – dodatkowo – wymuszenia temperatury przytwierdzenia +23oC
1 Wkład autorów w publikację: Czyczuła W. 50 %, Chudyba Ł. 50%
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z tolerancją 3oC, w noweli Rozporządzenia 151 dopuszcza się zastosowanie toru
bezstykowego w konstrukcji niekonwencjonalnej (bezpodsypkowej) przy dowolnym promieniu łuku kołowego. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji i badań
laboratoryjnych innowacyjnej konstrukcji nawierzchni na podkładach z betonu
sprężonego, wzmocnionej sztabą stalową.
2. Koncepcja
Istota koncepcji polega na wprowadzeniu stalowych sztab, spawanych do
płaskowników, mocowanych do podkładów za pomocą wkrętów, zakotwionych
w podkładach, wykorzystywanych w typoszeregu podkładów do mocowania szyn
odbojnicowych na mostach (podkłady PS-94/M oraz PS-93/M). Płaskowniki
o grubości około 12 mm są przykręcane do podkładów strunobetonowych w części obniżonej na długości 400 mm. Następnie, po starannym rozmieszczeniu podkładów i regulacji toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej, do płaskowników są
spawane sztaby o grubości również około 12 mm i szerokości 0,25 m (rys. 1).

Rys. 1. Koncepcja wzmocnionej konstrukcji nawierzchni na podkładach z betonu sprężonego

Zastosowana konstrukcja zwiększa istotnie sztywność na zginanie stalowych
elementów nawierzchni w płaszczyźnie poziomej. Biorąc pod uwagę jedynie momenty bezwładności pojedynczych elementów stalowych, w przypadku dwóch
szyn 60E1 otrzymujemy sumę momentów równą 1026 cm4. Moment bezwładności sztaby w płaszczyźnie poziomej wynosi około 1563 cm4. Łączny moment
bezwładności jest zatem około 2,5 krotnie wyższy od momentów bezwładności
dwóch szyn. Należy jednak pamiętać, że wzmocniona konstrukcja nawierzchni
z podkładami betonowymi jest równoważna podkładom ramowym o podatnych
węzłach. Ponieważ trudno ocenić analitycznie sztywność na zginanie takiej konstrukcji, dlatego przeprowadzono badania laboratoryjne, co opisane będzie w toku
dalszych rozważań.
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Przyjęte rozwiązanie umożliwi normalną pracę maszyn torowych, zwłaszcza
podbijarki i zgarniarki tłucznia. Także wymiana pojedynczego podkładu nie będzie nastręczać żadnych trudności (wycięcie i dospawanie sztaby będzie prostym
zabiegiem utrzymaniowym).
W przypadku konieczności zastosowania poszerzenia toru proponuje się przyjęcie przytwierdzeń W14 – w innych przypadkach możliwe będzie zastosowanie
typowego przytwierdzenia SB.
Prace nad konstrukcją zwiększającą sztywność ramy torowej Politechnika Krakowska prowadzi w ścisłej współpracy z firmą TrackTec od ponad półtora roku.
3. Badania laboratoryjne
Podstawowe badania laboratoryjne, dotyczące oporu przy przemieszczaniu się
podkładów bez wzmocnienia i przy wprowadzeniu konstrukcji z płaskownikiem,
zostały już przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską w ramach prac własnych w 2015 roku.
Badaniom poddano dwa podkłady PS-94/M z odcinkami szyn 60E1 i przytwierdzeniami SB-07. Jeden z podkładów był utwierdzony w podłożu, a drugi obciążano wzdłuż osi wywołując przemieszczenie, odpowiadające kątowi obrotu podkładu
względem szyny o maksymalną wartość 0,5o. Mierzono wartość siły i przemieszczenie wzdłuż osi podkładu, a także przemieszczenia poprzeczne podkładu przy zastosowaniu sztaby i bez niej. Na rys. 2 pokazano widok badanego układu, a na rys. 3
przedstawiono podstawowy efekt badań, tzn. zależność siły od przemieszczenia
wzdłużnego podkładu przy zastosowaniu wzmocnienia i typowej konstrukcji.

Rys. 2. Widok badanego układu z dwoma podkładami i sztabą wzmacniającą
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Rys. 3. Zależność siły obciążającej podkład od przemieszczenia wzdłużnego podkładu
– ze wzmocnieniem i typowej konstrukcji

Jak widać efekt wzmocnienia jest znaczący: przy małych obrotach podkładu
względem szyny (przemieszczenia wzdłużne podkładu poniżej 0,5 mm) siła, odpowiadająca temu samemu przemieszczeniu przy wzmocnieniu jest 3-3,5 krotnie wyższa od siły dla układu typowego, natomiast przy wyższych wartościach przemieszczeń stosunek siły przy wzmocnieniu do siły dla układu typowego wynosi 4- 4,3.
Oprócz badań, przeprowadzonych dla dwóch podkładów w laboratorium Politechniki Krakowskiej, wykonano badania przęsła torowego w zakładzie produkcyjnym Track Tec w Goczałkowie. Celem badań było porównanie sztywności ramowej przęsła wzmocnionego i typowego. Ruszt torowy do badania został zbudowany z 16-tu podkładów strunobetonowych PS-93M. Szyny zostały przymocowane
za pomocą węzłów przytwierdzenia W14. Do podkładów przymocowano blachy
stalowe wykorzystując dyble polietylenowe osadzone w podkładach. Do wykonania wzmocnienia użyto pasów blachy stalowej (3 odcinki) o przekroju 250x12 mm
(rys. 4). Podkłady posadowiono na blachach stalowych, rozłożonych na posadzce
betonowej. Zostały one oparte na kulkach łożyskowych o średnicy 20 mm (każdy
podkład na 2-ch kulkach). Dla oparcia kulek o podkłady, do ich dolnej powierzchni przyklejono nakładki z blachy stalowej. Skrajne podkłady zostały zamocowane
do podłoża. Z jednego końca w sposób stały, a z drugiego z możliwością przemieszczania się podkładu wzdłuż osi toru (rys. 5).
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Rys. 4. Widok ramy torowej ze wzmocnieniem [9]

Rys. 5. Widok zespołu mocującego ramę torową na skrajnych podkładach [9]

W środkowym punkcie przęsła umieszczono siłownik hydrauliczny o maksymalnej wartości wymuszanej siły równej 50 kN. Mierzono przemieszczenia punktu
środkowego oraz w kilku innych punktach, rozmieszczonych symetrycznie po obu
stronach środka przęsła. W celu określenia powtarzalności wyników wykonano 5
prób dla konstrukcji bez wzmocnienia i ze wzmocnieniem.
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Na rys. 6 oraz rys. 7 przedstawiono przemieszczenia punktu środkowego
(punktu przyłożenia siły) odpowiednio dla przemieszczenie ramy bez wzmocnienia
oraz przemieszczenia ramy ze wzmocnieniem.

Rys. 6. Przemieszczenia punkt środkowego w funkcji siły (układ bez wzmocnienia) [9]

Rys. 7. Przemieszczenia punktu środkowego w funkcji siły (układ ze wzmocnieniem) [9]

Natomiast na rys. 8 i rys. 9 kształt linii przemieszczeń szyn ramy bez wzmocnienia i ze wzmocnieniem.
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Rys. 8. Kształt linii przemieszczeń przy maksymalnej wartości siły (układ bez wzmocnienia) [9]

Rys. 9. Kształt linii przemieszczeń przy maksymalnej wartości siły (układ ze wzmocnieniem) [9]

Jak wynika z danych, pokazanych na rysunkach 6-9 wzmocnienie konstrukcji
znacząco wpływa na sztywność ramy – maksymalne wartości przemieszczeń przy
tych samych wartościach siły ramy wzmocnionej są 3-3,5 krotnie niższe w odniesieniu do konstrukcji typowej.
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4. Podsumowanie
W pracy przedstawiono koncepcję i wyniki badań laboratoryjnych, związanych
z porównaniem sztywności na zginanie ramy toru z podkładami z betonu sprężonego w odniesieniu do typowej konstrukcji. Pokazano, że mierniki sztywności
na zginanie (także oporu na obrót podkładu względem szyny) we wzmocnionej
konstrukcji są w granicach 3-4,5 krotnie wyższe od tych mierników dla konstrukcji bez wzmocnienia. Obecnie trwają prace analityczne, związane z określeniem
odporności na wyboczenie wzmocnionej konstrukcji w zastosowaniu do łuków kołowych o promieniach 300 m i poniżej. Ponadto trwają przygotowania do pilotażowego wdrożenia w łuku kołowym o małym promieniu.
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Streszczenie. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu opracowań składających się na
całościową analizę kryteriów klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce. Poprzednie
trzy dotyczyły iloczynu ruchu, natężenia ruchu kolejowego oraz liczby torów na przejeździe, tym
razem mowa o natężeniu ruchu drogowego. W pierwszej kolejności przedstawiono historyczne oraz
aktualne znaczenie tego czynnika w systemie klasyfikacji. Następnie podjęto tematykę wpływu natężenia ruchu drogowego na ryzyko powstania kolizji, znaczenia czynnika ludzkiego oraz wpływu
struktury ruchu drogowego na konsekwencje zdarzeń na przejazdach, a także problematykę dotyczącą wymiany danych ruchowych pomiędzy zarządcami kolei i dróg oraz formalnymi terminami
wykonywania pomiarów. Opisując kryterium natężenia ruchu drogowego odwołano się do badań
brytyjskich z 1987 r. (P. F. Stott) i 2008 r. (J. Heavisides, J. Barker) oraz polskich z lat 1985 –
2005 (E. Kononowicz, F. Pietrucha, S. Zimnoch), a także do przepisów prawa niemieckiego. Na
podstawie wszystkich powyższych informacji zostały sformułowane wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: przejazd kolejowo-drogowy, bezpieczeństwo, klasyfikacja, kryteria, natężenie ruchu drogowego

1. Wstęp
Obowiązująca dziś w Polsce – na podstawie 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 [1] – klasyfikacja przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn, czyli ich podział na kategorie od A do F, pochodzi z 1962 r.
[2]. W ciągu 55 lat istnienia tej klasyfikacji, wraz z wprowadzaniem kolejnych zarządzeń oraz rozporządzeń (najważniejsze z nich wchodziły w życie w latach 1968,
1991, 1996 i 2015) lub zmian do tych aktów, korygowano co prawda interpretację kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu przejazdu do określonej kategorii,
jednak ogólne zasady pozostały niezmienne. Filarami klasyfikacji są iloczyn ruchu
oraz warunki widoczności, a spore znaczenie ma również prędkość pociągów.
Zmieniające się (wraz z rozwojem motoryzacji i kolejnictwa) uwarunkowania
ruchu drogowego i kolejowego, galopujący postęp techniczny w dziedzinie informatyki i automatyki oraz dotychczasowe doświadczenia i badania (polskie i zagraniczne) dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych uzasadnia-
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ją postawienie pytania, czy istniejąca klasyfikacja przejazdów powinna być nadal stosowana. Życie pokazuje, że próby siłowego dostosowania przestarzałych
przepisów do problemów i wymagań dnia dzisiejszego mogą przynieść skutek
odwrotny do zamierzonego, powodując sporo zamieszania i trudności praktycznych. Szczególnie w okresie wzmożonej modernizacji infrastruktury z wykorzystaniem środków unijnych niesie to ryzyko komplikacji i powstawania opóźnień
w procesie inwestycyjnym.
Badając rzeczywisty potencjał obowiązującej klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych i kryteriów stosowanych w Polsce autor podjął się opracowania
cyklu referatów dotyczących tej tematyki. Powstały już, i zostały zreferowane,
publikacje na temat iloczynu ruchu [3], natężenia ruchu kolejowego [4] i liczby
torów [5]. Istotą przygotowanego materiału ma być zebranie w jednym miejscu uporządkowanych informacji obejmujących, m. in. historię i ewolucję dzisiejszych wymagań (od lat 20-tych XX wieku), wskazanie charakterystycznych
problemów z nimi związanych, a wreszcie – w miarę możliwości i dostępności
odpowiednich źródeł – powołanie się na doświadczenia zagraniczne w podobnych obszarach wiedzy.
Niniejszy artykuł został poświęcony natężeniu ruchu drogowego. Jego
zastosowanie jako samodzielnego kryterium jest ograniczone do sytuacji,
w której po osiągnięciu wartości 10 000 pojazdów na dobę decyduje ono
o konieczności zastosowania rozwiązania wielopoziomowego na nowobudowanym skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą kołową. Istota oraz olbrzymia waga natężenia ruchu drogowego tkwi natomiast w fakcie, że stanowi
ono drugi – obok natężenia ruchu kolejowego – czynnik najważniejszego
w polskich przepisach wskaźnika iloczynu ruchu. Z tego względu pomiary,
interpretacja i modelowanie ruchu drogowego na przejeździe są bardzo istotne. Już w tym miejscu można stwierdzić, że deterministyczna formuła iloczynu
ruchu znacznie upraszcza interpretację ruchu drogowego na przejeździe. Nie
jest brana pod uwagę ani jego skomplikowana natura, która w dużej mierze
zależy od wzajemnego oddziaływania pojazdów drogowych na siebie, ani też
jego struktura, która może mieć znaczący wpływ na konsekwencje zaistniałych
zdarzeń.
W artykule przytoczono wnioski wynikające z badań zagranicznych oraz
polskich, w których zwrócono uwagę na złożony charakter natężenia ruchu
drogowego (m. in. na różne mechanizmy rządzące zachowaniem kierowców na
przejazdach kolejowo-drogowych) i zalety zastosowania obliczeń o charakterze
stochastycznym w rozpatrywaniu tego zagadnienia. Idzie za tym przekonanie
autora, że znajomość dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie może ułatwić
wszelkie działania zmierzające do ulepszenia obowiązującego systemu klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych oraz kryteriów decydujących o ich zabezpieczeniu.
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2. Znaczenie oraz sposób pomiarów natężenia ruchu drogowego dla
potrzeb klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce do
2015 r.
Rok 1921. Pierwszą znaną obecnie autorowi1 regulacją uwzględniającą wpływ
natężenia ruchu drogowego na organizację skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną jest Okólnik nr 21171/20 do wszystkich Dyrekcji Kolei Państwowych w sprawie
zmian konstrukcyjnych w przejazdach z dnia 17 stycznia 1921 r. [6]. Zgodnie z nim
skrzyżowania linii kolejowych pierwszej kategorii2 z szosami, ulicami miejskimi oraz
ulicami miejskimi „o większym ruchu kołowym”3 miały być zawsze zamykane,
bez względu na warunki widoczności i ewentualne stosowanie innych zabezpieczeń.
W przypadku linii kolejowych drugiej kategorii rogatki zamykane należało stosować – bez względu na ruch – na skrzyżowaniach z ulicami miejskimi, natomiast dla
skrzyżowań z szosami i ulicami wiejskimi o większym ruchu kołowym było to wymagane wtedy, gdy dodatkowo nie odpowiadały one warunkom widoczności.
Rok 1923. Istotnym momentem w procesie kształtowania lub konsolidacji
przepisów kolejowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości było przyjęcie
Rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 marca 1923 r. nr 1744/23/22
w sprawie przepisów technicznych projektowania i budowy kolei żelaznych znaczenia ogólnego4 [7]. Jeden z rozdziałów tego aktu prawnego został poświęcony skrzyżowaniom kolei w poziomie szyn z drogami kołowymi, a z zawartych tam przepisów
wynikało, że przejazdy „o ożywionym ruchu kołowym”5 powinny być zabezpieczone rogatkami obsługiwanymi przez dróżników (w rozporządzeniu użyto określenia „strażników”) ręcznie lub mechanicznie (z odległości).
Rok 1924. Kolejne znane autorowi polskie regulacje prawne dotyczące wpływu natężenia ruchu drogowego na organizację skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną pochodzą z Rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych i Ministra Kolei
z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie przepisów o skrzyżowaniach dróg publicznych z kolejami
żelaznymi [8]. Natężenie ruchu drogowego przekraczające 1000 pojazdów na
dobę w jednym kierunku, stanowiło czynnik współdecydujący o konieczności zastosowania skrzyżowania dwupoziomowego, o ile jednocześnie przecinana linia kolejowa była pierwszorzędna6, a ruch kolejowy na niej prowadzony
przekraczał 30 par pociągów na dobę.
Rok 1932. Według Rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 3 lutego 1932 r.
w sprawie przepisów o zabezpieczeniu ruchu na przejazdach kolejowych w poziomie szyn [9]
1 W poprzednich referatach autor jako pierwszy znany akt prawny traktował Rozporządzenie [8]. W toku
dalszych badań dotyczących historycznych uwarunkowań klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych w
Polsce, dzięki pomocy życzliwych osób, autorowi udało się uzyskać dostęp do jeszcze starszych regulacji.
2 Zgodnie z Okólnikiem [6] przejazdy dzieliły się na dwie kategorie: pierwszą (ruch pociągów z prędkością
powyżej 40 km/h) oraz drugą (ruch pociągów z prędkością poniżej 40 km/h).
3 Okólnik [6] nie określa szczegółowych wartości ruchu, które definiują „większy ruch kołowy”.
4 Pojawia się nowy podział linii kolejowych w Polsce na: koleje znaczenia ogólnego (pierwszorzędne i drugorzędne) oraz koleje znaczenia miejscowego.
5 Uwaga analogiczna, jak w przypisie 3.
6 Obowiązywał podział linii kolejowych podany w przypisie 4.
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obliczone w ciągu jednej godziny w najruchliwszej porze doby natężenie ruchu drogowego – w połączeniu z dobowym natężeniem ruchu kolejowego
– składało się na tzw. sumę ruchu (1), czyli wskaźnik stanowiący przedwojenny
odpowiednik dzisiejszego iloczynu ruchu, decydujący o tym, czy przejazd powinien być strzeżony. Sumę ruchu omówiono w [3].
(1)

gdzie: S – suma ruchu, K – liczba pociągów przejeżdżających przez przejazd w ciągu doby, DG – liczba pojazdów mechanicznych
przejeżdżających przez przejazd w obu kierunkach w ciągu godziny w czasie największego ruchu na drodze.

Ponadto natężenie ruchu drogowego (z uwzględnieniem jego struktury)
warunkowało możliwość zakwalifikowania do kat. I przejazdów nie odpowiadających warunkom widzialności przy ruchu pociągów z prędkością nie
większą niż 50 km/h. Taka kwalifikacja była możliwa wtedy, gdy na przejeździe
odbywał się ruch drogowy o natężeniu nie większym niż 150 pojazdów zaprzęgowych na dobę w obu kierunkach łącznie, przy czym ruch samochodów odbywał się
wyjątkowo i nie odbywał się stały większy ruch autobusowy7.
Częstotliwość pomiaru natężenia ruchu drogowego nie została określona
w Rozporządzeniu [4], określano ją natomiast w stosownych okólnikach. Przykładowo w Okólniku Ministerstwa Komunikacji z dn. 20 marca 1937 r. Nr U.J.III-211/8
w sprawie przepisów o zabezpieczeniu ruchu na przejazdach kolejowych w poziomie szyn
[10] znalazło się wymaganie, że badanie ruchu kołowego8 na przejazdach (tzn.
rejestracja przejeżdżających pojazdów) powinno być dokonywane periodycznie co 4 lata. W przypadkach, gdyby DOKP stwierdziło znaczne zwiększenie ruchu na przejeździe lub gdyby o takim zwiększeniu ruchu powiadomił władze
kolejowe właściwy powiatowy zarząd drogowy, wówczas należało zarządzić nowe
badanie ruchu kołowego na przejeździe, niezależnie od okresu czasu, jaki minął
od ostatniego badania. Ponadto badanie ruchu kołowego należało przeprowadzać
w odstępach corocznych na przejazdach, gdzie ruch kołowy obliczony poprzednio
zbliżał się do wartości granicznych.
Badanie ruchu kołowego obowiązywało dla przejazdów kat. I, II i IV.
Badanie ruchu kołowego należało przeprowadzać w okresie największego natężenia ruchu drogowego (intensywne roboty polne, dni targowe itd.). Dwa motocykle uznawano za jeden pojazd mechaniczny, natomiast rowerów nie traktowano
jako pojazdy mechaniczne.
Rok 1962. Ustalone przed wojną zasady obowiązywały również w okresie
powojennym, aż do wejścia w życie Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 21
września 1962 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi [2],
zmieniającego obowiązujący system. Wprowadzono w nim nową i używaną do
dziś klasyfikację skrzyżowań (kat. od A do F), a jako jedno z kluczowych kryteriów
7 Warto zauważyć, że w przedwojennych przepisach w pewnym zakresie zwracano uwagę na strukturę ruchu
drogowego, tzn. np. kursowanie większej liczby autobusów. W 2017 r. ten aspekt jest pomijany.
8 Choć nie wynika to wprost z przepisów, to zdaniem autora przez badanie ruchu kołowego należy rozumieć
wspólne badanie natężenia ruchu drogowego i kolejowego (określenie sumy ruchu).
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przyjęto iloczyn ruchu, agregujący natężenie ruchu pojazdów drogowych i pociągów na przejeździe (2). Tym samym natężenie ruchu drogowego stało się
czynnikiem współdecydującym o klasyfikacji przejazdów.
(2)
gdzie: I – iloczyn ruchu, K – średnie dobowe natężenie ruchu kolejowego w okresie największego natężenia ruchu drogowego,
D – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego w okresie największego natężenia ruchu drogowego, k – średnie dobowe natężenie
ruchu kolejowego w okresie małego natężenia ruchu drogowego, d – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego w okresie małego
natężenia ruchu drogowego.

Zgodnie z Zarządzeniem [2] pomiary ruchu drogowego należało wykonać
w dwóch różnych okresach obejmujących 4 doby kolejno po sobie następujące,
w tym 1 dobę charakterystyczną (dzień świąteczny, dzień targowy, itp.). Okresy
należało wybierać tak, aby jeden przypadał w czasie zazwyczaj największego natężenia ruchu, drugi zaś – gdy ruch jest mały. Przy obliczaniu ruchu drogowego
należało uwzględnić wszystkie przekraczające przejazd pojazdy, z wyjątkiem rowerów i motorowerów, nie podlegających rejestracji jako pojazdy samochodowe.
Metodykę obliczania średniego dobowego natężenia ruchu drogowego według
Zarządzenia [2] rozwinął Ryszard Danek w książce [11] z 1964 r., wprowadzając
odpowiednie formuły matematyczne i system oznaczeń poszczególnych wielkości
– patrz wzory 3 i 4:
(3)
(4)
gdzie: D – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego w czterodobowym okresie największego natężenia ruchu, d – średnie dobowe
natężenie ruchu drogowego w czterodobowym okresie małego natężenia ruchu, D1 – natężenie ruchu drogowego w trakcie doby
charakterystycznej w okresie największego natężenia ruchu, D2, D3, D4 – natężenia ruchu drogowego w trakcie trzech pozostałych
dób w okresie największego natężenia ruchu, d1 – natężenie ruchu drogowego w trakcie doby charakterystycznej w okresie małego
natężenia ruchu, d2, d3, d4 – natężenia ruchu drogowego w trakcie trzech pozostałych dób w okresie małego natężenia ruchu.

Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem [2] ustalenie natężenia ruchu pojazdów drogowych miało następować na podstawie pomiarów dokonywanych przez właściwe
zarządy drogowe w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata na drogach
państwowych, a co 4 lata na drogach pozostałych.
Rok 1968. Zgodnie z Zarządzeniem nr 215 Ministra Komunikacji z dnia 10 grudnia 1968 r. zatwierdzające „Przepisy w sprawie warunków technicznych, którym powinny
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, zasad projektowania
tych skrzyżowań i sposobu zabezpieczenia ruchu na tych skrzyżowaniach” [12] w kwestiach dotyczących natężenia ruchu drogowego wprowadzono nowe zapisy porządkowe, mówiące o tym, że:
– natężenie ruchu pojazdów drogowych ustala się na podstawie pomiarów
dokonywanych przez właściwy dla danej drogi zarząd drogowy w miarę
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potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 2 lata na drogach państwowych, a co 4
lata na drogach pozostałych,
– pomiarami natężenia ruchu drogowego powinny być objęte wszystkie przejazdy i przejścia kat. A – E.
Ponadto w obliczeniach natężenia ruchu drogowego uwzględniono rowery
i motorowery.
Sama formuła matematyczna stosowana do wyznaczenia średniego dobowego
natężenia ruchu drogowego nie uległa zmianie – ważność zachowały wzory 2, 3
oraz 4.
Rok 1991. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych
z drogami publicznymi [13] skorygowano definicję iloczynu ruchu i uproszczono
formułę jego obliczania, odstępując od stosowania dwóch różnych okresów
pomiarowych natężenia ruchu drogowego i kolejowego (tj. okresu największego i małego natężenia ruchu drogowego).
Do obliczenia iloczynu ruchu przyjmowano teraz średnie dobowe wielkości
natężenia ruchu drogowego i średnie dobowe natężenie ruchu kolejowego –
patrz (5).
(5)
gdzie: I – iloczyn ruchu, K – średnie dobowe natężenie ruchu kolejowego, D – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego.

Wprowadzono nowe zapisy porządkowe, według których pomiary natężenia
ruchu drogowego miał wykonywać właściwy zarząd drogi nie rzadziej niż co 5 lat,
a pomiarami tymi należało objąć wszystkie przejazdy kat. A – D.
W Załączniku nr 2 do Rozporządzenia [13] ujęto nowe zasady określania natężenia ruchu drogowego. Wielkości natężenia ruchu drogowego należało ustalać
na przejazdach:
– na drogach krajowych – na podstawie pomiarów generalnych ruchu, przeprowadzanych co 5 lat, a w wyjątkowych przypadkach, gdy punkt pomiarowy był zlokalizowany w znacznej odległości od przejazdu – na podstawie
bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego,
– na pozostałych drogach – na podstawie bezpośrednich pomiarów ruchu
drogowego na przejeździe.
Pomiary należało przeprowadzać we wrześniu lub w październiku, w ciągu
dwóch dni (wtorek, środa), w godzinach od 6:00 do 18:00. Przy obliczaniu natężenia ruchu drogowego należało uwzględniać wszystkie pojazdy przekraczające
przejazd, łącznie z rowerami i motorowerami. Średnie dobowe natężenie ruchu
drogowego w danym dwudniowym okresie pomiarowym wyliczało się według (6):
(6)
gdzie: D – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego, D1, D2 – natężenia ruchu drogowego w trakcie dwóch dni pomiarowych,
1,20 – współczynnik uwzględniający ruch nocny.
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3. Znaczenie oraz sposób pomiarów natężenia ruchu drogowego dla potrzeb klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych w Polsce od 2015 r.
Według aktualnie obowiązującego Rozporządzenia [1] pomiary natężenia ruchu
drogowego należy wykonywać na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B, C lub D. Zastrzeżono również konieczność współpracy zarządcy drogi
i kolei w zakresie wzajemnego udostępniania danych ruchowych (natężenia ruchu),
które są wymagane do weryfikacji i zmian kategorii przejazdów kolejowo-drogowych.
W Rozporządzeniu [1] natężenie ruchu drogowego ponownie staje się
kryterium mogącym mieć bezpośredni wpływ na zastosowane rozwiązanie
skrzyżowania. Wynika to z §39, w którym mowa o tym, że w przypadku skrzyżowania nowobudowanego dla natężenia ruchu równego lub większego niż 10 000
pojazdów na dobę należy stosować skrzyżowanie wielopoziomowe. Wymaganie nie
obowiązuje dla skrzyżowań przebudowywanych.
W Załączniku nr 1 do Rozporządzenia [1] przedstawiono nowy harmonogram
wykonywania pomiarów ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
opisany w tab. 1.
Tabela 1. Harmonogram pomiarów ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych
Kategoria

Iloczyn ruchu

przejazdu

(z ostatniego pomiaru)

A, B, C

-

nie rzadziej, niż co 5 lat

I < 20 000

nie rzadziej, niż co 5 lat

20 000 ≤ I ≤ 40 000

nie rzadziej, niż co 2 lata

I > 40 000

nie rzadziej, niż co 1 rok

D

Częstotliwość pomiarów

Pomiary należy przeprowadzać w miesiącach kwiecień – maj lub wrzesień – październik, w ciągu dwóch kolejnych dób, obejmujących pary dni: wtorek – środa lub
środa – czwartek. Zarządca drogi powinien powiadomić zarządcę kolei o planowanym terminie przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym, a przedstawiciel zarządcy kolei ma także prawo uczestniczyć w takich pomiarach.
W pomiarach natężenia ruchu drogowego uwzględnia się wszystkie pojazdy drogowe przekraczające przejazd kolejowo-drogowy w okresie pomiarowym, w tym rowery i motorowery.
Średnie dobowe natężenie ruch drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejeździe, przeprowadzonych w ciągu dwóch kolejnych dób pomiarowych, tzn. według (7):
(7)
gdzie: D – średnie dobowe natężenie ruchu drogowego, D1, D2 – natężenia ruchu drogowego w trakcie dwóch dni pomiarowych.
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W związku z tym, że w okresie 5 lat może dojść lokalnie do istotnych zmian
natężenia ruchu drogowego, a także do pojawienia się nowych zagrożeń (lub zaistnienia wypadków), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia [1] pomiary
natężenia ruchu drogowego i kolejowego mogą być także wykonywane na żądanie
właściwych organów, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych lub
komisji kolejowej, zarządcy drogi lub zarządcy kolei.
4. Jak natężenie ruchu drogowego może wpływać na ryzyko wypadku?
Uogólnienie wynikające ze stosowania iloczynu ruchu. Iloczyn ruchu (5)
jest bardzo prostym wskaźnikiem o charakterze deterministycznym. Jego interpretacja w Rozporządzeniu [1] i wszystkich poprzednich (tzn. od 1962 r.) polega
w zasadzie tylko na tym, że im większa jest wartość iloczynu (a więc również jego
czynników: średniego dobowego natężenia ruchu drogowego oraz średniego dobowego natężenia ruchu kolejowego), tym wyższa powinna być kategoria, do której
należy zakwalifikować dany przejazd kolejowo-drogowy.
Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest fakt, że iloczyn ruchu w swojej obecnej
postaci może dosyć dobrze wyrazić ekonomiczne skutki ewentualnego zdarzenia
na przejeździe. Zasada wydaje się tutaj oczywista: wraz ze wzrastającym iloczynem
ruchu możemy spodziewać się coraz większych problemów i strat ekonomicznych
wynikających z zamknięcia dla ruchu linii kolejowej lub drogi kołowej, organizacji
tras objazdowych, opóźnień w ruchu itd.
Jeśli mówić jednak o względach bezpieczeństwa, to obowiązująca formuła iloczynu ruchu jest bardziej wątpliwa. Przede wszystkim w jej konstrukcji osadzony
jest błąd jednakowego traktowania skrzyżowań o bardzo odmiennych warunkach
ruchowych. Przykładowo przejazd z ruchem 4 pociągów i 7 500 pojazdów na
dobę oraz przejazd z ruchem 60 pociągów i 500 pojazdów na dobę to pod
względem ruchowym dwie różne sytuacje, tymczasem polskie przepisy – ze
względu na jednakowy iloczyn ruchu 30 000 – każą traktować je jako analogiczne. Uwagę na ten problem zwracano już wiele razy, m. in. w pracy [14].
Sporo argumentów przemawia za tym, aby wpływ natężenia ruchu drogowego
oraz natężenia ruchu kolejowego na zabezpieczenie przejazdów rozpatrywać albo
niezależnie od siebie (tzn. w ogóle pomijając jakikolwiek wskaźnik agregujący),
albo przy zastosowaniu znacznie bardziej rozwiniętych wskaźników lub metod
opartych na rachunku probabilistycznym.
Badania amerykańskie i brytyjskie. Czy wzrost ruchu drogowego na przejeździe oznacza wzrost ryzyka powstania wypadku? Narzucającą się odpowiedzią
na to pytanie jest odpowiedź twierdząca, czemu - chyba zbyt pochopnie – dano
wyraz w pracach [3] i [4]. W praktyce zależność ta może mieć bardziej skomplikowany charakter, o czym przekonują zagraniczne i polskie publikacje dotyczące
wpływu natężenia ruchu drogowego na ryzyko wypadku na przejeździe. Większość takich analiz opiera się na metodach stochastycznych, a w swej istocie odnosi
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się do obliczenia czasu zajętości strefy niebezpiecznej przejazdu i probabilistycznej
oceny możliwości zaistnienia kolizji w różnych scenariuszach (np. w badaniach
amerykańskich z 1968 r. [15] wymienia się trzy podstawowe - na logikę oczywiste
– przypadki: pociąg dojeżdża do przejazdu zajętego przez samochód, samochód
dojeżdża do przejazdu zajętego przez pociąg, pociąg i samochód dojeżdżają do
przejazdu jednocześnie).
Bardzo ciekawe spojrzenie na temat wpływu natężenia ruchu drogowego na
ryzyko kolizji przedstawił w 1987 r. w Wielkiej Brytanii Peter Frank Stott [16]
w swoim raporcie dotyczącym bezpieczeństwa na brytyjskich przejazdach z sygnalizacją samoczynną bez półrogatek (AOLC)9. Raport jest dokumentem kompleksowym i obejmuje praktycznie całokształt zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu na przejazdach. Jeśli jednak szukać w nim jakiejś najważniejszej
myśli, to jest ona taka, że obok urządzeń zabezpieczających drugim – i na
pewno nie mniej ważnym – czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo
ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym jest wzajemne oddziaływanie pojazdów drogowych na siebie, a w szczególności tzw. „efekt bariery”, czyli
blokowanie przez pojazd prawidłowo oczekujący przed przejazdem kolejnych pojazdów zbliżających się do niego.
W odniesieniu do kierowców Stott przyjął trzy założenia w obszarze behawioralnym:
– prawdopodobieństwo prawidłowego zachowania kierowcy na przejeździe
jest zdecydowanie większe, niż prawdopodobieństwo nieprawidłowego zachowania,
– samochód, który zatrzymał się przed przejazdem (co, zgodnie z poprzednim
założeniem jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne) stanowi „barierę”
dla wszystkich kolejnych pojazdów zbliżających się do przejazdu, a więc
również i dla tych, które dojeżdżając do przejazdu jako pierwsze mogłyby
się zachować w sposób nieprawidłowy,
– wpływ zachowania typu „podążaj za poprzednikiem” (dosł. z ang. follow my
leader), tzn. naśladowanie przez dany pojazd drogowy zachowania poprzedzającego go pojazdu bez względu na prawidłowość tego zachowania, jest pomijalny.
Na tej podstawie, w oparciu o obliczenia stochastyczne, Stott wyszedł z wnioskiem, że relacja między natężeniem ruchu drogowego a ryzykiem zaistnienia kolizji na przejeździe nie tylko nie jest liniowa, ale nawet nie jest monotoniczna. Po osiągnięciu pewnego poziomu natężenia ruchu drogowego
dalszy jego wzrost będzie powodował spadek ryzyka zaistnienia kolizji na
przejeździe – z uwagi na wspomniany „efekt bariery” (rys. 1).
9 Raport został opracowany po katastrofie kolejowej z dnia 26 lipca 1986 r., kiedy to na przejeździe typu AOCL
w Lockington na linii kolejowej Hull – Scarborough pociąg pasażerski relacji Bridlington – Kingston uderzył
w samochód dostawczy Ford Escort i uległ wykolejeniu. 9 osób, w tym 8 jadących pociągiem, poniosło śmierć,
do szpitala trafiło 59 osób, z czego 10 wymagało dłuższej hospitalizacji. Co ważne, przejazd w Lockington był
świeżo po przebudowie z lat 1985/1986, kiedy to przekwalifikowano go ze strzeżonego z miejsca na automatyczny. W okresie przed wypadkiem zgłaszano przypadki błędnego działania sygnalizacji samoczynnej, jednak
dochodzenie wykazało, że w chwili wypadku wszystkie urządzenia funkcjonowały prawidłowo [23].
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Rys. 1. Ogólna zależność między natężeniem ruchu drogowego a ryzykiem sytuacji kolizyjnej według
raportu [16] Petera Franka Stotta (opr. rysunku wg autora)

Argumentem przemawiającym za odwołaniem się do raportu [16] jest fakt, że
jego omawiany element został wdrożony w procesie doboru zabezpieczenia przejazdów w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z propozycją Stotta wprowadzono metodę
przeliczania rzeczywistego natężenia ruchu drogowego na efektywne natężenie ruchu drogowego – patrz tab. 2 [17].
Tabela 2. Rzeczywisty i efektywny dzienny ruch drogowy w przepisach brytyjskich [17]
Dzienny ruch drogowy
Efektywny
Rzeczywisty
250
230
500
425
750
580
1 000
705
1 250
810
1 500
890
1 750
955
2 000
1010
2 500
1080
3 000
1115

Dzienny ruch drogowy
Rzeczywisty
Efektywny
3 000
1115
3 500
1115
4 000
1080
4 500
1040
5 000
990
6 000
885
7 000
765
8 000
650
9 000
540
10 000
475

Raport Stotta został w zasadniczej części poświęcony przejazdom z sygnalizacją samoczynną bez półrogatek, jednak prace powstałe w późniejszych latach
dowodzą, że podobne zjawiska występują również na przejazdach innego typu, np.
wyposażonych w półrogatki [18].
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Badania polskie. Również w Polsce prowadzone były badania nad wpływem
ruchu drogowego na ryzyko zaistnienia wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym. Np. w opracowaniach [14] i [19] autorzy zwrócili uwagę na wątpliwości
związane z iloczynem ruchu, m. in. uogólnienie sytuacji ruchowej na przejeździe
przy różnych udziałach natężenia ruchu drogowego i kolejowego (o czym wspomniano na wstępie niniejszego artykułu), uwzględnienie zbyt małej liczby parametrów charakteryzujących ruch drogowy i kolejowy, czy też wreszcie arbitralne
przyjęcie wartości granicznych. Jako alternatywa zaproponowano użycie modelu
teorii masowej obsługi do wyznaczania charakterystyk zakłóceń ruchu drogowego
na przejeździe kolejowo-drogowym i opracowanie w ten sposób nowych kryteriów
klasyfikacyjnych. Zdaniem autorów o stosowaniu skrzyżowań wielopoziomowych mogłaby decydować wartość oczekiwana czasu oczekiwania pojazdów
drogowych przed przejazdem, natomiast sama klasyfikacja skrzyżowań jednopoziomowych oraz dobór systemu zabezpieczenia powinny bazować na
wskaźniku prawdopodobieństwa możliwości wystąpienia kolizji. Podobnie,
jak w przykładach zza granicy, istotę rzeczy stanowiłyby obliczenia stochastyczne.
Czynnik ludzki. Przyglądając się opisanym wyżej badaniom i doświadczeniom
należy mieć na uwadze, że bazują one przede wszystkim na analizie probabilistycznej, w której przyjmuje się pewien teoretyczny model zachowania pojazdów
drogowych i kolejowych na przejeździe. Dziś wiemy, że olbrzymią rolę w postawaniu różnego rodzaju wypadków odgrywa również czynnik ludzki, który znacznie
trudniej zmierzyć i zamodelować. Najszerszej wiedzy na temat czynnika ludzkiego
dostarczają te systemy, w których wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa, jak choćby lotnictwo czy energetyka jądrowa. Uzyskane w ten sposób doświadczenia można i należy przekładać również na inne dziedziny, m. in. transport
kolejowy. Rozpatrując kwestię natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym także można badać rzeczywisty udział czynnika ludzkiego, na
przykład niżej wymienione aspekty:
– wpływ natężenia ruchu drogowego na sposób jazdy kierowcy, m. in. na stosowanie się do wskazań sygnalizacji przejazdowej oraz skłonność do wywierania presji na osoby obsługujące przejazd kolejowo-drogowy kat. A,
– wpływ natężenia ruchu drogowego na pracę dróżnika/dyżurnego ruchu,
– model zachowania „podążaj za poprzednikiem”, który choć zbagatelizowany w raporcie [16], zdaniem autora może być przedmiotem dalszych badań.
Przykłady psychologicznych i fizjologicznych czynników stresujących, które warto wziąć pod uwagę w analizie powyższych zagadnień, przedstawiono w pracy [5].
Potrzebę dalszej optymalizacji przedstawionego wcześniej brytyjskiego modelu
P. F. Stotta pod kątem czynnika ludzkiego zauważono w pracy [18].
Pominięcie wskaźnika agregującego na przykładzie Niemiec. Przykładem
kraju, w którym natężenie ruchu drogowego ma bardzo duży wpływ na zabezpieczenie przejazdów kolejowo-drogowych, są Niemcy. Urządzenia na przejazdach
dzieli się tam na dwie podstawowe kategorie: zabezpieczenie techniczne (urządzenia aktywne) i zabezpieczenie nietechniczne (urządzenia pasywne). O stosowaniu
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zabezpieczenia technicznego lub zabezpieczenia nietechnicznego decyduje podstawowa klasyfikacja, oparta na pięciu kluczowych kryteriach:
– rodzaj drogi: publiczna/niepubliczna, leśna, piesza, rowerowa itd.;
– natężenie ruchu drogowego (n – liczba pojazdów na dobę): ruch mały
(n ≤ 100), ruch umiarkowany (100 < n ≤ 2500), ruch duży (n > 2500);
– prędkość pociągów na linii kolejowej (np. 60 km/h, 80 km/h i więcej);
– znaczenie linii kolejowej: kolej główna, kolej boczna;
– liczba torów linii kolejowej: linia jednotorowa, linia wielotorowa.
Kryterium natężenia ruchu drogowego jest również używane do określenia
szczegółowego zakresu zabezpieczenia technicznego, decydując m. in. o możliwości stosowania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej bez półrogatek w określonych lokalizacjach [20].
5. Struktura ruchu – przemilczany problem
Średnie dobowe natężenie ruchu drogowego zawiera w sobie sumaryczny ruch
wszystkich pojazdów drogowych, co w określonych warunkach może być niewystarczające. W celu realnej ewaluacji warunków bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i zasadności stosowania różnych nowoczesnych
systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach, zasadne byłoby osobne
zliczanie ruchu pojazdów lekkich (np. samochody osobowe, motocykle,
motorowery i rowery) oraz pojazdów ciężkich (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki rolnicze, itd.). Najechanie pociągu na ciężki pojazd w oczywisty
sposób zwiększa ryzyko powstania wypadku z poważnymi konsekwencjami (a nawet katastrofy kolejowej), czego dowodzą m. in. zdarzenia zaistniałe w ostatnich
latach w Polsce (rys. 2, tab. 3).

Rys. 2. Konsekwencje najechania pociągu towarowego na samochód ciężarowy na szlaku Starachowice
Wschodnie – Kunów w dniu 20 maja 2016 r. [21]
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Tabela 3. Poważne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce w ostatnich latach
Data i miejsce
16 maja 2007 r.
Stawiguda k. Olsztyna

15 listopada 2007 r.
Poledno k. Świecia n. Wisłą

28 kwietnia 2011 r.
Mosty k. Lęborka

20 maja 2016 r.
Staw Kunowski
k. Starachowic

Opis wypadku
Na przejeździe kat. D w Stawigudzie na szlaku jednotorowym Olsztynek
– Gągławki pociąg pospieszny relacji Olsztyn Główny – Kraków Główny
uderzył w ciężarówkę przewożącą paszę do pobliskiej fermy drobiu, w efekcie
czego lokomotywa i dwa wagony wypadły z szyn. Lokomotywa przewróciła
się na pobliską drogę. W zdarzeniu rannych zostało czworo podróżnych.
Kierowca i pasażerka wyszli ze zdarzenia bez większych obrażeń.
Na przejeździe kat. C w Polednie na szlaku dwutorowym Parlin – Terespol
Pomorski pociąg pospieszny relacji Gdynia – Zielona Góra najechał na
samochód ciężarowy z belami papieru, w efekcie czego wykoleiła się
lokomotywa oraz pięć wagonów. Śmierć poniósł maszynista i jedna pasażerka,
zaś 16 osób zostało rannych. Kierowca nie odniósł większych obrażeń.
Urządzenia na przejeździe działały prawidłowo.
Na przejeździe kat. C w Mostach k. Lęborka na szlaku jednotorowym
Godętowo – Lębork pociąg pospieszny relacji Katowice – Gdynia Główna
najechał na ciągnik siodłowy z naczepą wypełnioną pustakami. Lokomotywa i
cztery wagony wykoleiły się. Z osób podróżujących pociągiem zginęły dwie,
rannych zostało 25 osób. Ranny był również kierowca tira. Urządzenia na
przejeździe działały prawidłowo.
Na przejeździe kat. D w Stawie Kunowskim k. Starachowic na szlaku
dwutorowym Starachowice Wschodnie – Kunów pociąg towarowy najechał na
samochód ciężarowy do transportu szamba. Wykolejeniu uległa lokomotywa
i siedem wagonów towarowych. Trzy osoby (maszynista pociągu, kierowca
i pasażer samochodu ciężarowego) odniosły obrażenia. W składzie pociągu
znajdowały się również wagony z materiałami niebezpiecznymi, jednak nie
uległy one wykolejeniu.

Kwestię zasadności uwzględnienia w klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych nie tylko natężenia ruchu drogowego, ale również jego struktury, podniesiono m. in. w artykule [22]. Autor zwrócił tam uwagę m. in. na niebezpieczeństwo
związane z częstym pokonywaniem przejazdów kolejowo-drogowych przez autobusy komunikacji publicznej lub zakładowej.
6. Pomiar i sezonowość ruchu drogowego
Zgodnie z §14 ust. 3 Rozporządzenia [1] dla celów weryfikacji i zmian kategorii
przejazdów kolejowo-drogowych i przejść oraz sposobów ich zabezpieczenia (a prościej rzecz ujmując – w celu obliczenia aktualnego iloczynu ruchu) zarządcy kolei
i zarządcy dróg powinni przekazywać sobie wzajemnie aktualne wyniki pomiarów
natężenia ruchu, odpowiednio kolejowego albo drogowego. Co do zasady zapis jest
niewątpliwie słuszny, ale w praktyce różnie bywa z jego wykonywaniem. Doświadczenie pokazuje, że szczególnie dla skrzyżowań z drogami niższej kategorii
pojawiają się trudności z dostępem do aktualnych wartości iloczynu ruchu, co
zazwyczaj wynika z nieaktualizowanych (lub zbyt rzadko) wartości natężenia
ruchu drogowego (ruch kolejowy pozostaje dziś pod stałą kontrolą). Warto
przypomnieć, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia [1], za dostarczenie
danych o natężeniu ruchu drogowego odpowiedzialny jest właściwy zarządca drogi.
Badania takie można wykonywać na różne sposoby: zarówno tak jak dawniej, tj.
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przy wykorzystaniu zespołów ludzkich pracujących w terenie, jak i z zastosowaniem
nowocześniejszych technologii, tj. różnego typu rejestratorów lub nawet automatycznej analizy obrazu z nagrań filmowych (należy rozważyć możliwość wykorzystania w tym celu nagrań z telewizji techniczno-użytkowej).
Jednym z rozwiązań, które z pewnością ułatwiłoby utrzymanie zabezpieczenia przejazdów na wymaganym poziomie, byłoby opracowanie komputerowego systemu wymiany danych ruchowych pomiędzy zarządcami kolejowymi i drogowymi (lub odpowiednich interfejsów do istniejących systemów). Biorąc pod uwagę wzrastające możliwości automatyzacji pomiarów ruchu
i eksportowania takich danych do systemu w czasie rzeczywistym, w przyszłości
podobne rozwiązanie mogłoby umożliwić nie tylko okresową aktualizację iloczynów ruchu (lub innych wskaźników, jeśli zostaną wprowadzone), ale też dynamiczną reakcję na zjawiska ruchowe zachodzące na przejeździe w czasie rzeczywistym
(np. stwierdzenie nagłego i znacznego wzrostu ruchu drogowego – np. z powodu
zamknięcia innej drogi – mogłoby skutkować błyskawicznym zarządzeniem ograniczenia prędkości pociągów lub przedsięwzięciem dodatkowych czynności związanych z zabezpieczeniem skrzyżowania).
Z uwagi na zapisy Rozporządzenia [1] i poprzednich istnieje jeszcze jeden formalny problem związany z natężeniem ruchu drogowego na przejeździe. Określone w rozporządzeniu terminy pomiaru natężenia ruchu drogowego na
przejazdach kolejowo-drogowych, tzn. w miesiącach kwiecień – maj lub
wrzesień – październik nie są adekwatne dla przejazdów kolejowo-drogowych położonych na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, na których
natężenie ruchu rośnie w sezonie turystycznym, w szczególności prowadzącymi nad morze i w góry. Co prawda w praktyce dla takich przejazdów zwykle –
na zasadzie odstępstwa – zdroworozsądkowo przyjmuje się maksymalne natężenie
ruchu drogowego (tj. odpowiadające ruchowi sezonowemu), a czasem wręcz stosuje różne zabezpieczenie w zależności od pory roku (np. zabudowa samoczynnej
sygnalizacji na czas sezonu i demontaż, z wprowadzeniem ograniczenia prędkości,
po jego zakończeniu i wstrzymaniu planowego ruchu kolejowego), jednak wskazane byłoby formalne uregulowanie tej oczywistej kwestii.
7. Podsumowanie
W niniejszym artykule podjęto temat historycznego, aktualnego oraz potencjalnego znaczenia kryterium natężenia ruchu drogowego w klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych, z uwzględnieniem polskich i zagranicznych zapisów prawnych, wyników polskich i zagranicznych badań oraz prac naukowych,
a wreszcie własnych obserwacji i tez autora. Na podstawie przedstawionych informacji można sformułować niżej wymienione wnioski:
1) W rozpatrywanym okresie obejmującym lata 1921 – 2017 rola natężenia
ruchu drogowego jako samodzielnego kryterium w klasyfikacji przejazdów
kolejowo-drogowych zmieniała się, przy czym już od 1932 r. została istot-
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nie ograniczona. Wiązało się to z wprowadzeniem sumy ruchu, zastąpionej
w 1962 r. iloczynem ruchu, czyli wskaźników agregujących natężenie ruchu
drogowego i natężenie ruchu kolejowego.
Formuła iloczynu ruchu znacznie upraszcza zagadnienie ruchu drogowego, ograniczając je wyłącznie do średniego dobowego natężenia wyrażonego
liczbą pojazdów. Podobnie dzieje się z ruchem kolejowym. Konsekwencją
jest jednakowe traktowanie przejazdów o bardzo różnym udziale ruchu drogowego i kolejowego, ale zbliżonym bądź identycznym iloczynie ruchu, co
z punktu widzenia bezpieczeństwa jest co najmniej wątpliwe.
Doświadczenia brytyjskie pokazują, że newralgicznym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym jest
wzajemne oddziaływanie pojazdów drogowych na siebie, a w szczególności
powstawanie tzw. „efektu bariery”, czyli blokowanie przez pojazd prawidłowo oczekujący przed przejazdem kolejnych pojazdów. Z uwzględnieniem
tego zjawiska wdrożono w Wielkiej Brytanii metodę przeliczania rzeczywistego natężenia ruchu drogowego na efektywne natężenie ruchu drogowego.
Nie tylko za granicą, ale także w Polsce prowadzono badania nad naturą
ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. W przytoczonych
pracach proponowano wprowadzenie nowych kryteriów związanych z ruchem drogowym, takich jak wartość oczekiwana czasu oczekiwania pojazdów drogowych przed przejazdem (decydująca o stosowaniu wiaduktów)
oraz wskaźnik prawdopodobieństwa możliwości wystąpienia kolizji (decydujący o doborze urządzeń zabezpieczających dla przejazdu jednopoziomowego).
Dalszych badań wymaga związek natężenia ruchu drogowego z tzw. czynnikiem ludzkim, np. wpływ zwiększonego ruchu na stres kierowców i pracowników obsługujących przejazdy kolejowo-drogowe, a także na model
zachowania „podążaj za poprzednikiem”.
Niemiecki system klasyfikacji przejazdów kolejowo-drogowych traktuje
natężenie ruchu drogowego jako jedno z pięciu głównych kryteriów decydujących o przyjmowanym sposobie zabezpieczenia i nie agreguje go z natężeniem ruchu kolejowego.
Aktualnie obowiązująca w Polsce klasyfikacja przejazdów kolejowo-drogowych w żaden sposób nie uwzględnia struktury ruchu drogowego, tzn. co
najmniej podziału na pojazdy ciężkie (samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki rolnicze itd.) i pojazdy lekkie (np. samochody osobowe, motocykle,
motorowery i rowery). Tymczasem właśnie ta struktura może bardzo wiele
powiedzieć o potencjalnych skutkach zdarzeń na przejazdach.
Pomocne byłoby opracowanie specjalnego systemu komputerowego lub
interfejsów do istniejących systemów, umożliwiających sprawną i bieżącą
wymianę informacji o natężeniu ruchu drogowego i kolejowego między zarządcami dróg i zarządcami kolejowymi.
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9) Wskazane jest uregulowanie w rozporządzeniu przejazdowym kwestii pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, położonych na liniach
kolejowych lub drogach, na których odbywa się ruch sezonowy. Obecnie
narzucone terminy pomiarów ruchu (kwiecień – maj, wrzesień – październik) nie uwzględniają takiej ewentualności.
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Streszczenie. Uchwalony w styczniu 2016 r. Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1 wskazuje zalecane metody wykonywania prac
terenowych oraz zakres ich stosowania. Stawia także wiele szczegółowych wymagań w zakresie
dokładności pomiarów oraz warunków i konfiguracji ich prowadzenia. Artykuł opisuje najpopularniejsze aktualnie techniki geodezyjne: tachymetrię, niwelację, pomiary GNSS oraz skaning
laserowy. Przybliża również ich potencjalne zastosowanie w geodezji kolejowej, m.in. podczas zakładania kolejowych osnów geodezyjnych i specjalnych, przeprowadzania regulacji osi toru kolejowego, pomiaru skrajni oraz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Artykuł prezentuje także
rozwiązania sprzętowe wykorzystujące bezpośrednio lub pośrednio wymienione techniki pomiarów
geodezyjnych. Obejmują one przyrządy do diagnostyki i badania geometrii torów m.in. toromierze
ręczne i belki pomiarowe oraz elektroniczne toromierze wózkowe, a także drezyny lub wagony
pomiarowe. Część z nich pozwala na bezpośrednie zamocowanie instrumentu (np. tachymetru, skanera, odbiornika GNSS) lub osprzętu geodezyjnego (np. reflektora pryzmatycznego). Umożliwia to
prowadzenie kompleksowego pomiaru różnymi technikami oraz porównanie i kontrolę uzyskanych
wyników. Charakterystyka oraz dokładność poszczególnych technik oraz rozwiązań została odniesiona do zaleceń i wymagań Standardu GK-1.
Słowa kluczowe: geodezja kolejowa, geometria toru kolejowego, pomiary geodezyjne

1. Wprowadzenie
Utrzymanie linii kolejowych w spełniającym założone wymagania stanie technicznym jest jednym z nadrzędnych zadań stawianych przed zarządcą terenu kolejowego. Dbałość o odpowiedni stan infrastruktury kolejowej wymaga prowadzenia prac pomiarowych, naprawczych i modernizacyjnych. Wymagania techniczne
dotyczące systemu kolei konwencjonalnych podaje dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Szczegółowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa i współpracy poszczególnych podsystemów kolejowych
określają techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI). Zgodnie z nimi, przedsiębiorstwa dbające o infrastrukturę kolejową powinny dzielić się doświadczeniami, wiedzą i technologią.
Pomiary dróg kolejowych i innych obiektów z nimi związanych dokonują zespoły geodezyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub wykonawcy zewnętrzni
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posiadający stosowne uprawnienia. Są to głównie pomiary realizacyjne, inwentaryzacyjne oraz prowadzone niezależnie od nich okresowe badania diagnostyczne
nawierzchni i podtorza. Podmioty realizujące prace geodezyjne na terenach kolejowych zobowiązane są do przestrzegania wytycznych i stosowania Standardu technicznego „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1
[1]. Prace geodezyjne i kartograficzne powinny być wykonywane zgodnie z metodami i zasadami określonymi w obowiązujących przepisach [9].
2. Zadania geodetów na terenach kolejowych
Do asortymentu prac pomiarowych na terenach kolejowych należą [1]: kolejowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna
(KOS), mapy sytuacyjno – wysokościowe, regulacja osi torów, kilometracja linii
kolejowej, pomiary realizacyjne, profil podłużny linii, uzbrojenie podziemne oraz
pomiary powykonawcze.
2.1. Osnowy kolejowe
Kolejową podstawową poziomą osnowę geodezyjną stanowią punkty przenoszące na tereny kolejowe geodezyjny państwowy, sytuacyjny układ odniesienia. Punkty
poziomej osnowy podstawowej wyznaczane są z wykorzystaniem techniki statycznej GNSS. Lokalizacja i sposób stabilizacji punktów musi posiadać konfigurację
pozwalającą na precyzyjne centrowanie, wykonanie pomiaru satelitarnego GNSS
oraz pomiaru niwelacyjnego. Błąd położenia punktu w planie nie może przekraczać
±0,01 m w odniesieniu do osnowy bazowej. W ramach tej osnowy zakładane są
pary punktów rozmieszczone co 2,0-2,5 km. Odległość między punktami w danej
parze powinna wynosić od 150 do 300 m przy zachowaniu wzajemnej wizury.
Do kolejowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej należą punkty wykorzystywane do nawiązywania pomiarów geodezyjnych na terenach kolejowych.
Zalicza się do nich m.in. pomiary sytuacyjno-wysokościowe i realizacyjne, pomiar
profilu podłużnego oraz pomiary do celów regulacji osi torów. Osnowę szczegółową
tworzą punkty rozwinięcia kolejowej osnowy podstawowej oraz punkty kolejowej
osnowy specjalnej (KOS). Średni błąd położenia punktów osnowy szczegółowej
nie może przekraczać ±0,01 m w odniesieniu do kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Punkty te powinny być trwale stabilizowane i zakładane w sieciach z wykorzystaniem klasycznych pomiarów metodą poligonizacji
oraz wcięcia kątowo-liniowego lub wykorzystując statyczne pomiary satelitarne.
Poniżej wymieniono główne warunki techniczne kolejowej szczegółowej osnowy
poziomej:
– w pomiarach sieci poligonowej należy stosować instrumenty geodezyjne zapewniające średni błąd pomiaru kierunku poniżej ±5cc oraz poniżej
±2mm+2ppm dla długości;
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– długości boków w ciągach powinny wynosić od 100 m do 250 m;
– pomiar kątów wykonuje się w dwóch seriach, dopuszczalna różnica między
seriami nie powinna przekraczać 15cc; pomiar długości boku wykonuje się
w dwóch kierunkach, a różnica długości w obydwu kierunkach nie powinna
przekraczać 4 mm.
Kolejową osnowę wysokościową stanowi zbiór punktów dowiązanych do podstawowej osnowy, służących do bezpośredniego nawiązania wysokościowych pomiarów geodezyjnych na obszarach kolejowych. Kolejową wysokościową osnowę
geodezyjną tworzą sieci niwelacyjne zakładane metodą niwelacji geometrycznej,
której elementami są linie niwelacyjne, składające się z odcinków niwelacyjnych.
Średni błąd pomiaru nie powinien być większy niż 4 mm/km, a błąd wysokości punktu nie powinien być większy niż 0,01 m. Odcinki niwelacyjne mierzy
się dwukrotnie – w kierunku głównym i w kierunku powrotnym. Na każdym
stanowisku przewyższenie wyznacza się dwukrotnie a różnica pomiędzy dwoma
wyznaczeniami przewyższenia na stanowisku nie powinna być większa niż 2 mm.
2.2. Mapa do celów projektowych
Mapę do celów projektowych dla terenu zamkniętego wykonuje się zgodnie
z wytycznymi zawartymi w stosownych rozporządzeniach [9] oraz standardu
[1]. Musi ona zawierać wszystkie elementy treści mapy zasadniczej, tj.: sytuacja,
uzbrojenie, wysokości, dane ewidencyjne wraz z granicami działek ewidencyjnych.
Ponadto na mapach muszą zostać umieszczone wskazane elementy mapy sytuacyjno-wysokościowej. Dodatkowo na mapach do celów projektowych muszą się
znaleźć opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu: osie dróg oraz linie zabudowy, uzbrojenia terenu, uzgodnienia sieci itp.
Obowiązkowe jest także naniesienie usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem
pomników przyrody oraz innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy. Mapę do celów projektowych skalach
1:500 dla stacji kolejowych, 1:500 lub 1:1000 dla szlaków kolejowych. Nowe
opracowania numeryczne należy wykonywać z redakcją dla skali 1:500 [1].
2.3. Pomiary inwentaryzacyjne na cele regulacji osi torów
Tory kolejowe zbudowane są z odcinków prostych, krzywych przejściowych
oraz łuków kołowych. Układ geometryczny toru powinien spełniać wymagania
określone w przepisach o utrzymaniu nawierzchni w celu zachowania odpowiedniej dostępności, niezawodności i interoperacyjności toru. Parametry geometryczne trasy kolejowej (m.in. długość odcinków prostoliniowych, krzywej przejściowej
oraz wielkość promienia łuku kołowego) zależą od maksymalnej prędkości pociągów na danym odcinku. W celu zwiększenia prędkości jazdy lub przywrócenia
jej do wielkości pierwotnej konieczna jest zmiana układu geometrycznego szlaku kolejowego. Obejmuje to m.in.: zmianę długości odcinków prostoliniowych,
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wartości promienia łuków kołowych lub wprowadzenie dodatkowych odcinków
krzywych przejściowych.
Zmiany układu geometrycznego torów oraz projekt regulacji osi torów przedstawiane są na dokumentacji zawierającej aktualny kształt osi torów. Takie materiały można uzyskać poprzez wykonanie geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych [2]. Regulacja osi toru rozumiana jest jako określenie nowych parametrów
układu geometrycznego istniejącego toru (projektowanie) lub wykonanie prac
związanych z realizacją projektu układu geometrycznego (np. przy użyciu maszyn
torowych - podbijarek) [1]. Położenie osi toru utrwala się na znakach regulacji osi
toru (KOS). Regulacją osi toru należy objąć tory wraz z rozjazdami.
Pomiary inwentaryzacyjne na potrzeby regulacji osi toru wykonuje się:
– w sposób klasyczny (wykorzystując metodę rzędnych i odciętych dla odcinków prostoliniowych oraz metodę pomiaru strzałek dla odcinków krzywoliniowych);
– w oparciu o współrzędne punktów.
Aby wyznaczyć współrzędne osi toru wykorzystuje się metodę biegunową
(tachymetrię) lub metodę satelitarną. Każda z tych metod umożliwia wykorzystanie toromierza lub specjalnego wózka pomiarowego w celu wyznaczenia rzeczywistego przebiegu osi toru [2].
2.4. Pomiary geodezyjno-diagnostyczne
Terminem diagnostyki nawierzchni kolejowej można określić całokształt metod
i środków mających na celu określenie jej aktualnego stanu, a także prognozowania
możliwych zmian tego stanu. Diagnostyka jest w stanie dostarczać kompleksowe
informacje dotyczące stanu technicznego dróg kolejowych i pozwala określić rodzaj, zakres i miejsce niezbędnych napraw. Bieżący monitoring stanu infrastruktury dróg szynowych obejmuje swoim zakresem m.in.: oględziny, badania techniczne, badania specjalne oraz ocenę i analizę otrzymanych wyników. Rejestrowane są
także: wszystkie zaobserwowane usterki, prowadzone są prace konserwacyjne oraz
naprawy bieżące i główne. W pracach związanych z utrzymaniem linii kolejowych
i ich modernizacją uczestniczą zespoły diagnostyczno-pomiarowe, odpowiedzialne
za pomiary infrastruktury linii kolejowej [4, 10].
By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy zarządca zobowiązany jest do utrzymania odpowiedniego stanu nawierzchni kolejowej. Ocena
tego stanu wymaga posiadania informacji na temat poszczególnych elementów
nawierzchni kolejowej m.in.: parametrów geometrycznych torów, podkładów,
podsypki, szyn, nasypów, śrub. Krytyczne znaczenie ma odpowiedni stan parametrów geometrycznych torów [2]. W celu ich wyznaczenia mogą być wykorzystane
metody pośrednie i bezpośrednie pomiaru. Do metod bezpośrednich zaliczają się
metody klasyczne, do których należą pomiary za pomocą: toromierzy uniwersalnych, profilomierzy, teodolitów, niwelatorów i suwmiarek. Do pojazdów wykorzystywanych do pomiarów pośrednich zalicza się drezyny oraz wagony pomiarowe.
W ramach pomiarów bezpośrednich wykonuje się:
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1) pomiar podstawowych parametrów charakteryzujących położenie toków
szynowych:
– szerokość toru;,
– różnice wysokości toków szynowych,
– nierówności toków szynowych w obu płaszczyznach;
2) pomiar dodatkowych parametrów toru obejmujących:
– położenie toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej w odniesieniu do znaków regulacji osi toru,
– wartości luzów w stykach toru klasycznego.
Do wykonywania pomiarów bezpośrednich powinien być używany sprawny
i legalizowany sprzęt diagnostyczny, zapewniający dokładność pomiaru do 1 mm.
Pomiaru szerokości toru i przechyłki dokonuje się co 5 m w torze na prostej oraz co
2,5 m w torze w łuku o promieniu mniejszym od 300 m. Pomiar strzałek w łukach
wykonuje się na bazie cięciwy 10 m.
3. Geodezyjne techniki pomiarowe w geodezji kolejowej
3.1. Tachymetria
Tachymetria jest techniką pomiarową polegającą na sytuacyjno-wysokościowym pomiarze szczegółów terenowych z zastosowaniem metody biegunowej.
Obecnie zazwyczaj stosuje się tzw. metodą biegunową 3D, w której współrzędne
przestrzenne mierzonego punktu wyznaczane są w oparciu o pomiar kierunku poziomego, pionowego oraz odległości. Pomiary tachimetryczne znalazły szerokie zastosowanie w pomiarze różnorodnych obiektów. Szerokie zastosowanie tachimetrii
wynika z wysokich dokładności możliwych do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych, precyzyjnych instrumentów pomiarowych. Technologia ta wykorzystywana jest w geodezji kolejowej w pracach związanych z budową nowych linii
i obiektów kolejowych oraz modernizacją i utrzymaniem istniejących.
Pomiar tachymetryczny przeprowadza się zazwyczaj z wykorzystaniem reflektora pryzmatycznego, jednak część tachimetrów ma opcję pomiaru bezreflektorowego (IR). Umożliwia ona zmierzenie trudno dostępnych obiektów, celując
bezpośrednio na ich powierzchnię. Przykładem nowoczesnego, precyzyjnego tachymetru elektronicznego jest instrument Leica Nova MS50 (rys. 1a). Wykonuje
on pomiar kątów z dokładnością ±1’’ (3cc) oraz pomiar odległości z dokładnością ±1 mm + 1,5 ppm (±2 mm + 2 ppm dla pomiaru IR) [6]. Pomiar tachymetryczny zalecany jest dla prac wymagających najwyższej precyzji. Spełnia
ona wymagania założone dla pomiaru szczegółowej osnowy poziomej oraz osnowy
specjalnej. Metoda biegunowa jest wykorzystywana także do tyczenia elementów
infrastruktury kolejowej m.in. podtorza, torów, rozjazdów i skrzyżowań. Tyczenie
może odbywać się z punktów swobodnych, nawiązanych do punktów osnowy lub
bezpośrednio z punktów kolejowej osnowy geodezyjnej.
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Innym zastosowaniem tachymetrii jest pomiar geometrii krótkich odcinków
w celu dostarczenia danych pomiarowych dla projektu regulacji osi toru. Wykonywany może być razem z innymi metodami lub niezależnie i prowadzony z wykorzystaniem reflektora pryzmatycznego zamocowanego na adapterze przykładanym do wewnętrznej krawędzi toku szynowego, na belce pomiarowej lub toromierzu elektronicznym (rys. 1a).
3.2. Niwelacja
Niwelacja jest określeniem geodezyjnego wyznaczania różnic wysokości między
mierzonymi punktami terenowymi. W zależności od metody, potrzeb i możliwości,
pomiar wykonuje się niwelatorem (niwelacja geometryczna) lub tachimetrem (niwelacja trygonometryczna). Niwelacja trygonometryczna umożliwia wyznaczenie
różnic wysokości na podstawie kierunku pionowego i odległości poziomej. Niwelacja geometryczna zazwyczaj charakteryzuje się wyższą dokładnością. Polega ona
na pomiarze poziomej osi celowej na pionowo ustawione na mierzonych punktach
łaty niwelacyjne. Szczegółowa konfiguracja pomiaru jest uzależniona od oczekiwanej dokładności, wymagań technicznych oraz warunków terenowych. Nowoczesne
niwelatory precyzyjne pozwalają wykonywać pomiar z dokładnością (odchyleniem
standardowym na 1 km) rzędu 0,1-0,3 mm. Przykładem takiego instrumentu jest
niwelator Leica DNA03 (rys. 1b), który zapewnia dokładność podwójnej niwelacji
ciągu o długości 1 km - 0.3 mm (przy pomiarze na łaty inwarowe) [6]. Spełnia to
wymagania zakładania kolejowej osnowy wysokościowej. Dla części prac, niewymagających tak wysokiej precyzji metoda biegunowa 3D (zawierająca niwelację
trygonometryczną) jest wystarczająca. Niwelację geometryczną stosuje się w celu
wykonania dokładnych profili podłużnych (budowlanych lub eksploatacyjnych)
linii kolejowych w nawiązaniu do geodezyjnej osnowy kolejowej (KOS).

a)
b)
Rys. 1. Tachymetr Leica Nova MS50 (a) oraz niwelator Leica DNA03 w trakcie wykonywania prac
pomiarowych na terenie kolejowym
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3.3. Pomiar satelitarne GNSS
W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie globalnych satelitarnych
systemów nawigacyjnych (GNSS). Pozwoliło to na zastąpienie części klasycznych
technologii, wydajnymi technikami satelitarnymi. W skład GNSS wchodzi obecnie system GPS-NAVSTAR, obsługiwany przez Stany Zjednoczone oraz GLONASS (rosyjski). Należą do nich także pozostające w budowie: europejski system
GALILEO oraz chiński COMPAS. Rozwój technologii generuje wzrost dokładności korzystających z nich pomiarów geodezyjnych. Aktualnie do wyznaczenia
punktów kolejowej osnowy poziomej podstawowej i szczegółowej obok technik
klasycznych stosuje się metodę statyczną pomiarów GPS. Natomiast w pomiarach
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych obiektów infrastruktury kolejowej stosuje się
z powodzeniem metodę RTK GPS.
Metoda statyczna charakteryzuje się wysoką dokładnością, sięgającą przeciętnie 5 mm + 1 ppm dla współrzędnych płaskich oraz 10 mm + 1 ppm dla wysokości. Jest to dokładność wystarczająca do wyznaczenia położenia punktów kolejowej
podstawowej i szczegółowej, w tym osnowy specjalnej (KOS), dla których wymagana dokładność współrzędnych powinna wynosić poniżej ±0,01 m wpływającym
na spadek dokładności obserwacji jest występowanie przeszkód terenowych, które
utrudniają łączność z satelitami lub stacją bazową. W pomiarze uczestniczą co
najmniej dwa odbiorniki. Zazwyczaj jeden odbiornik jest umieszczany nad punktem o znanych współrzędnych (tzw. stacja bazowa), natomiast pozostałe odbiorniki umieszczane są nad punktem, którego współrzędne są wyznaczane. Metoda ta
dopuszcza pomiar w kilku sesjach, a następnie opracowanie wyników obserwacji
w etapie zwanym post-processingiem.

a)
b)
Rys. 2. Pomiar statyczny kolejowej szczegółowej osnowy poziomej z wykorzystaniem odbiornika Leica
GPS 1200 (a) oraz zestaw RTK GPS (Topcon HiperPro) (b)
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W kinematycznych pomiarach satelitarnych (RTK GPS) położenie odbiornika
ruchomego (tzw. rovera) wyznaczane jest w czasie rzeczywistym względem odbiornika stacjonarnego (tzw. stacji bazowej) znajdującego się nad punktem o znanych
współrzędnych. By pomiar RTK GPS był skuteczny i osiągał założoną dokładność
wymagana jest ciągła łączność ze stacją bazową i obserwacja minimum 5 satelitów.
Pomiary kinematyczne pozwalają wyznaczyć współrzędne płaskie punktu z maksymalną dokładnością rzędu 10 mm + 1ppm. a wysokościowe z dokładnością
20 mm + 1 ppm. Technologia RTK GPS znalazła praktyczne zastosowanie w pomiarach inwentaryzacyjnych torów kolejowych (rys. 2b).
3.4. Skaning laserowy
Skaning laserowy jest techniką polegającą na wydajnym, automatycznym pomiarze dużej liczby punktów z dokładnością rzędu od kilku do kilkunastu milimetrów.
Bazuje ona na metodzie biegunowej 3D. W ramach naziemnego skaningu laserowy
można wyróżnić skaning stacjonarny, wykorzystujący pojedynczy skaner na stanowisku pomiarowym oraz skaning mobilny, w którym jeden lub kilka skanerów są zamocowane na pojeździe. Dokładność pomiaru skaningowego zależy m.in. od charakteru
powierzchni, jej położenia względem stanowiska skanera, warunków atmosferycznych
oraz rozdzielczości skanowania. Prowadzenie pomiaru na wielu stanowiskach stwarza
potrzebę połączenia tzw. chmur punktów. Łączenie to odbywa się w oparciu o rozmieszczoną w czasie pomiaru osnowę fotogrametryczną, m.in. w postaci tarcz celowniczych (rys. 3). Podstawowym warunkiem do połączenia ze sobą dwóch chmur jest
posiadanie co najmniej trzech punktów wspólnych na obu zobrazowaniach. Wynikiem
procesu rejestracji chmur punktów jest trójwymiarowe, kompleksowe zobrazowanie
obiektu. Kompletny model 3D obiektu może być później wykorzystany do szeregu
różnorodnych analiz z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Rys. 3. Skaner laserowy Faro Focus 3D wraz z osprzętem pomiarowym
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Wykorzystanie skaningu laserowego do poszczególnych zastosowań w geodezji kolejowej jest uwarunkowane osiągnięciem określonych wymaganych
dokładnościowych. Możliwe jej zastosowania, to: pomiary diagnostyczne, odbiorcze i inwentaryzacyjne m.in. skrajni budowlanej oraz geometrii torów i rozjazdów, a także inwentaryzacja obiektów infrastruktury kolejowej (nawierzchni
kolejowej, budowli technicznych i innych). Obszerne prace pomiarowe pozwoliły zweryfikować rzeczywisty jej potencjał. Zachowując najwyższą precyzję
i odpowiednią konfigurację pomiaru możliwe jest wykorzystanie skaningu do
[7,11]:
– pomiaru geometrii toru i rozjazdów,
– wyznaczenie położenia torów kolejowych w odniesieniu do obiektów infrastruktury, dopuszczalna wartość różnicy tego położenia musi wynosić
± 0,02 m,
– pomiaru trakcji elektrycznej oraz skrajni budowlanej,
– oceny stanu nawierzchni szynowej, pomiaru wielkości występujących w niej
uszkodzeń oraz oceny stopnia zużycia szyn.
4. Systemy pomiarowe wykorzystujące techniki geodezyjne
Standard GK-1 podaje by pomiar osi torów oraz rozjazdów przeprowadzany
był przy użyciu poziomej łaty z lustrem dalmierczym, wyznaczającym tą oś. Dodatkowo wysokość statywu na łacie dalmierczej nie może być wyższa od 0,30 m.
Natomiast położenie toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do toru
sąsiedniego i obiektów (słupów trakcyjnych, słupów oświetleniowych, tarcz, semaforów, obiektów mostowych, ścian oporowych i innych) nie powinno się różnić
więcej, niż ±0,02 m od wielkości normatywnych [1]. Biorąc pod uwagę podane
kryterium dokładności, na drogach kolejowych można zastosować nowoczesne
urządzenia pomiarowe. Pozwalają one na sprawniejszy pomiar i znaczące przyspieszenie prac terenowych. Szwajcarska Komisja Technologii i Innowacji zaproponowała podział systemów pomiarowych na trzy grupy w zależności od efektywności
i szybkości prowadzenia prac:
– urządzenia o wydajności pomiaru do 0,5 km trasy na godzinę,
– systemy o szybkości pomiaru w granicach 0,5÷5 km drogi szynowej na
godzinę,
– urządzenia pozwalające zmierzyć od 5 do nawet 250 km trasy w ciągu godziny.
4.1. Ręczne urządzenia do pomiaru toru kolejowego
Powszechnie stosowanym ręcznym przyrządem do pomiarów bezpośrednich
geometrii toru jest toromierz uniwersalny tzw. roboczy. Za pomocą tego przyrządu
możliwy jest pomiar szerokości toru, przechyłki i innych parametrów charaktery-
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stycznych dla rozjazdów. Postęp elektroniki wpłynął także na rozwój konstrukcji
toromierzy. Zostały one wyposażone w dodatkowe urządzenia pomiarowe m.in.
dalmierz oraz urządzenia do gromadzenia danych. Przyczyniło się to do przyspieszenia prac pomiarowych, wzrostu dokładności oraz umożliwienia opracowania
wyników pomiaru w terenie. W użyciu wciąż znajduje się wiele analogowych
i elektronicznych ręcznych systemów do pomiaru toru kolejowego [5].
Przykładem belki (łaty) do pomiaru osi toru kolejowego jest rozwiązanie firmy
Trimble. Umożliwia ono zamontowanie reflektora pryzmatycznego na trzpieniu
zespolonym z belką. Pomiar osi toru odbywa się metodą biegunową z wykorzystaniem tachymetru. Fragment belki prostopadły do całości pozwala na precyzyjne
pozycjonowanie względem szyn. Jej krawędź znajduje się 14 mm poniżej górnej
powierzchni tocznej szyny.

Rys. 4. Belka do pomiaru osi toru kolejowego firmy Trimble

4.2. Toromierze i wózki pomiarowe
Do urządzeń o szybkości pomiaru w granicach 0,5÷5 km drogi szynowej na
godzinę można zaliczyć systemy: TEC firmy GRAW, Hergie firmy Rhomberg,
Geo++® GNBAHN skonstruowany przez firmę Geo++, TQM (Track Quality
Measuring), Leica GRP System FX.
Powszechnie spotykanym i jednym z najpopularniejszych systemów do pomiaru geometrii torów kolejowych jest toromierz TEC (rys. 5a) wyprodukowany przez
firmę GRAW. Kolejne wersje i warianty tego sprzętu są obecne na rynku od lat
i korzysta z nich wielu diagnostów kolejowych. Jest to elektroniczny toromierz samorejestrujący, który wykonuje pomiary: szerokości, przechyłki oraz nierówności
poziomych i pionowych. Toromierz w wariancie TEE dodatkowo wylicza w terenie wtórne parametry geometryczne tj. wichrowatość toru lub rozjazdu, gradient
szerokości toru oraz położenie lewej i prawej szyny prowadzącej. Toromierz TEC
jest stosunkowo lekki (około 25 kg) i wytrzymały, możliwe jest szybkie usunięcie
go z toru w przypadku przejazdu pociągu i kontynuowanie pomiaru bez dodatkowej kalibracji. Dedykowane oprogramowanie umożliwia m.in.: generowanie
szczegółów protokołów pomiarowych dla rozjazdu, wydruk tabelaryczny wyników pomiarów z zaznaczeniem wad wykrytych przez operatora, wydruk wyników
pomiarów w postaci wykresów. Toromierz ten posiada następującą podstawową
specyfikację techniczną [3]:
– krok pomiaru: 0,5 m,
– zakres pomiarowy szerokości: 1420 ÷ 1485 mm,
– zakres pomiarowy przechyłki: ±200 mm,
– zakres pomiarowy nierówności pionowych: ±2 mm/1 m,
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– zakres pomiarowy nierówności poziomych: ±5   mm/1 m, rozdzielczość
wszystkich wymienionych parametrów: 0,1 mm.
Toromierz TEC może zostać rozbudowany o przystawkę Laser-TEC do pomiaru
położenia elementów skrajni względem osi toru. Przystawka z dalmierzem laserowym pozwala na pomiar urządzeń i obiektów o średnicy większej niż 10 mm,
m.in.: semaforów, tuneli, peronów, szerokości międzytorza, wysokości przewodu
trakcyjnego, słupów i innych elementów w odległości do 7 m od osi toru. Pomiar
położenia elementów skrajni może być dokonywany w trakcie pomiaru geometrii torów. Wykonywany jest on po zatrzymaniu toromierza poprzez wycelowanie
wiązki lasera w wybrany punkt. Wyniki pomiarów oraz lokalizacja obiektu zapisywane są w pamięci toromierza. Błąd pomiaru jest nie większy niż 5 mm [3].
Innego typu zestawem pomiarowym jest wózek TQM – Track Quality Measuring rozwijany przez firmę Railcare Advanced Instruments Ltd. System opiera
się na wykorzystaniu specjalnego wózka pomiarowego umożliwiającego pomiar
i wyznaczenie nierówności toków szynowych w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
szerokości toru, przechyłki oraz przebytego dystansu. Pomiar parametrów geometrycznych trasy kolejowej jest możliwy dzięki wyznaczeniu wielkości strzałek,
które są mierzone w oparciu o cięciwy, wyznaczone przez konstrukcję wózka. System pomiarowy opracowany na bazie wózka TQM (rys. 5b) został rozbudowany
o kilka dodatkowych urządzeń pomiarowych, które w znaczny sposób rozszerzyły
jego możliwości pomiarowe:
– odbiornik GNSS Trimble R-10, który zapewnia wyznaczenie współrzędnych osi toru z centymetrową dokładnością;
– skaner laserowy RIEGL-VQ 450 2D, umożliwiający bezdotykowy pomiar
profili;
– georadar SIR 3000 firmy GSSI do badania struktury nasypu kolejowego,
umożliwia także wykrycie uzbrojenia podziemnego oraz pomiar grubości
warstw podłoża;
– inercyjną jednostkę pomiarową IMU.

a)

b)
Rys. 5. Toromierz TEC wraz z dodatkowym wyposażeniem (a) oraz system pomiarowy oparty
na wózku TQM (b)
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4.3. Drezyny i wagony pomiarowe
Opisane wyżej urządzenia umożliwiają pomiar geometrii kilku kilometrów
linii kolejowej na godzinę. Jednak dla zachowania bezpieczeństwa i optymalnych warunków geometrycznych długiej sieci kolejowej niezbędne jest stosowanie wydajniejszych maszyn pomiarowych. Takimi maszynami są wagony (nieposiadające własnego napędu) oraz drezyny pomiarowe, które są samojezdnymi
pojazdami pomiarowymi. Zaliczane są do trzeciej grupy, wykonując pomiar nawet do 250 km trasy na godzinę i przeznaczone są najczęściej do obsługi kolei
dużych prędkości.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystuje drezynę EM-120 firmy Plasser&Theurer, wyposażoną w elektroniczne systemy pomiarowe, drukarkę dostarczającą wykresy i raporty oraz komputer pokładowy zapisujący i przetwarzający dane.
Umożliwia ona pomiar do 120 km trasy na godzinę. W wersji używanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. układ pomiarowy drezyny jest oparty na trzech
dwuosiowych wózkach jezdnych. Baza dla pomiarów nierówności poziomych
i pionowych wynosi 10 m, co odpowiada rozstawowi kół pomiarowych. Pomiędzy
kołami wózków znajdują się ślizgi pomiarowe, które w trakcie poruszania się drezyny przemieszczają się jednocześnie przylegając do powierzchni bocznej główki
szyny, co umożliwia wykonanie pomiaru poziomych parametrów geometrycznych
toru: szerokości i nierówności poziomych.
Innym przykładem tego typu pojazdu, jest drezyna pomiarowa Swisstrolley II
firmy Terra Vermessugen (rys, 6b). Oprócz podstawowych parametrów geometrii
toru pozwala także na pomiar profilu główki szyny, jej uszkodzenia i zagięcia,
skrajnię oraz dostarcza kompletny model 3D mierzonego odcinka. Pomiar tych
parametrów jest możliwy dzięki wykorzystaniu następujących przyrządów pomiarowych: dwóch mobilnych skanerów, skanera i kamery główki szyny, kamery panoramicznej, georadaru oraz odbiornika GNSS.

a)

b)
Rys. 6. Drezyny pomiarowe EM-120 (a) oraz Swisstrolley II (b)
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4.4. Geodezyjna weryfikacja systemu pomiarowego
Szczegółowe zbadanie oraz ocena poprawności, powtarzalności i wiarygodności
wyników w zróżnicowanych warunkach geometrii toru jest niezbędną czynnością
do wykonania przed wprowadzeniem sprzętu na rynek. Istotne w tym procesie
jest wykonanie odpowiednich testów pomiarowych. Szczególnie ważne jest to
w kontekście późniejszego zastosowania badanego sprzętu w zakresie sprawdzania i kształtowania geometrii toru kolejowego. Badania powinny być prowadzane
w zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy EN 13848-4 [8] w warunkach torowych z możliwością oceny poprawności pomiaru parametrów geometrii torów, zarówno na torze nominalnie prostym, jak i na łukach o różnych
promieniach oraz na krzywych przejściowych. Badania prowadzone są w torach
o długości co najmniej 1000 m, zawierających co najmniej dwa łuki, w tym jeden
o promieniu co najmniej 800 m.
Wartości parametrów geometrii toru uzyskane z przejazdu badanym toromierzem zestawia się z parametrami pozyskanymi z pomiarów geodezyjnych. Analiza obejmuje też sprawdzenie modułu pomiaru drogi. Kilometraż toru otrzymany
w wyniku pomiaru toromierzem odniesiony jest do kilometrażu geodezyjnego.
Przeprowadzone analizy umożliwią zweryfikowanie danych otrzymanych z pomiaru toromierzem elektronicznym względem danych pozyskanych metodami
geodezyjnymi, przyjętych jako wzorcowe. Wynikiem badań jest sprawozdanie
z pomiarów i ocena wszystkich mierzonych przez inercyjny toromierz samorejestrujący parametrów geometrii torów w aspekcie spełnienia wymagań zawartych
w EN 13848-4 [8], dotyczących zarówno powtarzalności, jak i odtwarzalności
mierzonych parametrów, a także ocenę względem wyników pomiarów metodami
geodezyjnymi. Sprawozdanie powinno zawierać ponadto ocenę możliwości wykorzystania wyników pomiarów toromierzem inercyjnym dla potrzeb planowania
podbijania. W toku badań ważna jest także współpraca ekspertów z zakresu geodezji, kolejnictwa oraz inżynierów mechaników i elektroników.
5. Podsumowanie
Artykuł dotyczy technik pomiarowych w geodezji kolejowej oraz ich wykorzystaniu w diagnostyce kolejowej, pomiarach na cele regulacji osi toru i innych
wymienionych w treści zadaniach. W artykule zaprezentowano współcześnie stosowane techniki pomiarowe, jednocześnie wskazując ich przydatność do konkretnych prac wykonywanych w obrębie infrastruktury kolejowej. Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez diagnostów kolejowych jest sprawdzenie
parametrów geometrycznych toru kolejowego. Równolegle do prac związanych
z diagnostyką przeprowadzane są różnorodne pomiary geodezyjne. Prace te są niezbędne do uzyskania pełnego wglądu w stan techniczny elementów infrastruktury
kolejowej.
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Praca przedstawia także możliwości technik wykorzystywanych w pomiarach
sytuacyjno-wysokościowych na liniach kolejowych wraz z wymaganiami dokładnościowymi stawianymi przez wytyczne i przepisy. Zaprezentowano tradycyjne
metody tachimetryczne i niwelacyjne, służące bardziej precyzyjnym pomiarom.
Obok klasycznych technik, instrumentów i przyrządów pomiarowych traktuje
także o nowoczesnych technologiach pomiarowych. Techniki satelitarne GNSS
przedstawiono z opisem możliwych do uzyskania dzięki nim dokładności, ich
ograniczeń i przykładami zastosowania w pomiarach inwentaryzacyjnych linii kolejowych. Zwrócono uwagę także na rosnący potencjał technologii naziemnego
skaningu laserowego w inwentaryzacji obiektów infrastruktury kolejowej oraz innych zastosowań, podając możliwe kierunki jego zastosowania.
Podane zostały informacje dotyczące osnów geodezyjnych występujących na
kolejach oraz zasady ich zakładania i ustabilizowania punktów wchodzących w ich
skład. W referacie można również znaleźć informacje dotyczące zasad sporządzania mapy do celów projektowych terenu kolejowego. Zwrócono uwagę na prace
związane z pomiarem inwentaryzacyjnym osi toru. Przybliżone zostały także przykładowe przyrządy, urządzenia i pojazdy pomiarowe służące do diagnostyki. Do
urządzeń tych należą podstawowe, ręczne toromierze, toromierze i wózki pomiarowe oraz drezyny pomiarowe.
Bibliografia
[1] GK-1, 2015. Standard techniczny o organizacji i wykonywaniu pomiarów
geodezji kolejowej. Warszawa.
[2] Gocał J., Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Część II., AGH, Kraków
2009.
[3] GRAW, 2017. [Online:] http://www.graw.com.
[4] Id-1 (D-1), 2005. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych. Warszawa 2005 r.
[5] Kampczyk A., Preweda E., Sołtys M., 2007. Klasyczne i zautomatyzowane systemy do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń
techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowych. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 4, s. 165-180.
[6] Leica Geosystems, 2015. Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny. [Online:] http://www.leica-geosystems.pl.
[7] Lenda G., Strach M., 2011. Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, r. 66, nr 9-10, s. 78-83.
[8] Norma międzynarodowa EN 13848-4 - Railway applications - Track –
Track geometry quality - Part 4: Measuring systems – Manual and lightweight devices.
[9] Rozporządzenie MAiC z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wy-

GEODEZYJNE I DIAGNOSTYCZNE TECHNIKI POMIARU GEOMETRII TORÓW KOLEJOWYCH

79

sokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz. U.
z 2011 r. Nr 263, poz. 1572.
[10] Strach M., 2009. Pomiary dróg kolejowych i obiektów z nimi związanych
oraz opracowanie wyników na potrzeby modernizacji kolei konwencjonalnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19, s.
411-422.
[11] Strach M., 2013. Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. AGH, Kraków, s. 18-23,
36-138.

Nr 1(112)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2017

ZASADY PROJEKTOWANIA CICHYCH MOSTÓW
W ŚWIETLE ZALECEŃ
MĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU KOLEI
Lucjan Janas
dr inż. Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, tel. +48 17 865 1021, email: ljanas@prz.edu.pl

Streszczenie. W artykule zwrócono uwagę na problem hałasu jaki może wystąpić w otoczeniu mostów kolejowych. Podano kilka przykładów obiektów, które stanowią zagrożenie dla
środowiska. Omówiono zalecenia przedstawione w Karcie 717R Międzynarodowego Związku
Kolei, dotyczące projektowania mostów, które charakteryzują się małą emisją dźwięków. Zalecenia
dotyczą konstrukcji i elementów wyposażenia.
Słowa kluczowe: mosty kolejowe, hałas, projektowanie

1. Wprowadzenie
Problem hałasu mostów kolejowych został poruszony w Eurokodzie 3 [6], gdzie
w rozdziale dotyczącym stanów granicznych użytkowalności zapisano, że należy
ograniczać częstotliwości drgań własnych m.in. po to, aby ograniczyć uszkodzenia
zmęczeniowe i nadmierną emisję hałasu. Zapisano również, że wszelkie wymagania dotyczące hałasu mostów można podać w ustaleniach projektowych. Tak ogólne stwierdzenia w wielu przypadkach nie pozwalają projektantom na rozwiązanie
lub unikniecie omawianego problemu.
Bardziej szczegółowo zagadnienie hałasu mostów kolejowych zostało omówione w karcie UIC 717R pt. „Recommendations for the design of bridges to satisfy track
requirements and reduce noise emissions” [9]. Przedstawiono tam m.in. zalecenia do
projektowania mostów, które charakteryzują się małą emisją hałasu. Zalecenia te
omówiono w niniejszym artykule.
2. Hałas w sąsiedztwie mostów kolejowych - przykłady
Zagrożenie dla środowiska mogą stanowić mosty stalowe zbudowane wiele lat
temu jak i współczesne, zaprojektowane w ostatnich latach [1,2,4]. Obiekty betonowe czy zespolone stalowo-betonowe na ogół powodują mniej problemów akustycznych ale liczne pozycje literatury (np. [5,8]) świadczą o tym, że problemów
takich nie można wykluczyć. Należy zaznaczyć, że problem hałasu mostów może
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występować na liniach eksploatowanych wiele lat oraz na nowych, przeznaczonych
dla pociągów dużej prędkości [5].
Hałas w otoczeniu mostów może być znacznie większy niż hałas w otoczeniu
linii kolejowej poza mostem – świadczą o tym np. wyniki badań przedstawione
w pracy [1]. Pierwszym z omówionych tam obiektów jest wiadukt blachownicowy
z pomostem w postaci płyty stalowej i torem bezpośrednio mocowanym do pomostu. Mimo niewielkiej prędkości przejazdu pociągów hałas obok tego wiaduktu
sięgał niemal 89 dB(A) i był większy o ponad 15 dB od hałasu występującego
obok toru poza wiaduktem. Hałas pod wiaduktem był większy nawet o ok. 18 dB.
Obiekt stanowił dużą uciążliwość dla otoczenia, a główną przyczyną wzrostu hałasu były nadmierne drgania blach konstrukcji (płyty pomostu, chodników, dźwigarów) powodujące emisję dźwięków w zakresie niskich i średnich częstotliwości [3].
Kolejnym analizowanym w pracy [1] obiektem był jednoprzęsłowy most blachownicowy z rusztem poprzecznicowo-podłużnicowym, czyli z tzw. pomostem
otwartym. Hałas obok tego mostu był większy o 3.3 do 10.1 dB od hałasu obok
toru poza mostem. Hałas pod mostem był większy nawet o ponad 20 dB. W kilku przypadkach hałas pod mostem przekraczał 100 dB(A). Główną przyczyną
tak niekorzystnych zjawisk akustycznych był rodzaj konstrukcji (pomost otwarty),
który nie stanowił bariery dla dźwięków powstających na styku kół z szynami.
Przykładem często współcześnie projektowanych obiektów jest przedstawiony
w [1] most blachownicowy z pomostem stalowym ortotropowym i torem ułożonym na podsypce. Hałas obok tego mostu był zbliżony lub nieco mniejszy od
hałasu poza mostem. Hałas pod mostem był większy o 4 do 7.8 dB od hałasu
obok toru - przyczyną zmiany poziomu dźwięku były nadmierne drgania stalowej
płyty pomostu. Ponieważ analizowany obiekt znajdował się stosunkowo nisko nad
terenem, dźwięki były tłumione przez podłoże i nie rozprzestrzeniały się. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że tego typu konstrukcja zastosowana na terenie
zurbanizowanym, np. w estakadzie na wysokich podporach, może być uciążliwa
dla otoczenia.
Ostatnim przykładem omówionym w [1] jest most kratownicowy typu „W”
z pomostem stalowym ortotropowym i z torem ułożonym na podsypce. Poziom
hałasu obok tego mostu niewiele różni się od hałasu obok toru poza mostem. Pod
obiektem hałas był większy o 3.5 do 10 dB. Podobnie jak w przypadku mostów
blachownicowych z podsypką, obiekty kratownicowe mogą stanowić zagrożenie
dla środowiska wówczas, gdy będą usytuowane wysoko nad terenem.
3. Ogólne zalecenia dotyczące projektowania mostów
W karcie UIC 717R [9] podkreślono, że projektując mosty kolejowe należy
uwzględniać:
• wymagania taboru kolejowego,
• konieczność zminimalizowania kosztów utrzymywania toru i mostów,
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• wymagania dotyczące wysokości konstrukcji,
• potrzebę ograniczenia uciążliwości dla środowiska, tj. ograniczenia emisji
hałasu do akceptowalnego poziomu.
Zachowanie systemu „tor-most” powinno być jak najbliższe zachowaniu systemu „tor-podłoże” poza mostem. Na obiektach mostowych należy zapewnić odpowiednią stabilność toru, w tym na przesunięcie boczne. Złącza szyn powinny być
wykonywane w odległości co najmniej 2,5 m od krawędzi mostów [9], oczywiście
po stronie nasypów.
Tam gdzie jest to możliwe, most powinien posiadać konstrukcję toru podobną
do konstrukcji ułożonej na dojazdach - zastosowanie toru na podsypce jest jednym
ze sposobów spełnienia tego warunku. W pracy [9] podano przykładowe przekroje przęseł (rys. 1) oraz zaznaczono, że minimalna grubość podsypki pod podkładem powinna wynosić 350 mm, a na liniach przeznaczonych dla dużej prędkości
400 mm.

a)

b)
Rys. 1. Przykładowe przekroje poprzeczne mostów z torem ułożonym na podsypce [9]:
a) most stalowy, b) most betonowy
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Zgodnie z zaleceniem podanym w [9] podsypka może być uzupełniona matą
wibroizolacyjną w celu zmniejszenia sztywności podparcia i nadania jej sztywności pionowej podobnej do sztywności na przyległych do mostu odcinkach toru.
Konstrukcja mostu powinna zapewniać płynne przejście między dojazdem a mostem (szczegółowo zagadnienie to omówiono np. w [7]). Aby zminimalizować
ryzyko skręcania, jeśli to tylko możliwe, przyczółki powinny być projektowane
pod kątem prostym do osi toru.
W sytuacji gdy ograniczenie wysokości konstrukcji uniemożliwia zastosowanie toru na podsypce, należy zaprojektować bezpośrednie mocowanie szyny, przy
czym projekt zamocowania powinien zapewnić odpowiednią redukcję naprężeń
i drgań. Można stosować podkładki wibroizolacyjne pod szynami i/lub podkładami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie dokładnego ułożenia
toru oraz zapewnienie odpowiedniego stopnia sprężystości wibroizolacji.
Zgodnie z [9] szyny można też układać w korytach wykonanych w pomoście,
które następnie są wypełniane materiałem wibroizolacyjnym (np. elastomerem).
Ze względu na trudność w przenoszeniu sił poziomych, ten system mocowania
jest zalecany dla mostów o małych rozpiętościach przęseł (do 20 m) lub gdy na
obu końcach mostu znajdują się przyrządy wyrównawcze [9].
4. Propagacja drgań i źródła hałasu w otoczeniu mostów
Na ogólny efekt akustyczny w otoczeniu mostów mają wpływ następujące
czynniki:
• rodzaj i prędkość pociągu,
• długość pociągu,
• rodzaj konstrukcji mostu i jej długość,
• stan techniczny toru i kół.
Głównymi czynnikami wpływającymi na propagację drgań są:
• rodzaj toru i jego sposób podparcia,
• rodzaj konstrukcji mostu.
Drgania taboru kolejowego wynikają z interakcji wózków/nadwozia i zestawów kołowych z torem i mogą być przyczyną emisji dźwięków. Drgania te mogą
powodować hałas o szerokim paśmie częstotliwości, przy czym największe znaczenie mają dźwięki w przedziale od 40 do 60 Hz.
Hałas emitowany przez most kolejowy w czasie przejazdu pociągu zależy od
nierówności powierzchni kół i szyn oraz od zmian sztywności toru. Niektóre
z tych parametrów występują losowo i powodują jedynie okazjonalną emisję
hałasu. Inne będą ściśle okresowe i mogą prowadzić do nieustannych wibracji
i hałasu.
Jeśli weźmiemy pod uwagę typowy rozstaw podkładów równy 600 mm, to
częstotliwość odziaływania pociągów poruszających się z prędkością w zakresie
od 50 do 300 km/h będzie wynosić od 20 do 150 Hz. Jeśli częstotliwość wzbu-
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dzenia będzie pokrywać się z częstotliwością drgań własnych elementów mostu,
wówczas konstrukcja może generować szczególnie silną odpowiedź - pojawi się
zjawisko rezonansu. W czasie przemieszczania się pociągu po moście, obciążenia
osiowe są częściowo tłumione przez szyny i ich podparcia. Mimo to, zmieniające
się oddziaływania generują fale zginające, które mogą powodować emisję hałasu. Nawet w przypadku bardzo dobrego stanu technicznego kół i szyn, drgania
wzbudzane przez poruszające się osie pojazdów szynowych, będące w tym samym zakresie częstotliwości, co częstotliwości własne elementów konstrukcji
mostu, spowodują emisje dźwięków. Niepożądane dźwięki powstają w trzech
etapach:
• wzbudzenie drgań konstrukcji,
• propagacja drgań poprzez konstrukcję,
• emisja dźwięków powietrznych na skutek drgań materiałowych.
Ponieważ hałas wynika głównie ze wzbudzenia drgań wielkopowierzchniowych części składowych konstrukcji, bardzo ważna jest sztywność giętna, materiał i grubość płyty pomostu. Duże znaczenie ma stopień tłumienia drgań,
wynikający ze sposobu podparcia szyny.
Analizując widmo hałasu zarejestrowane obok mostu w czasie przejazdu pociągu, można wyróżnić:
• hałas wysokiej częstotliwości o charakterystyce podobnej do hałasu
emitowanego przez ten sam pociąg poruszający się po torze poza mostem,
• hałas o niskiej częstotliwości emitowany przez konstrukcję mostu.
W zakresie niskich częstotliwości widmo hałasu obok toru znacznie różni
się od widma zarejestrowanego obok mostu, mimo że różnica poziomu hałasu
mierzona w dB (A) może być pomijalnie mała. W przypadku konstrukcji z pomostem zamkniętym (pełnym) hałas pod obiektem powstaje głównie na skutek
drgań - jest to tzw. hałas wtórny.
5. Działania mające na celu ograniczenie hałasu – wg [9]
5.1. Uwagi ogólne
Celem wszystkich działań obejmujących tor i konstrukcję mostu jest osiągnięcie sytuacji w której hałas generowany w czasie przejazdu pociągu po moście
nie będzie większy niż hałas podczas jazdy po torze poza mostem. Jak już wspomniano, ważne jest, aby częstotliwości drgań własnych tych części mostu, które
mogą emitować najwięcej hałasu, nie leżały w zakresach częstotliwości, w których występuje silne wzbudzenie. Jeśli nie ma możliwości zmian częstotliwości
drgań własnych konstrukcji należy zadbać o silne tłumienie.
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5.2. Zalecenia dotyczące toru
W celu zmniejszenia poziomu hałasu należy:
• usunąć wszelkich nieciągłości i skoki sztywności przy połączeniu nasypu
i mostu,
• utrzymywać jednolitą i równą powierzchnię szyn (złącza, spawy przyczyniają się znacząco do wzmocnienia hałasu emitowanego przez most).
Zaleca się stosowanie toru na podsypce. Jeśli jest to konieczne, dodatkową redukcję hałasu można uzyskać stosując pod podsypką matę antywibracyjną - rozwiązanie to jest szczególnie polecane na liniach o dużym natężeniu ruchu [9].
Mosty z otwartymi pomostami należą do konstrukcji generujących największy
hałas. Przyczyną jest swobodne rozprzestrzenianie się dźwięków, spowodowane
brakiem pochłaniania przez tłuczeń/pomost. W niektórych przypadkach redukcję
hałasu można uzyskać przez izolowanie toru od konstrukcji nośnej sprężystymi
przekładkami. Takie działanie nie powoduje jednak zmniejszenia dźwięków powietrznych, powstających na styku kół i szyn.
W przypadku torów mocowanych bezpośrednio do pomostów (bez podsypki)
zmniejszenie uciążliwości można uzyskać przez:
• zmniejszenie poziomu hałasu generowanego przez szyny dzięki zastosowaniu specjalnych okładzin,
• zmniejszenie drgań elementów mostu np. przez wprowadzenie pośredniej warstwy tłumiącej,
• zmniejszenie wibracji elementów mostu na skutek zmian w konstrukcji.
5.2. Zalecenia dotyczące mostów
Projektując ciche mosty należy rozważyć:
• zwiększenie masy przęseł (np. zastosowanie elementów betonowych lub
zwiększonej warstwy podsypki); takie rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest dostępna odpowiednia przestrzeń dla większej grubości płyty/
podsypki i parametry wytrzymałościowe dźwigarów na to pozwalają,
• zwiększenie sztywności w obszarze pomostu i zmniejszenie sztywność
elementów generujących hałas (np. środników dźwigarów głównych
i płyt dennych w mostach skrzynkowych),
• pokrycie elementów generujących hałas warstwą materiału, w celu
zwiększenia ich masy i tłumienia.
Należy unikać częstotliwości drgań własnych pojedynczych elementów konstrukcji zbliżonych do częstotliwości oddziaływań pojazdów szynowych. Drgania
pomostu mają zasadnicze znaczenie w przekazywaniu energii wibracyjnej pozostałym elementom konstrukcji, dlatego pomost powinien zapewnić wysoki poziom
tłumienia drgań.
Mosty żelbetowe, z betonu sprężonego i zespolone stalowo-betonowe emitują
mniej hałasu i generalnie powodują mniejsze problemy akustyczne niż mosty stalowe. Różnica wynika z charakterystyki tłumienia drgań pomostu.

ZASADY PROJEKTOWANIA CICHYCH MOSTÓW W ŚWIETLE ZALECEŃ...

87

Środniki są elementami dźwigarów, które emitują najwięcej niepożądanych
dźwięków. Aby maksymalnie zmniejszyć tę emisję, środniki powinny być tak cienkie i elastyczne, jak to tylko możliwe. Zaleca się, aby ich podstawowa częstotliwość
drgań własnych znajdowała się poniżej 30 Hz [9]. Płyta dolna powinna również
być tak cienka i elastyczna, jak to tylko możliwe. Podstawowa częstotliwość drgań
własnych płyty dolnej nie powinna pokrywać się z częstotliwością drgań środników, tzn. płyta dolna powinna mieć niższe częstotliwości drgań własnych niż płyty
środników.
W celu zmniejszenia emisji hałasu można rozważyć zastosowanie konstrukcji
warstwowej typu „sandwich”, składającej się ze stalowej płyty, lepko-sprężystej
syntetycznej maty tłumiącej i warstwy ochronnej.
6. Wnioski
Wybór niewłaściwej konstrukcji mostu albo zastosowanie nieodpowiednich
elementów wyposażenia może powodować emisję hałasu uciążliwą dla otoczenia.
Sytuacja taka może mieć miejsce na liniach konwencjonalnych jak i przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości.
Z punktu widzenia emisji hałasu najmniej problemów sprawiają:
• mosty z płytą pomostu z betonu zbrojonego lub sprężonego oraz betonowe mosty skrzynkowe,
• konstrukcje zespolone, stalowo-betonowe,
• mosty stalowe z torem ułożonym na podsypce.
Wyżej wymienione konstrukcje należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę
projektując obiekty na terenach zurbanizowanych. Należy jednak pamiętać, że
nawet tego typu obiekty mogą powodować uciążliwość dla środowiska i wymagają
starannego projektowania, uwzgledniającego ograniczenie emisji akustycznej.
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Streszczenie. Praca dotyczy oceny i możliwości wykorzystania odpadów powęglowych jako
antropogenicznych materiałów zastępujących konwencjonalne kruszywa kolejowe w nawierzchni.
Przedstawiono wyniki rocznego cyklu monitoringu wybranych cech tego materiału w warunkach
eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe: materiał antropogeniczny, łupek przywęglowy, kruszywo kolejowe monitoring podtorza i nawierzchni

1. Wstęp
Wykorzystanie materiałów antropogenicznych w budownictwie komunikacyjnym [1,2], hydrotechnicznym, makroniwelacji, itp. stanowi istotny aspekt ich
utylizacji, jak i praktycznego wykorzystania. Związane z tym aktualne wymogi
i ograniczenia zostały sprecyzowane w [3]. W regionach uprzemysłowionych jak
i post-industrialnych zaleganie tych materiałów na hałdach powoduje dużą zajętość terenu, zaburza walory krajobrazowe, sprzyja przenikaniu do podłoża i wód
gruntowych wielu szkodliwych substancji z uwagi na brak separacji od wpływów
atmosferycznych. Wykorzystanie tego typu materiałów jest jednak ograniczone
do wybranych stref budowli inżynieryjnych i obwarowane licznymi ograniczeniami, co sprawia, że ich zastosowanie musi podlegać wielu dodatkowym badaniom
i ograniczeniom normowym. Do głównych grup tych materiałów, będących w istocie odpadami po-przemysłowymi zalicza się z reguły żużle (wielkopiecowe, hutnicze, pocynkowe), łupki przywęglowe, popioły, itp. oraz ich mieszanki. Z uwagi
na znacznie niższe koszty ich pozyskania, materiały te są często wykorzystywane
w nowych lub modernizowanych obiektach, jako ekwiwalent pełnowartościowych
materiałów tradycyjnych. Działania te mogą prowadzić do poważnych problemów
w warunkach normalnej eksploatacji, nie gwarantując stabilności cech i parametrów fizycznych, mechanicznych, chemicznych, itp. Brak monitoringu tych cech
uniemożliwia merytoryczną ocenę spraw spornych, często jeszcze w okresie gwarancyjnym.
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W pracy przytoczono wstępne wyniki monitoringu z ponad 1,5 rocznych
pomiarów zrealizowanych w ramach systemu kontroli nawierzchni monolitycznej i przejazdów (kolejowych i tramwajowych) zabudowanych w technologii nawierzchni zintegrowanych na prefabrykowanych, wielko-wymiarowych płytach
betonowych (rys. 1). Opracowanie zawiera opis zastosowanych rozwiązań pomiarowych, a w szczególności opis zastosowanych czujników oraz budowę i lokalizację
poszczególnych punktów pomiarowych w obrębie górnych warstw nawierzchni.
Szczególną uwagę skupiono na warstwach kruszyw i podsypek zabudowanych
w podłożu płyt, które w dokumentacji projektowej określono jako podsypkę kolejową. W rzeczywistości materiał ten został zamieniony na łupek przywęglowy
o analogicznej (wyjściowo) granulacji, lecz zupełnie odmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, co budzi istotne wątpliwości, co do zasadności takiej zamiany
na materiały nie-ekwiwalentne ze specyfikacjami materiałowymi.

Rys. 1. Widok nawierzchni w strefie przejazdu

2. Opis systemu monitorowania. Struktura systemu
Fizyczna struktura systemu monitorowania zastosowanego do monitorowania
zmian grubości warstw podsypki i gruntu składa się z następujących komponentów:
• CZUJNIKI, realizujące pomiary wybranych wielkości fizycznych, istotnych
z punktu widzenia analizowanego zagadnienia technicznego,
• REJESTRATORY, obsługujące czujniki i przesyłające dane pomiarowe do
zdalnego serwera,
• SERWER, komputer pomiarowy z zainstalowanym oprogramowaniem do
zbierania, analizy i prezentacji danych pomiarowych,
• OKABLOWANIE.
Schemat przepływu danych pomiarowych w ramach systemu monitorowania
przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Schemat przepływu informacji w ramach systemu monitorowania

a. Mierzone wielkości fizyczne
System monitorowania podłoża nawierzchni składa się z trzech punktów pomiarowych. W ramach każdego punktu pomiarowego realizowane są pomiary następujących wielkości fizycznych:
• ZMIANA GRUBOŚCI WARSTWY PODBUDOWY NAWIERZCHNI
MONOLITYCZNEJ [mm], za pomocą strunowych czujników przemieszczeń Geokon model 4420 o zakresie pomiarowym równym 200 [mm],
• TEMPERATURA MIERZONEJ WARSTWY [oC], przy pomocy rezystancyjnych termistorów zintegrowanych z czujnikami strunowymi,
• WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA [%], przy pomocy cyfrowych sond wilgotności i temperatury Decagon 5TM,
• TEMPERATURA PODŁOŻA [oC], przy pomocy cyfrowych sond wilgotności i temperatury Decagon 5TM.
Na rysunkach 3 oraz 4 przedstawiono konstrukcję poszczególnych punktów
pomiarowych, zrealizowanych w ramach systemu monitorowania.
System wyposażony jest również w DESZCZOMIERZ korytkowy TPG-124-H24 (1 sztuka) (rys. 6), który służy do mierzenia i rejestrowania wielkości
opadów atmosferycznych (ciekłych oraz stałych) w ciągu całego roku (deszczomierz wyposażony jest zespół grzewczy).
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Rys. 3. Budowa punktów pomiarowych P1 oraz P2 systemu monitorowania

b. Lokalizacja i nazewnictwo punktów pomiarowych
W ramach systemu przyjęto następującą konwencję nazewnictwa punktów pomiarowych oraz mierzonych i obliczanych wielkości fizycznych:
• i = 1, 2, 3 – indeks oznaczający kolejne numery punktów pomiarowych
zgodnie z powyższym schematem,
• Pi - punkt pomiarowy zmian grubości warstwy podbudowy nawierzchni
szynowej, temperatury mierzonej warstwy oraz wilgotności i temperatury
podłoża,
• D - deszczomierz,
• n – zmierzona wielkość opadu skumulowanego [mm = l/m2],
• di - wartość zmiany grubości warstwy podbudowy nawierzchni szynowej [mm],
• Tdi - wartości temperatury [oC], zmierzonej przy pomocy termistorów zintegrowanych ze strunowymi czujnikami przemieszczeń,
• Twi - wartości temperatury [oC], zmierzonej przy pomocy cyfrowych sond
wilgotności i temperatury.

MATERIAŁ ANTROPOGENICZNY W NAWIERZCHNI I PODTORZU - MONITORING...

93

Rys. 4. Budowa punktu pomiarowego P3 systemu monitorowania

c. Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych
Poniżej przedstawiono parametry techniczne czujników i urządzeń pomiarowych wykorzystanych do budowy systemu monitorowania.
• czujniki strunowe do pomiaru zmian grubości warstwy podbudowy;
(Geokon model 4420):
o zakres pomiarowy: 200 mm,
o dokładność pomiaru: ±0,1% zakresu pomiarowego,
o nieliniowość pomiaru: < 0,5% zakresu pomiarowego,
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o rozdzielczość: 0,025% zakresu pomiarowego,
o średnica cewki: 25 mm,
o temperatura pracy: -20 do +80oC,
• czujniki do pomiaru temperatury;
(zintegrowane z czujnikami strunowymi model 4420)
(YSI 44005, Dale #1C3001-B3, Alpha #13A3001-B3):
o zakres pomiarowy: -80 do +150oC,
o dokładność pomiaru: ±0,5oC.
• cyfrowe sondy do pomiaru wilgotności i temperatury podłoża;
(Decagon 5TM):
o zakres pomiarowy wilgotności: 0 – 100%,
o zakres pomiarowy temperatury: -40 do +50oC,
o dokładność pomiaru wilgotności: ±3% zakresu pomiarowego,
o dokładność pomiaru temperatury: ±1oC zakresu pomiarowego,
o rozdzielczość pomiaru wilgotności: 0,08% w zakresie od 0 do 50%,
o rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1oC,
o wymiary: 10 x 3,2 cm,
Wszystkie czujniki zainstalowane w punktach „P” umożliwiają prowadzenie
równoległych pomiarów temperatury, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie
korekcji termicznej do uzyskiwanych wyników pomiarów oraz globalną ocenę pracy warstw podbudowy obciążonych oddziaływaniem temperatury
• Deszczomierz korytkowy;
(Aster TPG-124-H24):
o Mechanizm pomiarowy: korytkowy, przelewowy,
o Powierzchnia pomiarowa: 200 cm2,
o Rozdzielczość pomiaru opadu: 0,1 mm,
o Dokładność: ±0,1 mm dla opadu <5 mm przy intensywności 10 mm/h,
o Czujnik przelewu: kontaktronowy,
o Zakres pomiarowy: nieograniczony,
o Zakres temperatur pracy: -30 do +60oC.
W tab. 1 przedstawiono zestawienie ilościowe i krótką charakterystykę czujników pomiarowych przedmiotowego systemu monitorowania.

Rys. 5. Widok punktu pomiarowego po instalacji przed położeniem płyty
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Tabela 1. Zestawienie urządzeń pomiarowych systemu monitorowania
Lp.

Opis czujnika

Funkcja

Wygląd czujnika

Liczba czujników

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

1

Czujniki
strunowe –
Geokon model
4420

Pomiar zmian
grubości warstwy
gruntowej oraz
temperatury

3 szt.

2

Sondy cyfrowe –
Decagon 5TM

Pomiar zmian
wilgotności
gruntu oraz
temperatury

3 szt.

3

Deszczomierz
korytkowy
Aster TPG124-H24

Pomiar wielkości
opadów

1 szt.

Rys. 6. Widok deszczomierza przymocowanego do słupa po instalacji
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Rys. 7. Widok rejestratora danych przymocowanego do słupa po instalacji

3. Zarządzanie danymi pomiarowymi
a. Pomiary strunowymi czujnikami przemieszczeń
Zasada działania czujników strunowych opiera się na pomiarze zmian częstotliwości drgań własnych struny wewnątrz korpusu czujnika, związanych z jej
wydłużeniem bądź skróceniem pod wpływem oddziaływań mechanicznych i/lub
termicznych. Zmierzona zmiana jest przeliczana na odpowiednią wielkość inżynierską, w tym przypadku na zmianę grubości warstwy podbudowy nawierzchni
szynowej, wyrażoną w [mm]. Integralnie wbudowany termistor pozwala na równoległe pomiary temperatury, które są podstawą do właściwego skompensowania
wpływów termicznych na pracę czujnika. Aby wyznaczyć wartość zmiany grubości
warstwy konieczne jest wykonanie obliczeń kalibracyjnych. W przedmiotowym
systemie skorzystano z kalibracji liniowej z indywidualnymi współczynnikami dla
każdego czujnika.
b. Pomiar zerowy dla czujników strunowych i konwencja znakowania
Czujniki realizują pomiary zmian wartości określonych wielkości fizycznych
względem wartości zerowej (początkowej, referencyjnej), zarejestrowanej w dowolnie zdefiniowanej chwili czasowej. Do poprawnej analizy i interpretacji danych
pomiarowych konieczne jest zatem jednoznaczne odniesienie bieżących wskazań
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czujników zmian grubości warstwy podbudowy do pomiarów zerowych. Przyjętą konwencję znakowania w modelu obliczeniowym przedstawiono w poniższej
tab. 2.
Tabela 2. Przyjęta konwencja znakowania wyników pomiarów zmian grubości warstwy gruntowej
L.P.

Model czujnika

[1]

[2]
Geokon 4420

1

Zmiana na (+)

Zmiana na (-)

Jednostka

[3]

[4]

[5]

zwiększenie grubości
warstwy gruntowej

zmniejszenie grubości
warstwy gruntowej

mm

Pomiar zerowy (referencyjny) dla wszystkich czujników strunowych został
przyjęty w dniu rozpoczęcia monitoringu.
c. Częstotliwość pomiarów
W przypadku prowadzenia pomiarów wielkości wolnozmiennych, nie ma potrzeby znacznego skracania czasu pomiędzy poszczególnymi pomiarami. W ramach systemu monitorowania pomiary realizowane są co 15 minut. Taka częstotliwość pomiaru (4 razy na godzinę) pozwala na obserwację wpływów dobowych
zmian temperatury na mierzone wielkości fizyczne.
d. Pomiary czujnikiem wilgotności i temperatury
Sonda Decagon 5TM wykorzystuje pole elektromagnetyczne do pomiaru przenikalności dielektrycznej ea otaczającego czujnik gruntu, na podstawie której wyznaczana jest jego wilgotność. Obliczenia na platformie pomiarowej SHM Monitor wykonywane są zgodnie z równaniem zalecanym przez producenta urządzenia
oraz znanym z literatury, dzięki któremu spełniona zostaje założona dokładność
pomiaru. Wilgotność gruntu (VWC [%]) wyznaczana jest na podstawie poniższej
formuły, stosowanej najczęściej do różnego rodzaju gruntów mineralnych:
(1)
Do pomiaru temperatury wykorzystywany jest termistor przymocowany do
powierzchni czujnika, który podaje wartości temperatury bezpośrednio w stopniach Celsjusza.
e. Pomiary deszczomierzem
Deszczomierz służy do mierzenia i rejestrowania ciekłych oraz stałych opadów
atmosferycznych. Zespół grzewczy umożliwia jego ciągłą pracę przez cały rok i nie
ma wpływu na otrzymywane wyniki. Obudowa, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, składa się z trzech elementów: pokrywy, obudowy bocznej i pod-
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stawy. Wewnątrz obudowy znajduje się korytkowy mechanizm pomiarowy z magnetycznym czujnikiem kontaktronowym, zespołem termostatu oraz grzejnikiem.
Całość osadzona jest na stalowym wsporniku (rys. 8).
Opad zbierany jest przez kolektor zbiorczy, który stanowi podstawową część
pokrywy. Unikalny kształt leja i pierścienia zbiorczego powoduje łatwe ściekanie nawet małych ilości opadu i zapobiega wywiewaniu mgły deszczowej. System
podgrzewania gwarantuje również pomiar opadu stałego (śniegu) przy ujemnych
temperaturach.
Z kolektora opad trafia do głównego mechanizmu pomiarowego: poprzez lejek
do dwukomorowego korytka wahliwie ułożyskowanego, który może przyjmować
dwa stabilne stany. Zmiana położenia korytka następuje po wypełnieniu komory
wodą o objętości 2 [cm3]. Regulacja mechanizmu odbywa się za pomocą odpowiednich śrub i polega na zmianie położenia punktów podparcia korytka w obu
położeniach spoczynkowych. Magnes trwały zamocowany do korytka, przemieszczając się obok magnetycznego czujnika kontaktronowego wywołuje w obwodzie
elektrycznym impuls zwarciowy odpowiadający opadowi o wartości 0,1 [mm].

Rys. 8. Budowa deszczomierza: pokrywa (po lewej) oraz mechanizm pomiarowy (po prawej)

Interpretacja pomiaru
Czujnik generuje impulsowe sygnały elektryczne (odczytana wartość „n”),
w liczbie proporcjonalnej do ilości opadu: jeden impuls co każde 0,1 [mm] opadu.
Jego wartość należy zatem obliczyć ze wzoru:

Opad = n ∙ 0,1 [mm ≡ l/m2]

(2)

Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku jednostką równoważną dla [mm]
jest litr na metr kwadratowy [litr/m2].
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f. Platforma pomiarowa SHM Monitor
Dane pomiarowe z czujników obsługiwane są poprzez platformę pomiarową
SHM Monitor. Jest to specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do zbierania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych oraz zarządzania systemami pomiarowymi.
Dane pomiarowe uzyskiwane bezpośrednio z czujników (tzw. dane surowe)
przeliczane są na odpowiednie wielkości inżynierskie przy pomocy wzorów kalibracyjnych. Istnieje możliwość dowolnego rozbudowania modelu obliczeniowego
w oparciu o dane surowe wg poniższego schematu (rys. 9).

Rys. 9. Schemat procesu przetwarzania danych pomiarowych na platformie SHM Monitor

Platforma Pomiarowa SHM Monitor realizuje obliczenia oraz przechowuje
wszystkie dane związane z tym procesem. Przechowywane i udostępniane są zarówno dane pomiarowe jak i wszystkie informacje wykorzystywane do ich przetwarzania:
[1] Dane surowe – dane przesyłane bezpośrednio przez urządzenia pomiarowe
(czujniki). Dane te nie są poddane żadnym operacjom matematycznym.
[2] Wielkości fizyczne – dane uzyskane w wyniku przeliczania danych surowych wg wzorów i kart kalibracyjnych, charakterystycznych dla poszczególnych czujników. W wyniku tej operacji dane reprezentują konkretne
wielkości fizyczne tj.: przemieszczenia (zmiana grubości warstwy podbudowy), temperaturę, wilgotność, wielkość opadu.
W dalszej części publikacji przedstawiono przykładowe wykresy wielkości fizycznych dla typowego punktu pomiarowego oraz deszczomierza, podane w odpowiednich jednostkach inżynierskich, zarejestrowane w bieżącym miesiącu oraz
od początku użytkowania systemu (rys. 10, 11, 12, 13, 14, 15).
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Prezentacja danych pomiarowych
Wykresy z bieżącego miesiąca

Rys. 10. Punkt P3: zmiana grubości warstwy na długości bazy pomiarowej (1 m)
oraz temperatura mierzonej warstwy w bieżącym miesiącu

Rys. 11. Punkt P3: wilgotność i temperatura podłoża w bieżącym miesiącu

Rys. 12. Deszczomierz: opady jednodniowe w bieżącym miesiącu
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Wykresy od początku użytkowania systemu

Rys. 13. Punkt P3: zmiana grubości warstwy na długości bazy pomiarowej (1 m)
oraz temperatura mierzonej warstwy od początku użytkowania systemu

Rys. 14. Punkt P3: wilgotność i temperatura podłoża od początku użytkowania systemu

Rys. 15. Deszczomierz: opady jednodniowe od początku użytkowania systemu
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4. Podsumowanie
Analiza danych pomiarowych uzyskanych z przedmiotowego systemu monitorowania pozwala stwierdzić, że:
 Zastosowany system monitoringu umożliwia bezobsługowe, ciągłe pozyskiwanie wielu danych pomiarowych, nie tylko podłoża, ale również nawierzchni, co w przypadkach spornych stanowi istotny argument merytorycznej oceny pracy nawierzchni lub przejazdu.
 Monitorowane wielkości fizyczne, zwłaszcza grubość warstw łupka, która
jest zmienna i zależy w dużym stopniu od temperatury (w cyklu dobowym
jak i rocznym) oraz wilgotności warstwy - nie pozwala uznać tego materiału
za ekwiwalentny w stosunku do kruszywa kolejowego.
 W monitorowanych punktach pomiarowych nawierzchni i przejazdu (P1P3) nie zarejestrowano, w stosunku do wybranego miesiąca (marca br.)
zmian grubości tych warstw; przyrosty te wynoszą odpowiednio ~ 4 mm
w pkt. P1, 2,5mm w pkt. P2 oraz 3 mm w pkt P3, co było związane
z zanikiem niskich temperatur okresu zimowego i przemarzaniem górnych
warstw nawierzchni oraz wypiętrzeniem w obrębie łupka przywęglowego;
wykazuje on wyraźne cechy materiału wysadzinowego.
 ‘Klawiszowanie’ płyt nawierzchniowych, będące następstwem wysadzin,
doprowadziło do braku ciągłości podparcia szyn oraz ich pęknięć na styku
betonowych płyt przejazdowych; naprawa tych uszkodzeń okazała się dość
kłopotliwa z uwagi na brak dostępu do tych miejsc (szyna zagłębiona w płycie).
 Pomiary umożliwiają lokalizację miejsc trwałych (nie-sprężystych) deformacji
nawierzchni, mających wpływ na trwałość i niezawodność jej eksploatacji.
 Czujniki wilgotności zarejestrowały zmiany wskazujące na jej wzrost w pkt
P2 z 5% do ~10% (m-c III i IV) oraz po chwilowej redukcji ponowny
wzrost do ~35% w pkt. P3, wilgotność podłoża w pkt. P1 jest stała i wynosi 10%,
 Konieczna jest weryfikacja wilgotności w pkt. 3 metodą geotechniczną.
 Pomiary będą kontynuowane z uwagi na niekorzystne, trwałe zmiany parametrów rejestrowanych w podłożu konstrukcji monolitycznej nawierzchni.
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Streszczenie. W artykule opisano dwa nieliniowe modele drogi szynowej wraz z ich rozwiązaniem za pomocą metody pół-analitycznej wykorzystującej aproksymacje falkowe. Pokazano,
że metoda ta pozwala uzyskać prędkości i przyspieszenia drgań szyny w przypadku nieliniowej
sztywności podłoża, dla obciążenia generowanego przez pojazd poruszający się ze stałą prędkością.
Jednocześnie podano przykłady pokazujące, że zastosowana metoda oraz model nie dają prawidłowych wyników w odniesieniu do naprężeń pionowych w osi szyny.
Słowa kluczowe: dynamika dróg szynowych, metody pół-analityczne

1. Introduction
Problems of rail track dynamics are usually being solved by using numerical
methods, especially when one deals with parameters other than vertical displacements [13,1]. For this purpose, the rail track should be appropriately modelled.
One can find in the literature two main approaches to this modelling problem
[4]. The first one, called the one-layer model, assumes that the rail track can be
represented by either the Euler-Bernoulli beam or the Timoshenko beam resting
on viscoelastic foundation representing rail foundation. The second one, the two-layer model, consists of two layers associated with rails and sleepers. These layers
are represented by two beams, usually the Euler-Bernoulli ones due to simplicity
of analytical formulas, also resting on viscoelastic foundation, under condition that
bending in the layer representing sleepers is neglected. The layers are described by
dynamic beam equations and the force or set of forces associated with train load is
considered in various configurations [8]. Examples of numerical solutions to these
models can be easily found in the literature, whereas analytical approaches are relatively rare. Although they are highly valued for their universality and usefulness
in parametrical analyses, one can observe a lack of mathematical tools allowing
solution of more complex systems, being closer to real structures. Therefore ap1 Wkład autorów w publikację: Kozioł P. – 70%, Czyczuła W. – 30%
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propriate approximation methods are sought. Recent progress in mathematical
sciences gives nowadays opportunity to develop modern efficient semi-analytical
techniques that can be effectively applied to engineering analysis of such systems
[11]. This paper presents fundamentals of two approximate approaches to analysis
of one-layer or two-layer models [4, 8]. The first one based on the classical Fourier
series application and the second one using wavelet based estimation, which allows
to solve, in conjunction with Adomian expansion, also nonlinear and stochastic
systems. Some examples of vibration velocity and acceleration are shown in the
case of two-layer model with nonlinear stiffness of cubic type included in foundation description.
2. Models
The one-layer model can be described by the following equation [4, 8]:
(1)
in which the used parameters are: EI [Nm2] – bending stiffness of rail steel, N [N]
– axial force, mr [kg/m] – rail unit mass, kr [N/m2] – stiffness of rail foundation
and cr [Ns/m2] – viscous damping of rail foundation. The load q [N/m] is described
as a set of distributed forces produced by wheels of train. Geometrical imperfections of rail head surface are represented by regular cosine wave with frequency
Ω [rad/m] and amplitude so [m]. These imperfections produce forces changing in
time with circular frequency w=Ωv and the amplitude Fs=sokc in the case of constant speed v [km/h] [4]. The parameter k N [N/m4] represents nonlinear part of
rail track foundation stiffness and kc is the contact spring between wheel and rail
[N/m] [2,14].
The load q ( x, t ) generated by moving train is represented by a set of forces
(concentrated or distributed) associated with wheels of train:
(2)
where two terms are distinguished: the first one produced by the train weight
(3)
and the second one related to rail head surface imperfections producing additional
force varying in time
(4)
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where H (.) , 2a , sl , lT , ω and v are the Heaviside function, the span of single
load, the distance of consecutive forces produced by wheels, the number of axles,
the frequency of load and the speed of train, respectively. The axles configuration
can be also introduced by inclusion of the phase shift associated with the wheel
position on the surface of irregularity. It is assumed that the rail head imperfections are placed directly side by side, that is with no space between them. Their
amplitude is constant and the shape of rail surface is regular, having a cosine form.
The two-layer model is represented by the following system of joint differential
equations [4,6,8]:
(5)
in which the first equation represents rail and the second one describes sleepers
layer. The additional used parameters are: ms [kg/m] – unit mass of sleepers uniformly distributed along the track, ks [N/m2] – stiffness of sleepers foundation and
cs [Ns/m2] – viscous damping of sleepers foundation. The effect of sleepers bending
is neglected in this model.
Introducing the moving coordinate system (h=x, z=x-vt) leads to re-formulation of the two described above models in which equations (1-5) can be rewritten
as follows:
(6)
in the case of one-layer model (eq. (1)), and
(7a)

(7b)
in the case of two-layer model (eqs. (5)). The load representation takes the form:
(8)
where
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(9)
is the stationary part of load, i.e. constant in time, and
(10)
is the varying in time force generated by rail head surface irregularities.
3. Solutions
The two models described in section 3 can be solved by using the Fourier series
[4] or the Fourier transform [8], depending on assumptions regarding the length
of layers (rails and sleepers layer) and nonlinear properties of systems.
In the case of linear foundation stiffness and finite length of layers, one can
apply the Fourier series. If the load is expanded in the following way:
(11)
then the stationary solution of equation (6) has the form of the system of the ordinary differential equations:
(12)
which can be solved by applying the Fourier series to both the distributed loads

(13)

and the sought functions
(14)
If the distribution of load is given in analytical form, e.g. cos2 function (see eq.
(8)) [6,8,12], the parameters in equations (13) can be determined in explicit form
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and the solution of equation (1), i.e. the unknown parameters Yc01, Ys01, Ai, Bi, Ci,
Di can be obtained from the system of six algebraic equations. Similar procedure is
appropriate for solution of the system (5), in the case of the two-layer model (with
the number of algebraic equations increased to 12).
The procedure becomes more complex when one deals with nonlinear or stochastic properties of the system. Such features of physical structures associated
with rail tracks are widely discussed in the literature showing their importance
for accurate enough representation of detailed dynamic properties of rail tracks
[8,9,11,12].
In the case of the systems analysed in the present paper, it is assumed that track
foundation is described by classical representation of nonlinearity, i.e. its cubic
form, which is experimentally verified and widely used in the literature [11,12].
The following semi-analytical approach is used for solving the nonlinear systems defined by equations (1) and (5), along with the load description given by
formulas (2)-(4) [8,11,12]. Under condition that the considered layers are infinitely long, one can apply the Fourier transform to both models. However, the
nonlinear term must be approximated in some way in order to eliminate its nonlinear representation. For this purpose, the Adomian’s decomposition method is
proposed. In this paper, classical form of the Adomian polynomials is used, leading
to the following expansion of the nonlinear factor [8,9,11,12]
(15)
for i = r , s , where yi 0 ( x) is a solution of linear equation (i.e. for kN  = 0).
Then the Fourier transform can be applied to both the one-layer and the two-layer models:
(16)
for j = r , s . After obtaining the solution in the transform domain, the response
of the system can be found by applying wavelet based approximation using coiflet
coefficients:
(17)
Here,

, N is the degree of the used coiflet filter ( p k ) and k N is

a number evaluated on the basis of stabilization of the obtained solution. The analyses carried out so far, show that the two approaches presented in this section give
similar results. These results are also validated experimentally in the case of vertical displacements [5,8,10]. One should underline that sufficiently exact solutions
can be found in this case and successfully used in parametrical analysis when one
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takes into account engineering applications. Also other characteristics obtained by
differentiation of the solution with respect to the time variable are close to values
obtained experimentally.
However, in the case of other characteristics, involving derivatives of the obtained solution in relation to the space variable, such as e.g. bending stress, they
give wrong results and the problem of analytical modelling becomes more difficult
[3,7].
4. Examples
In this section, some examples using the system of parameters taken from real
structures are presented: EI = 6.4*106 Nm2, mr = 60 kg/m, kr = 8.8*107 N/
m2, cr = 3950 Ns/m2, ms = 267 kg/m, ks = 8.5*107 N/m2 and cs = 8.2*103 Ns/
m2. The nonlinear factor and axial force are neglected for simplicity of numerical
simulations and left for further analysis. It is assumed that there are no factors
producing the additional force changing in time (eq. (4)), i.e. imperfections on
rolling surface of rail head, other than the deflection between sleepers. The axles
configuration of fast train Pendolino EMU250 is considered. The two-layer model
is used for obtaining the presented results.

Fig. 1. Vertical vibrations of: (a) rails, (b) sleepers (v=160 km/h)

Fig. 2. Velocity of vertical vibrations of rails (a) v=160 km/h, (b) v=320 km/h
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Fig. 3. Velocity of vertical vibrations of sleepers (a) v=160 km/h, (b) v=320 km/h

Figure 1 shows vertical vibrations of rails and sleepers. One can observe smaller
amplitude of sleepers vibrations but their more intensive dynamic character should be underlined. These results were confirmed experimentally before [5,10,11].
Figures 2 and 3 present velocity of vertical vibrations for rails and sleepers. It
is worth to note that the velocity of rail vibrations becomes smaller along with the
train speed increase, whereas this tendency cannot be observed for sleepers. Figures 4 and 5 show examples of vibrations acceleration for the same speeds of train.
Maximal values are close to real ones, at least in the case of the track in relatively
good condition [5]. The obtained results for vibrations velocity or acceleration,
need to be verified by experimental measurements or other methods of solution
for extended range of parameters.

Fig. 4. Acceleration of rails vertical vibrations (a) v=160 km/h, (b) v=320 km/h

Fig. 5. Acceleration of sleepers vertical vibrations (a) v=160 km/h, (b) v=320 km/h
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Fig. 6. Normal bending stress in rail axis (a) v=160 km/h, (b) v=320 km/h

Serious doubts arise from the analysis of characteristics involving derivatives of
higher order with respect to the space variable. It can be observed that analytically
obtained values for the normal bending stresses significantly exceed limit values of
the strength of rail steel R260 (around 800 MPa) [3,7].
Figure 6 is prepared for the system of parameters used in previous calculations. It shows the normal stress distribution in rail with irregularity related to
the sleeper spacing. The purpose of this analysis is to show the method ability to
analytically calculate stresses.
Although in the case presented in figure 6, the limit values are reached or only
slightly exceeded, more extensive analyses showed that for some lengths of waves,
the maximal value of the normal stress can extremely exceed the limit value (a few
hundred percent and more). For example, when one consider the length on waves
associated with the length of irregularity appearing on rail head rolling surface
equal to 30 cm (cosine type of imperfection), which is twice less than the distance
between sleepers, and the train speed v=200 km/h, the maximal value of the normal stress in rail axis can be estimated at around 1500 MPa [3].
The main aim of the project [3] was to show examples of analytically derived
stresses using models (methods) validated and known from the literature in simplified models of rail tracks. During the project realization, several examples of
results exceeding limit values have been found. The analysis was carried out for
a relatively wide range of physical parameters and train speeds. Conclusions arising from this project show that a lack of appropriate analytical approaches for the
rail normal stress calculation is noticeable and should be underlined.
5. Conclusions
The analysis carried out during paper preparation show that the obtained results for normal bending stress in rail axis exceed, for some systems of parameters,
limit values. Such examples can be found for various models and methods of analytical solution. One can conclude that the applied approaches are inappropriate
for stresses analysis. The natural question about improvements leading to better
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representation of rail stresses remains open. However, there are some possibilities
of further work continuation. One might suggest consideration of additional mechanical features of the investigated rail track models, leading to their reformulation if future. Nevertheless, these desired features remain unrecognised so far.
The interesting possibility might be sought in modification of rail model, which
should avoid its consideration as a homogeneous beam. Some preliminary results,
strongly dependent on the load frequency, are obtained by the authors in the case
of “head on web” problem or rail internal damping. This analysis is not entirely
satisfactory, so far, giving results valid for specific sets of physical parameters only.
One should underline that the analytical models, the wavelet based method used
in this paper and the mentioned approach using the Fourier transform are verified
and experimentally validated for rails and sleepers vertical displacement analysis.
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Streszczenie. Niniejszy artykuł poświęcony jest niestosowanym dotychczas w Polsce rozwiązaniu konstrukcyjnym jakim jest nawierzchnia kolejowa, która wyposażona jest w wibroizolatory
sprężynowe. Nawierzchnia z wibroizolacją sprężynową stosowana jest od 30 lat w krajach europejskich i azjatyckich. W artykule przedstawiono różne typu wibroizolatorów sprężynowych stosowanych w nawierzchni podsypkowej i bezpodsypkowej oraz wyniki badań wpływu zastosowania
wibroizolacji sprężynowej w nawierzchni bezpodsypkowej.
Słowa kluczowe: wibroizolatory, wibracje, metro

1. Zasada wibroizolacji
Droga szynowa zlokalizowana w obszarach zurbanizowanych wymaga zastosowania ochrony antywibracyjnej w konstrukcji nawierzchni kolejowej, w celu redukcji drgań odtorowych. Na polskim rynku kolejowym stosowane są nawierzchnie
podsypkowe i bezpodsypkowe. W celu redukcji wibracji w nawierzchni podsypkowej stosowane są maty antywibracyjne. W nawierzchniach bezpodsypkowych
w celu redukcji drgań odtorowych stosuję się wibroizolację pod płytą betonową,
pod podporą blokową przy zastosowaniu mocowania szyn za pomocą podpór blokowych, w nawierzchni bezpodsypkowej z szyną w otulinie, masa zalewowa szyny
stanowi materiał wibroizolacyjny. W celu przybliżenia zagadnienia wibroizolacji
przedstawiono na rys. 1 wykres obrazujący zasadę wibroizolacji. Zasada wibroizolacji mówi, iż przenoszenie drgań jest zależne od stosunku częstotliwości siły
wymuszającej do częstotliwości rezonansowej układu [4].
Na rys. 1 przedstawiono przebiegi funkcji przenoszenia drgań przy dwóch
różnych sztywnościach podłoża k1 i k2 (k2>k1). Częstotliwości rezonansowe f1
i f2 odpowiadają tym dwu rodzajom podłoża. Jeśli układ wibroizolacji ma wyższą sztywność, to ma on przy tej samej masie wyższą częstotliwość rezonansową.
Dla układu wibroizolacji o częstotliwości rezonansowej f1 zakres tzw. wibroizolacji
skutecznej (>87%) występuje przy częstotliwościach 3 razy wyższych od częstotliwości rezonansowej f2. Skuteczność wibroizolacji układu o wyższej częstotliwości
rezonansowej jest zdecydowanie niższa, zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości. Im niższa częstotliwość rezonansowa, tym wyższa skuteczność układu wibro-
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izolacji. W przypadku wibroizolacji sprężynowej można uzyskać częstotliwości
rezonansowe rzędu 5, 6 Hz, co jest nie do osiągnięcia przy pomocy rozwiązań na
bazie mat wibroizolacyjnych.

Rys. 1. Zasada wibroizolacji

2. Wibroizolatory sprężynowe w konstrukcji bezpodsypkowej
Nawierzchnia kolejowa typu podsypkowego i bezpodsypkowego może być
wyposażona w wibroizolację w postaci układu sprężyn zamontowanych pod konstrukcją płyty betonowej lub koryta betonowego. Obecnie wibroizolatory sprężynowe stosowane są na liniach kolejowych, tramwajowych i w metrze, w celu
redukcji drgań generowanych przez pociąg i przenoszonych na budynki w sąsiedztwie drogi szynowej [4].
Wyróżniamy trzy typy wibroizolatorów, które ze względu na ilość sprężyn dzielimy na jednospreżynowe typu GSI, jednosprężynowe typu EBS, dwu- lub trójsprężynowe typu KY 2 [1].

Rys. 2. Typu sprężyn od lewej: a) EBS, b) GSI, c) KY [3]
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Sztywność sprężyn wibroizolatorów może być indywidualnie dobrana w kierunku pionowym i poziomym. Zmiana sztywności wibroizolatorów daje zatem
możliwość projektowania i wykonywania wibroizolacji dostosowanej do potrzeb
realizowanej inwestycji.
Wibroizolatory sprężynowe mogą być stosowane w każdego typu nawierzchni
bezpodsypkowej na liniach tramwajowych, metra i liniach kolejowych [4].
Jednospreżynowe wibroizolatory GSI (rys. 3) występują o sztywności w kierunku:
• pionowym w zakresie: 5,42-4,52 kN/mm,
• poziomym w zakresie: 6,92-3,46 kN/mm.

Rys. 3. Wibroizolatory GSI w bezpodsypkowej nawierzchni szynowej w tunelu [3]

Dwusprężynowe wibroizolatory KY (rys. 4) oferowane są o współczynniku
sprężystości w kierunku:
• pionowym w zakresie: 10,84-13,26 kN/mm,
• poziomym w zakresie: 13,83-9,86 kN/mm.
Trójsprężynowe wibroizolatory KY oferowane są o współczynniku sprężystości
w kierunku:
• pionowym w zakresie: 16,26-19,88 kN/mm,
• poziomym w zakresie: 26,76-14,79 kN/mm.
Sprężynowe tłumiki drgań mogą być stosowane w nawierzchni typu bezpodsypkowego (rys. 4) oraz pod korytem betonowym w konstrukcji nawierzchni podsypkowej (rys. 5a, 5b) [3].

Rys. 4. Wibroizolatory KY w bezpodsypkowej nawierzchni szynowej [3]
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Rys. 5a. Wibroizolatory KY w podsypkowej nawierzchni szynowej [3]

Rys. 5b. Wibroizolatory KY w podsypkowej nawierzchni szynowej [3]

Szeroki wachlarz możliwości doboru sztywności sprężyn daje możliwość precyzyjnego wykonywania wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni torowych. Sprężyna wibroizolatora jest montowana po wykonaniu płyty żelbetowej, zapewniając
możliwość precyzyjnego ułożenia tłumików i kalibracji sprężyn (rys. 6).
Budowa wibroizolatora sprężynowego GSI stosowanego w konstrukcji torowisk
przedstawiona została w przekroju na rys. 7. Zastosowana wibroizolacja w postaci
tłumików sprężynowych daje możliwość kompensacji przemieszczeń wynikających
z nierównego osiadania gruntu, co jest szczególnie istotne w niekorzystnych warunkach geologicznych oraz w obszarach szkód górniczych.
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Rys. 7. Budowa wibroizolatora typu GSI [3]

3. Zastosowanie wibroizolatorów na linii metra
Konstrukcje torowe z wibroizolacją sprężynową stosowane są na torowiskach
tramwajowych, kolejowych oraz w liniach metra. W celu oceny wpływu ich zastosowania w konstrukcji torowej przeprowadzono wiele badań eksploatacyjnych.
Poniżej zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych na linii metra w Szanghaju. Badania zostały przeprowadzone na linii metra nr 10 otwartej w 2010 r., na której zastosowano system wibroizolacji sprężynowej. Na rys. 8
przedstawiono schemat linii metra w Szanghaju wraz z zaznaczeniem lokalizacji
stanowiska badawczego [2].
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Rys. 8. Schemat metra w Szanghaju z zaznaczoną lokalizacją stanowiska badawczego na linii nr 10 [2]

Badania zostały wykonane na dwóch odcinakach linii metra nr 10, pierwszy
odcinek torowy został zlokalizowany na klasycznej nawierzchni bezpodsypkowej
z mocowaniem szyn na podporach blokowych (rys. 9), drugi odcinek pomiarowy
zlokalizowano na torze wyposażonym w wibroizolatory sprężynowe (rys. 10).

Rys. 9. Schemat nawierzchni bezpodsypkowej bez sprężyn wraz z zaznaczonymi punktami
pomiarowymi V2, R1,V1,H1 [2]
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Rys. 10. Schemat nawierzchni bezpodsypkowej z wibroizolacją sprężynową wraz z zaznaczonymi
punktami pomiarowymi V2, R1,V1,H1 [2]

Odległość między odcinkami badawczymi wynosiła 90 m, co dało możliwość
równoczesnego pomiaru wibracji generowanych przez przejeżdżający pociąg. Badania miały charakter porównywalny i miały na celu ocenę wpływu zastosowania
wibroizolacji sprężynowej na redukcję wibracji przenoszonych przez przejeżdżający
pociąg na nawierzchnię i ściany tunelu metra.
Stanowisko badawcze zlokalizowano na odcinku ze sprężynami pod płytą betonową i bez sprężyn. Czujniki pomiarowe rejestrujące wibracje zlokalizowano
w czterech punktach oznaczonych: V2 – oś toru, R1 – na szynie, V1- przy tłumiku
na płycie betonowej, H1- na ścianie tunelu. Lokalizacja czujników przedstawiona
jest na rys. 9 i rys. 10. Zamontowanie czujników na płycie betonowej przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11. Lokalizacja czujników pomiarowych na płycie betonowej z systemem wibroizolacji sprężynowej
na linii metra nr 10 w Szanghaju [1]

Badania swoim zakresem obejmowały analizę wpływu wibroizolacji sprężynowej na przenoszenie drgań generowanych przez pociągi metra na ściany tunelu.
Na rys. 12 przedstawiono przebiegi zarejestrowanych prędkości drgań na
ścianach konstrukcji tunelu dla nawierzchni bezpodsypkowej wyposażonej w wi-
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broizolatory typu GSI. Wyniki przedstawiono w funkcji czasu przejazdu pociągu
z prędkością 75 km/h. Maksymalna zrejestrowana prędkość drgań na ścianie tunelu wynosiła 0,3 mm/s.

Rys. 12. Przykładowe wyniki pomiaru prędkości rejestrowanego sygnału w funkcji czasu dla czujników
zlokalizowanych na ścianach tunelu metra - nawierzchnia z tłumikami sprężynowymi [2]

Na rys. 13 zaprezentowano wyniki pomiarów prędkości drgań zarejestrowanych na ścianach tunelu przy przejeździe pociągu metra z prędkością 75 km/h dla
klasycznej nawierzchni torowej typu bezpodsypkowego bez wibroizolacji sprężynowej. Maksymalna zarejestrowana amplituda prędkości drgań wynosiła 4,9 mm/s.

Rys. 13. Przykładowe wyniki pomiaru prędkości drgań w funkcji czasu dla czujników zlokalizowanych
na ścianach tunelu metra - nawierzchnia bez tłumików sprężynowych [2]

Dla przeprowadzonych serii badań opracowano poziom tłumienia drgań wyrażony w dB. Wyniki badań tłumienia drgań przedstawiono na rys. 14 dla dwóch
badanych konstrukcji toru. Poziom tłumienia drgań zależy od zakresu generowanego obciążenia dynamicznego przez przejeżdżający pociąg (z prędkością 75 km/h
i rozstawie podpór blokowych co 60 cm).
Zaprezentowane na rys. 14 wyniki badań wykazują zdecydowaną redukcję drgań
przy zastosowaniu tłumików sprężynowych dla częstotliwości generowanego obciążenia powyżej 10 Hz. W wyniku zastosowania wibroizolacji sprężynowej w bezpod-
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sypkowej nawierzchni torowej uzyskano redukcję drgań wynoszącą maksymalnie
28 dB w porównaniu z nawierzchnią bez wibroizolatorów sprężynowych [2].
Nawierzchnia z wibroizolacją sprężynową może znaleźć zastosowanie w konstrukcjach torowych w obszarach zurbanizowanych, tj. w bliskim sąsiedztwie linii
kolejowych od zabytkowej architektury oraz dla budynków, dla których wymagana jest dokładna ochrona ich konstrukcji przed wibracjami, również w niskim
zakresie częstotliwości.

Rys 14. Zestawienie wartości poziomu drgań zarejestrowanych na ścianie tunelu w punkcie H1
dla nawierzchni tunelu z płytą betonową bez wibroizolatorów sprężynowych i nawierzchni tunelu
z wibroizolatorami sprężynowymi [2]

4. Podsumowanie
Przedstawione rozwiązania wibroizolacji sprężynowej torowisk mogą mieć zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest wysoka skuteczność w eliminacji
przenoszenia drgań od torowisk do budynków i obiektów inżynierskich. Są one
często stosowane zwłaszcza na odcinkach torowisk w np. metrze, w liniach kolejowych i tramwajowych w bardzo newralgicznych sytuacjach, gdzie odległości
od budynków są niewielkie. Podana metoda wibroizolacji jest pewną alternatywą
dla znanych metod wibroizolacji np. przy pomocy mat tłumiących, a jej znaczenie
rośnie w aspekcie powstawania szybkich linii kolejowych i tramwajowych oraz
rozwoju komunikacji publicznej.
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Wibroizolatory sprężynowe stosowane są z powodzeniem w konstrukcjach mostowych, budynkach kubaturowych, w metrze, liniach tramwajowych, liniach kolejowych od 1980 roku w Europie, Azji, Ameryce Południowej.
Wibroizolacja sprężynowa charakteryzuje się wysoką trwałością, łatwym i ekonomicznym montażem, wysoką skutecznością w zakresie niskich częstotliwości
oraz możliwością regulacji np. w przypadku osiadania gruntu. Skuteczność ochrony antywibracyjnej w wyniku zastosowania wibroizolatorów wynosi od 80-95%
w porównaniu z obiektami bez wibroizolatorów. Wibroizolatory nie zmieniają wysokości z płytą torowiska pod konstrukcją którego są zamontowane pozytywnie
wpływając na warunki eksploatacji.
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Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie normowych specyfikacji
niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu
kolejowym w ujęciu rozjazdów z podkładkami pod podkładowymi. W pracy przedstawiono analizę
możliwości zastosowania podkładek pod podkładowych w rozjazdach, w celu wydłużenia ich niezawodności eksploatacyjnej poprzez redukcję zużycia rozjazdu. Przedstawiono budowę oraz zasadę
pracy materiału podkładek pod podkładowych w torze kolejowym. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na rozjazdach kolejowych z PPP.
Słowa kluczowe: RAMS kolejowy, jakość, dynamika toru

1. Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
Proces inwestycji kolejowych finansowanych przez Unię Europejską wymaga integracji zarządców infrastruktury kolejowej UE w zakresie między innymi
bezpieczeństwa i dostępności sieci. Kluczowym zagadnieniem RAMS związanego
z koleją jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa utrzymaniowego oraz
jakości eksploatacyjnej i utrzymaniowej.
Wprowadzana w polskich kolejach procedura RAMS (Reliability, Availability,
Maintainability and Safety) obejmująca specyfikację niezawodności (R), dostępności (A), podatności utrzymaniowej (M) i bezpieczeństwa (S), przyczynia się do
poprawy jakości świadczonych usług przez zarządców kolei. Techniki RAMS składają się z następujących elementów: analizy zależności między RAMS związanym
z koleją a jakością usług, elementy składowe RAMS, czynniki mające wpływ na
RAMS i środki do ich uznania, ryzyko i nienaruszalność bezpieczeństwa.
RAMS jest cechą długoterminowego działania całego systemu kolei i osiągania
go za pomocą konceptów technicznych, metod, narzędzi w cyklu życia systemu.
RAMS to jakościowy i ilościowy wskaźnik informujący, że cały system kolei lub
składnik systemu kolei będzie funkcjonował bezpiecznie i dostępnie dla zarządców
i użytkowników.
Celem systemu kolejowego, w którego skład wchodzi między innymi
infrastruktura, tabor, sterowanie, energetyka jest uzyskanie określonego poziomu

126

Kwiatkowska E.

ruchu kolejowego w danym czasie w bezpieczny sposób, RAMS opisuje stopień
pewności osiągnięcia bezpieczeństwa oraz wpływa na jakość systemu dostarczonego
do klienta. Wzajemne powiązanie elementów RAMS związanego z koleją przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Wzajemne powiązania elementów RAMS związanego z koleją

Dostępność zgodnie z RAMS to niezawodność w zakresie wszystkich możliwych awarii, prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz wpływ awarii na
funkcjonowanie systemu. Przez dostępność należy rozumieć podatność utrzymaniową w czasie realizacji zaplanowanej konserwacji, czas na wykrycie i identyfikację oraz zlokalizowanie awarii oraz czas na naprawę systemu i jego utrzymanie.
Bezpieczeństwo RAMS to wszystkie możliwe zagrożenia w systemie, we
wszystkich trybach obsługi i utrzymania, oraz powagi ich konsekwencji. Czynniki wpływające na RAMS to warunki systemowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
[5].
Do warunków systemowych niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa należą cechy techniczne elementu systemu kolei
[1]. Niezawodność nawierzchni kolejowej to prawdopodobieństwo spełnienia
przez nią stawianych jej warunków, przy zachowaniu jej trwałości w czasie lub
przy obciążeniu projektowanym. Niezawodność to również prawdopodobieństwo, że wartości wielkości określających jej istotne właściwości nie przekroczą
okresu w dopuszczalnych granicach, w określonych warunkach konstrukcyjnoutrzymaniowych.
Zgodnie z [3] trwałość podstawowych elementów konstrukcji nawierzchni
kolejowej określanych w funkcji przenoszonego obciążenia całkowitego wynoszą:
– dla szyny 60 E1:
– na prostej to 500 Tg,
– na łuku o promieniu 300 metrów nie przekracza 130 Tg,
– dla podkładów strunobetonowych:
– na prostej 500 Tg,
– dla podsypki - 250 Tg.
Intensywność zużycia szyn w łukach o promieniu 300 m, odpowiadających
promieniom łuków najczęściej stosowanych w rozjazdach nie przekracza 130 Tg,
zmniejszając niezawodność konstrukcji rozjazdu.
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2. Analiza wrażliwości i ryzyka projektu
Na podstawie metod przeprowadzania analiz kosztów i korzyści dla projektów
infrastruktury transportu kolejowego w Polsce, określono zasady i założenia do
spójnego podejścia w celu zapewniania porównywalności i spójności w ramach
sektora transportu współfinasowanego przez Unię Europejska. W projektach dla
sektora kolejowego, w celu analizy ekonomicznej i finansowej należy przeprowadzić identyfikację potrzeb projektowych wraz z możliwymi wariantami alternatywnymi, na podstawie których następuje wybór inwestycji opłacalnej i wykonalnej. Po przeprowadzonej analizie, następuje ocena wrażliwości rezultatów projektu
w zakresie zmiennych kluczowych. Po przeprowadzonej analizie zmiennych kluczowych, następuje omówienie obszarów ryzyka związanych z realizowanym projektem poprzez przeprowadzenie analizy wrażliwości i ryzyka inwestycji kolejowej
[4].
Zasadniczymi celami realizowanych projektów infrastruktury kolejowej jest
między innymi: skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości, podwyższenie standardów technicznych infrastruktury, dostosowanie linii kolejowych do
norm europejskich i poprawa bezpieczeństwa. Każdy cel związany z infrastrukturą
kolejową można osiągnąć na wiele sposobów, co oznacza że istnieje wiele możliwych wariantów inwestycyjnych.
Obrazem postrzeganego ryzyka projektu inwestycyjnego są istotne zagrożenia
dla projektu z różnym prawdopodobieństwem występowania i siłą oddziaływania
zagrożenia dla projektu na różnych etapach przygotowania wdrażania i eksploatacji inwestycji kolejowej. Ocena ryzyka umożliwia lepsze zrozumienie i poznanie
potencjalnych zmian szacowanych kosztów i korzyści projektu przy wdrażaniu,
wykazując ryzyka akceptowane i wymagające działań zaradczych.
Ocena ryzyka obejmuje analizę wrażliwości służącej identyfikacji zmiennych
krytycznych mających wpływ na wskaźniki efektywności projektu oraz analizę ryzyk. Analiza ryzyk przy inwestycjach kolejowych obejmuje: identyfikację czynnika
ryzyka, analizę jakości ryzyka, działania zarządcze i alokacje, monitorowanie, analizę ilościową ryzyka.
Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka jest kluczowa w podjęciu oceny, wyróżniamy
między innymi ryzyka związane z zamówieniami, powodujące opóźnianie realizacji
procedur i wykonaniem robót związanych między innymi z przekroczeniem budżetu nakładów inwestycyjnych i ryzyka związane z wykonawcą [4].
Do ryzyk związanych z wykonawcą zalicza się jakość eksploatacyjną nawierzchni kolejowej. O jakości eksploatacyjnej (J) nawierzchni kolejowej decyduje zespół
cech takich jak: charakterystyka niezawodności (N) i trwałości (T) eksploatacyjnej,
podatności utrzymaniowo-naprawczej (P) oraz charakterystyka ekonomiczna (E)
eksploatacji nawierzchni, opisane wzorami (1) i (2), (3):
					
				

(1)

128

Kwiatkowska E.

(2)
					

(3)

gdzie:
a1-4 – współczynnik wag,
w – charakterystyka nawierzchni wzorcowej,
n – to liczba nieplanowanych i awaryjnych zamknięć torowych w ciągu roku
na długości linii l,
q – to natężenie przewozami,
b – to współczynnik prędkości.
Eksploatacyjna trwałość nawierzchni to obciążenie Q, przy którym całkowita
liczba pojedynczych wymian szyn na długości 1 km nie przekracza k metrów. Podatność utrzymaniowo-naprawcza to długość toru, na którym wykonuje się naprawy bieżące w ciągu 1 godziny zamknięcia [1].
Zwiększenie trwałości nawierzchni kolejowej powoduje zmniejszenie ryzyka
prowadzonej inwestycji kolejowej. Wprowadzana w polskich kolejach procedura
RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) obejmująca specyfikację niezawodności (R), dostępności (A), podatności utrzymaniowej (M) i bezpieczeństwa (S), przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług przez zarządców kolei i poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zmniejszenie ryzyka
inwestycji kolejowej może nastąpić przez zwiększenie niezawodności, dostępności,
podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. W niniejszej pracy skupiono się na
zmniejszeniu ryzyka inwestycji poprzez analizę trwałości rozjazdów kolejowych,
w konstrukcji których zastosowano podkładki podpodkładowe w podrozjazdnicach strunobetonowych.

3. Trwałość i niezawodność rozjazdów
Uszkodzenia nawierzchni kolejowej na długości rozjazdu są bardziej złożone niż
uszkodzenia na odcinkach toru poza nim i przebiegają znaczniej szybciej. Przyspieszona degradacja szyn w rozjeździe spowodowana jest większymi oddziaływaniami dynamicznymi pojazdów szynowych w miejscach nieciągłości toków. W części
zwrotnicowej najbardziej niebezpieczne uszkodzenia to nieprzyleganie iglicy do
opornicy, wykruszenia na powierzchni tocznej iglicy i opornicy. W części krzyżownicy wadami i uszkodzeniami rozjazdu powodującymi konieczność wprowadzenia
ograniczonej eksploatacji są zgniecenie dzioba krzyżownicy, pęknięcie krzyżownicy, spływ w żłobkach szyn skrzydełkowych. Podrozjazdnice betonowe w części
krzyżownicowej poddawane są nierównomiernemu obciążeniu dynamicznemu powodując pęknięcia poprzeczne.
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Wyniki badań wykazują, że zwiększenie zużycia szyn w rozjeździe spowodowane jest między innymi zmianą sztywności konstrukcji nawierzchni torowej między
torem a rozjazdem [2]. Rozjazd jest niesymetryczny, składa się z elementów ruchomych, zmniejszających sztywność konstrukcji, a zagęszczenie podsypki pod podrozjazdnicami nie zapewnia ciągłego podparcia. Rozjazd przenosi niesymetryczne
obciążenie dynamiczne, szczególnie w części krzyżownicowej, powodując nierównomierne zwiększenie deformacji pionowych i poziomych.
Redukcję efektu progowego spowodowanego zmianą sztywności nawierzchni toru i nawierzchni rozjazdu w ich połączeniu, wywołującego wzrost siły dynamicznej w części zwrotnicowej, można zredukować przez wprowadzenie warstwy
tłumiącej przed rozjazdem i na jego długości. Jednym z rozwiązań redukujących
efekt progowy na dojeździe do i na długości rozjazdu są elastyczne podkładki podpodkładowe stosowane pod podkładami i podrozjazdnicami.
Jedną z metod zwiększenia trwałości rozjazdu jest zastosowanie łukowanych
układów geometrycznych rozjazdu, powodujących zmniejszenie zużycia bocznego
iglicy, opornicy i szyny łączącej. Wadą łukowania rozjazdów są utrudnienia w technologii produkcji, a nietypowość ich wymiarów utrudnia prace naprawcze. Alternatywą dla łukowanych rozjazdów jest stosowanie podkładek pod podkładowych
(PPP) w celu wydłużenia trwałości rozjazdów. Budowę podkładki podpodkładowej
przedstawiono na rys 2.

Rys. 2. Schemat budowy podkładki podpodkładowe [3]
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4. Zasada pracy PPP
W wyniku zastosowania podkładek pod podkładowych następuje zmniejszenie
oddziaływań dynamicznych w strefie krzyżownicowej w podrozjazdnicach w wyniku zwiększenia powierzchni kontaktu podrozjazdnicy z podsypką. Zwiększenie
powierzchni kontaktu podrozjazdnicy z podsypką następuje w wyniku zagłębienia się ziaren podsypki w sprężystą warstwę PPP. Powierzchnia kontaktu podrozjazdnicy z podsypką tłuczniową wynosi 5%, przy zastosowaniu PPP powierzchnia
kontaktu podrozjazdnicy z podsypką tłuczniową wynosi 20% [3].
Na rys. 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań powierzchni kontaktu podkładu z podsypką tłuczniową [3]. Analiza polegała na pomiarze powierzchni kontaktu podkładu z podsypką tłuczniową bez podkładki podpodkładowej
oraz po zastosowaniu 8 mm podkładki podpodkładowej. Określenie powierzchni
kontaktu przeprowadzono dla podkładu bez i z PPP z pomalowaną spodnią powierzchnią na czarno oraz podsypki tłuczniowej z pomalowaną na biało górną
powierzchnią. Podkład z i bez PPP został ułożony na pomalowanej powierzchni
podsypki tłuczniowej i poddany obciążeniu 112 [kN] (rys. 3) i po zdjęciu obciążenia przeprowadzono pomiar powierzchni odcisków ziaren tłucznia w odniesieniu
do powierzchni podkładu [3].

Rys. 3. Powierzchnia kontaktu podrozjazdnicy z tłuczniem, a- podrozjazdnica bez podkładki
podpodkładowej (kontakt wynosi 5%), b- podrozjazdnica z podkładką pod podkładową
(kontakt wynosi 20%) [3]

W wyniku zastosowania podkładek pod podkładowych pod podrozjazdnicami następuje zwiększenie oporu na przesuw poprzeczny. Zwiększenie oporu na
przesuw porzeczny w rozjeździe jest szczególnie ważne w części krzyżownicowej
rozjazdu, przy ruchu po torze zwrotnym. Na rys. 5 przedstawiono stanowisko badawcze do pomiaru oporu na przesuw poprzeczny, eksperyment przeprowadzono
przy zastosowaniu podkładek pod podkładowych w podkładach betonowych i bez
PPP [6].
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Rys. 4. Stanowisko badawcze powierzchni kontaktu podrozjazdnicy z ziarnami tłucznia [3]

Rys. 5 Stanowisko badawcze oporu porzecznego podrozjazdnic z PPP w korycie podsypkowym [3]
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Badanie przedstawione na rys. 5 przeprowadzono na dwóch typach podkładów, pierwszy typ to podkłady strunobetonowe bez wibroizolacji (bez PPP), drugi
typ to podkłady z izolacją antywibracyjną typu G04 V05 (z PPP). Badanie porównawcze dwóch typów podkładów miało na celu określenie wielkości średniej
siły wymuszającej przesuw o 2 mm, wywołanych siłą poziomą wynoszącą 97 kN
z częstotliwością 4 Hz, siła docisku podkładu do podsypki wynosiła 8 kN. Wyniki
pomiarów zestawiono w tabeli 1 [6].
Tabela 1. Wyniki badań oporu na przesuw poprzeczny podkładu z PPP i bez PPP
Typ podkładów
Betonowy bez PPP
Betonowy z PPP

Wskaźnik przesuwu podkładu
o 2 mm, wartość średnia [kN]
6,4
8,3

Zwiększenie powierzchni kontaktu podrozjazdnicy z podsypką w wyniku zagłębienia się ziaren z sprężystą warstwą podkładki podpodkładowej powoduje
wzrost oporu na przesuw porzeczny.
Zastosowanie PPP w rozjeździe redukuje efekt progowy zmiany sztywności
toru, deformacje pionowe i poziome w rozjeździe wywołane ruchem eksploatacyjnym, utrzymując pełną zdolność eksploatacyjną rozjazdu wynikającą ze wzrostu
trwałości konstrukcji.

5. Badania eksploatacyjne PPP w rozjeździe na sieci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
W celu oceny wpływu zastosowania PPP w rozjazdach na eksploatowanej sieci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. autorka rozpoczęła w 2016 roku program badań
eksploatacyjnych rozjazdów z podkładkami podpodkładowymi na Politechnice
Wrocławskiej w Katerze Mostów i Kolei.
Program badań obejmuje pomiary trwałości rozjazdu z PPP, badania redukcji
drgań w wyniku zastosowania PPP. Zakres badań obejmuje 4 serie pomiarowe
wykonywane na poligonie badawczym.
Program badań ma na celu ocenę wpływu zastosowania PPP w rozjeździe na
jakość eksploatowanej nawierzchni kolejowej, charakterystykę niezawodności
i trwałości eksploatacyjnej, podatność utrzymaniowo-naprawczą oraz charakterystykę ekonomiczną opłacalności zastosowania innowacyjnych materiałów.
Parametry techniczne PPP: grubość materiału 10 mm, średni moduł statyczny
0,190 N/mm3, moduł dynamiczny 0,2 N/mm3.
Poligon badawczy zlokalizowano na zmodernizowanej w 2014 r. stacji Siedlce
w woj. mazowieckim na dwóch rozjazdach: pierwszy rozjazd typu Rzp 1: 12-50060E1 z PPP (rys. 6), drugi rozjazd typu Rzl 1: 12-500-60E1 bez PPP z krzyżownicami z wkładką manganową typu insert (rys. 7).
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Rys. 6. Rozjazd nr 1 na stacji Siedlce Rzp 1: 12-500-60 E1 z PPP

Rys. 7. Rozjazd nr 43 na stacji Siedlce Rzl 1: 12-500-60E1 bez PPP
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Badanie oddziaływań dynamicznych przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury pomiarowej typu Photon Brüel & Kjaer, na stacji Siedlce przy przejeździe
pociągu z prędkością 70 km/h w kierunku zasadniczym na rozjeździe z PPP i bez
PPP. Czujniki pomiarowe ułożono na szynie, podrozjazdnicy w strefie zwrotnicowej i w podtorzu w odległości 5 m od osi toru - rys. 8.

Rys. 8. Aparatura pomiarowa i lokalizacja czujników pomiarowych w rozjeździe, a - czujniki na szynie i podrozjazdnicy, b - czujniki w podtorzu, c - aparatura pomiarowa, Siedlce (sierpień 2016 r.)\
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Rys. 9. Wyniki pomiarów wibracji w podtorzu kolejowych w odległości 5 metrów od osi toru
zasadniczego. Linia ciągła oznaczona wyniki badań dla rozjazdu z PPP, linia kreskowana oznacz
wyniki badań dla rozjazdu bez PPP

Rys. 10. Redukcja wibracji w podtorzu kolejowym w wyniku zastosowania PPP w rozjeździe
w porównaniu z rozjazdem bez PPP

Przeprowadzone pomiary poddano analizie częstotliwościowej w zakresie porównawczej dla rozjazdu z PPP i bez PPP. W wyniku zastosowania podkładek pod
podkładowych w podrozjazdnicach nastąpiła - w porównaniu z rozjazdem bez PPP
- redukcja drgań w szynie o 20%, w podrozjazdnicy o 30%, a w podtorzu o 40
%, w zakresie częstotliwości od 5 do 40 Hz. W zakresie częstotliwości od 40 do
240 Hz nastąpiła redukcja wibracji w szynie o 25%, w podrozjazdnicy o 35%, a w
podtorzu o 60% w rozjeździe z podkładkami pod podkładowymi w porównaniu
do rozjazdu bez PPP. Wyniki badań przedstawiono na przykładzie (rys. 9 i rys. 10),
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obrazujących poziom drgań zarejestrowanych w podtorzu kolejowym w rozjazdach z PPP i bez PPP. Wyniki badań wykazały najwyższy poziom redukcji drgań
odtorowych w częstotliwości wibracji powyżej 31 Hz.

6. Podsumowanie
Przeprowadzone serie badań diagnostycznych i dynamicznych rozjazdów kolejowych na stacji Siedlce wykazały pozytywny wpływ zastosowania przekładek pod
pokładowych w podrozjazdnicach na redukcję drgań odtorowych oraz redukcję
zużycia profilu iglic i krzyżownicy w rozjazdach z PPP. Badania trwałości rozjazdów wymagają wieloletniego programu badawczego, w celu wyciągnięcia rzetelnych wniosków z wpływu zastosowania PPP w rozjazdach na trwałość rozjazdu
i na poziom ryzyka inwestycji kolejowych.
Wstępne wyniki badań wykazały zmniejszenie oddziaływań dynamicznych
w wyniku zastosowania PPP, redukując zużycie krzyżownicy i zwrotnicy. Zmniejszenie zużycia krzyżownicy i zwrotnicy w wyniku zastosowania PPP przyczynia się
do wydłużenia trwałości rozjazdu. Wstępne wyniki badań wykazują wydłużenie
trwałości rozjazdu kolejowego w wyniku zastosowania PPP, zmniejszających ryzyka związane z wykonawcą inwestycji kolejowej. Wyniki badań wykazały zmniejszenie ryzyka poprzez zwiększenie jakości eksploatacyjnej nawierzchni kolejowej
i wydłużenie trwałości rozjazdu w wyniku zastosowania PPP.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego nasypu kolejowego na odcinku Brzeg – Oława. Analizę stateczności przeprowadzono w jednym reprezentacyjnym przekroju, charakteryzującym się brakiem stateczności. W celu poprawy warunków stateczność
przekroju, zastosowano wzmocnienia w postaci geosyntetyków. Została również wzmocniona górna
warstwa korpusu, poprzez wbudowanie warstwy ochronnej. Analiza pokazała, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku metod wzmacniania. Każdy przypadek niestateczności należy
rozważać indywidualnie. Do analizy zostało wykorzystane oprogramowanie Midas GTS NX.
Słowa kluczowe: stateczność nasypu kolejowego, analiza numeryczna

1. Wstęp
W związku z rosnącą potrzebą zapewnienia większej prędkość pociągów
oraz dostosowania linii kolejowych do rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa, wiele z nich zostało poddanych modernizacji. Podczas tego procesu
często napotyka się na rożnego rodzaju problemy związane z posadowieniem
na gruntach nienośnych, niestatecznością nasypów oraz występującymi osuwiskami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podtorze kolejowe musi spełniać
zadane warunki stateczności, parametry eksploatacyjne oraz wymogi dotyczące
bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Aby zapewnić wszystkie parametry, niezbędne
jest wykonanie odpowiedniego wzmocnienia gruntów podłoża. Odgrywa to znaczącą rolę w procesie unowocześnienia linii kolejowych i zwiększania prędkości
pociągów. Polska infrastruktura kolejowa jest dobrze rozwinięta pod względem
ilościowym i zajmuje trzecie miejsce wśród krajów europejskich, jednak znajduje
się w gorszym stanie technicznym. Zważywszy na bezpieczeństwo ruchu i jakość
świadczonych usług, problem stateczności nasypów kolejowych i skarp wykopów jest nadal aktualny.

1
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2. Stateczność nasypów kolejowych
W przypadku infrastruktury kolejowej problem stateczności odnosi się zarówno do nasypów kolejowych, jak i stateczności skarp. Szczególnie niebezpieczna jest
utrata stateczności nasypów, które powinny stanowić stabilne i nieodkształcalne
podłoże. W przypadku posadowienia nasypów kolejowych na gruntach słabonośnych, kluczowym zagadnieniem jest dostosowanie parametrów w taki sposób,
aby zostały zapewnione wymagania eksploatacyjne. Stateczność nasypu określana jest przez wskaźnik pewności F, definiowany jako stosunek sił utrzymujących
równowagę do sił obracających dany przekrój lub jako iloraz naprężeń stycznych,
związanych z wytrzymałością na ścinanie oraz naprężeń ścinających, pochodzących
od sił ciężkości. Wartość wskaźnika powinna być większa od dopuszczalnej wartości podanej dla danej metody. Wymagania, które musi spełnić podtorze zawarte są
w Instrukcji PKP Id-3 [5]. Przyjęte rozwiązania powinny spełniać swoją funkcję
na okres eksploatacji równy 100 lat. Instrukcja określa również wymagania dotyczące wartości współczynnika pewności F, który określa stateczność podtorza i jego
elementów.
Do analizy stateczności stosowanych jest wiele metod obliczeniowych. Najczęściej wykorzystywane są metody równowagi granicznej (np. Felleniusa, Bishopa,
Masłowa) oraz programy komputerowe, bazujące na metodzie elementów skończonych MES (np. Midas GTX NX).
3. Model obliczeniowy
Do przykładowej analizy stateczności nasypu kolejowego wybrano odcinek modernizowanej linii kolejowej 132 w odcinku Brzeg-Oława. Pod względem geologicznym omawiany obszar zlokalizowany jest na obszarze Monokliny Przedsudeckiej, gdzie na podstawie Rozporządzenia MSWiA - Dz. U. Nr 126 [3] stwierdzono
występowanie złożonych warunków gruntowych na odcinku linii kolejowej. Na
podstawie wykonanych badań stwierdzono występowanie gruntów niespoistych
w stanie luźnym, gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym oraz gruntów
organicznych, zarówno w nasypach, jak i w utworach rodzimych. W większości
przekrojów znajdują się fragmenty gruntów słabonośnych oraz przewarstwienia.
Pomimo wykonanej około 8 lat temu modernizacji, na skutek złego odprowadzenia wód opadowych z podtorza nastąpiło zniszczenie warstwy ochronnej. Powyższe zmiany występują również w ławach, gdzie widoczne są liczne osiadania
oraz potencjalne osuwiska. Na omawianym odcinku występuje nieciągły poziom
wodności. Zlokalizowany jest blisko powierzchni i charakteryzuje się zwierciadłem
swobodnym.
Analizę stateczności przeprowadzono w jednym reprezentacyjnym przekroju,
charakteryzującym się brakiem stateczności. Przekrój znajduje się w km 146+890.
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Model obliczeniowy powstał na podstawie przekroju geologiczno-inżynierskiego
zawartego w dokumentacji [1].
Potrzebne do obliczeń analitycznych wielkości geometryczne przyjęto jako
wartości średnie w analizowanym przekroju, podobnie postąpiono w przypadku
wydzielonych warstw nasypu i jego podłoża. Ustalono następujące wielkości:
Wysokość nasypu h=3,4 m;
Szerokość torowiska B=12 m;
Szerokość ław torowiska e=0,75 m.

Rys. 1. Układ warstw w przekroju 146+890 [1]

Zestawienie obciążeń sporządzono zgodnie z normą BN-88/8932-02 [2] dla
prędkości rozkładowej max v = 160 km/h i nacisku taboru P = 221 kN/oś. Nasyp został obciążony równomiernie rozłożonym obciążeniem, przekazywanym
przez podsypkę na torowisko. Zostały uwzględnione również efekty dynamiczne
poprzez współczynnik zwiększający, zależny od prędkości. Do obliczeń przyjęto
obciążenie zastępcze qzast = 120 kPa. Przyjęto najbardziej niekorzystną kombinację obciążenia – dwa pociągi jadące w przeciwnym kierunku po obu torach.
Do analizy zostało wykorzystane oprogramowanie Midas GTS NX. Przyjęto
model Coulomba-Mohra, który jest stosowany w przypadku występowania materiałów, których wytrzymałość na rozciąganie jest znacząco mniejsza od wytrzymałości na ściskanie. Do takich materiałów należy grunt, który przenosi naprężenia
rozciągające o niewielki wartościach, a w przypadku braku kohezji tylko naprężenia ścinające.
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4. Wyniki obliczeń
Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca całkowite przemieszczenia warstw
podłoża gruntowego, uzyskana na podstawie wyników analizy statecznośc i SRM.
Wartości przemieszczeń podane są w metrach. Maksymalna wartość przemieszczenia wynosi 2,6 cm (z uwzględnieniem działania sił masowych) i jest zlokalizowana
w górnej części nasypu, zmniejszające się wraz z głębokością. Spowodowane jest to
dużym obciążeniem przekazywanym przez podsypkę na torowisko.

Rys. 2. Przemieszczenia całkowite – przekrój zdeformowany

Rys. 3. Odkształcenia ścinające działające na przekrój
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Wykresy przedstawiające odkształcenia ścinające są bardzo ważne w analizie stateczności, ponieważ pozwalają określić miejsce występowania potencjalnej
płaszczyzny poślizgu. Jak widać na wykresie, potencjalna warstwa poślizgu w analizowanym przekroju występuje w górnej części korpusu, w miejscu na granicy
ławy torowiska i skarpy nasypu.
Analiza wykazała że nasyp jest stateczny, jednak nie są spełnione wymagania
zawarte w Instrukcji PKP Id-3 [5]. Wartość współczynnika stateczności wynosi
F = 1,02, a wymagana wartość wynosi Fdop = 1,5 dla nasypów modernizowanych.
Na podstawie otrzymanych wykresów można stwierdzić występowanie powierzchni poślizgu. Stanowi to niebezpieczeństwo podczas eksploatacji, w szczególności
podczas występowania silnych opadów, gdzie dochodzi do nasiąkania gruntów
wodą i powstawanie powierzchniowych zsuwów.
Wskazane jest przedsięwzięcie działań mających na celu zabezpieczenie skarpy
przed powierzchniowymi zsuwami. Działania te są konieczne, ze względu na występujące w obrębie skarpy warstwy plastyczne, które pod wpływem wody będą
charakteryzować się jeszcze niższymi właściwościami wytrzymałościowymi. Jak
widać po kształcie linii poślizgu problem nie jest tylko problemem powierzchniowym, ale wymaga wzmocnienia samego korpusu nasypu.
5. Analiza przekroju po wzmocnieniu
W celu poprawy warunków stateczność przekroju, zastosowano wzmocnienia
w postaci geosyntetyków. Korpus został wzmocniony geosiatką o grubości 3 mm
i wytrzymałości na rozerwanie 80 kN/m. Ze względu na możliwość powierzchniowych osuwisk zastosowano powierzchniowe zabezpieczenie z geowłókniny
o grubości 1,5 mm oraz geosiatki o grubości 3 mm i wytrzymałości na rozerwanie
45 kN/m2. Parametry obliczeniowe przyjęto na podstawie tabeli zawartej w opracowaniu „Advances in Reinforced Soil Structures…” [4] (tabela 1, tabela 2).
Tabela 1. Parametry obliczeniowe geosiatki [4]
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Tabela 2. Parametry obliczeniowe geowłókniny [4]

Została również wzmocniona górna warstwa korpusu, poprzez wbudowanie warstwy ochronnej o grubości 20 cm i module odkształcenia pierwotnego
Eo = 150 MPa. Parametry zostały dobrane na podstawie wytycznych zawartych
w Załączniku 7 do Instrukcji PKP Id-3 [5].
Na mapach poniżej (rys. 4 oraz rys. 5) zostały przedstawione wyniki analizy przekroju po dokonaniu wzmocnień, mających na celu poprawę stateczności nasypu:

Rys. 4 Przekrój wzmocniony – przemieszczenia całkowite

Rys. 5 Przekrój wzmocniony – odkształcenia ścinające
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Jak widać na powyższych mapach po zastosowaniu wzmocnienia geosyntetykami oraz wbudowaniu warstwy ochronnej uzyskano poprawę globalnego współczynnika stateczności – wynosi on teraz F = 1,67. Można stwierdzić, że zastosowanie warstwy ochronnej przyczynia się do zmniejszenia przemieszczeń i naprężeń
w górnej części nasypu. W istniejącym przekroju, zalegające warstwy słabonośnie
przyczyniały się do wciskania torowiska w korpus nasypu. Zastosowanie warstwy
ochronnej przyczynia się do zwiększenia sztywności torowiska i lepszego przekazywania obciążeń pochodzących od taboru.
Analiza pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku metod
wzmacniania. Dobrym z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego jest
zbrojenie geosyntetykami. Grunt zbrojony taka metodą ma zdolność do przenoszenia naprężeń rozciągających, co wpływa na poprawę współczynnika stateczności i zmniejsza ryzyko powierzchniowych osuwisk. Jednak w przypadku występowania słabych gruntów, zabezpieczenie to nie jest wystarczające. Wbudowanie
warstwy ochronnej miało znaczący wpływ na poprawę stateczności górnej części
nasypu.
Podsumowując, chcąc zapewnić odpowiednie warunki stateczności oraz spełnić
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, należy dobrać odpowiednie zabezpieczenie.
Nie ma uniwersalnej metody, która pozwala na poprawę. Należy przeprowadzić
szczegółową analizę panujących warunków geologicznych, aby dobrać odpowiednią metodę wzmocnienia.
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Streszczenie. W artykule opisano najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną. Przedstawiono klasyfikację
przyczyn z wydzieleniem czterech ich zbiorów: pogorszenie warunków gruntowo-wodnych, błędy
projektowe, błędy wykonawcze oraz ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze. Podano różne sposoby rozpoznawania przyczyn i wskazano metody ich eliminacji umożliwiające uzyskanie pełnych
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną.
Słowa kluczowe: droga kolejowa; podtorze kolejowe; warstwa ochronna

1. Wstęp
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 zmiana 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 (parametrów odbiorczych podtorza).
Wbudowanie warstwy ochronnej jest jednocześnie wymianą zużytych materiałów
i gruntów, stanowiących górną strefę przed przebudową [7].
1 Wkład autorów w publikację: Siewczyński Ł. 50%, Pawłowski M. – 50%
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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 [4].
Po zakończeniu przebudowy podtorza dokonuje się geotechnicznych badań odbiorczych, w których kontroluje się stany odkształcenia i zagęszczenia podtorza
określone odpowiednio wartościami wtórnego modułu odkształcenia mierzonego
na torowisku i wskaźnika zagęszczenia kruszywa warstwy ochronnej. Wartości te
porównywane są z wymaganymi wartościami parametrów odbiorczych określonymi w przepisach [1] i dokumentacji projektowej.
2. Problemy z uzyskaniem wymaganych wartości odbiorczych parametrów podtorza z warstwą ochronną
W robotach naprawczych i modernizacyjnych podtorza polegających na wbudowaniu warstwy ochronnej, mimo realizacji robót zgodnie z projektem i sztuką
budowlaną, zdarzają się problemy z uzyskaniem wymaganych wartości modułów
odkształcenia mierzonych na torowisku oraz wskaźników zagęszczenia kruszywa
warstwy (geotechnicznych parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochron-
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ną). Problemy te najczęściej dotyczą wybranych punktów lub odcinków przebudowywanego podtorza. Ustalenie przyczyn braku spodziewanego efektu wzmocnienia podtorza umożliwia podjęcie stosownych kroków w celu ich wyeliminowania,
przeprowadzenia stosownych procesów poprawiających właściwości podtorza i w
rezultacie uzyskanie podtorza charakteryzującego się wymaganymi parametrami.
W trakcie rozpoznania problemu niejednokrotnie stwierdza się, że nastąpił splot
wielu drobnych przyczyn, które jako pojedyncze mogłyby mieć minimalny wpływ
na właściwości podtorza, jednak skumulowane doprowadziły do niekorzystnych
okoliczności, w których nie uzyskuje się wymaganych stanów odkształcalności
i zagęszczenia podtorza.
W celu rozpoznania przyczyn problemów z uzyskaniem wymaganych wartości
parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną zaleca się:
– zapoznać się z projektem wzmocnienia podtorza i dokumentacją geotechniczną,
– skontrolować zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące przeprowadzonych
robót ziemnych oraz sposobów budowy warstwy ochronnej,
– wykonać przekop kontrolny oraz przeprowadzić kontrolę konstrukcji i grubości warstwy, przeprowadzić makroskopową ocenę właściwości gruntów
podtorza,
– wykonać pomiar modułów odkształcenia podtorza na poziomie robót ziemnych (w przekopie kontrolnym),
– na pobranych próbkach przeprowadzić kontrolę właściwości kruszywa warstwy,
– dokonać oceny odkształcalności zastosowanej geowłókniny pod obciążeniem [2].
Na podstawie własnych doświadczeń zdobytych podczas modernizacji linii kolejowych E20, E30 i LK nr 1 [3, 6-8], których jednym z elementów była przebudowa podtorza, podjęto próbę sklasyfikowania przyczyn nieuzyskiwania pełnych
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Wydzielono i opisano 20 przyczyn, które podzielono na cztery zbiory: pogorszenie warunków gruntowo-wodnych, błędy projektowe, błędy wykonawcze i ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze (tab. 1) [2]. Zestawienie przyczyn problemów z odbiorem wzmocnień
podtorza i sposoby ich rozpoznania przedstawiono w tabeli 1.

148

Siewczyński Ł., Pawłowski M.

Tab. 1. Przyczyny problemów z uzyskaniem pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną
oraz sposoby ich rozpoznania [2] i eliminacji
Grupa

(1) Pogorszenie
warunków gruntowowodnych

1.1
1.2
1.3
1.4

(2) Błędy projektowe

2.1

2.2
2.3
2.4
3.1

(3) Błędy wykonawcze

3.2

3.3

3.4

3.5

Przyczyna
Wystąpienie niesprzyjających
warunków atmosferycznych
Destrukcyjne oddziaływanie
poruszającego się sprzętu
budowlanego po podtorzu
Destrukcyjne oddziaływanie
maszyn zagęszczających
Brak drożności ciągów
odwodnieniowych w trakcie
prowadzenia robót
Błędne lub w ograniczonym
zakresie rozpoznanie
właściwości gruntów
podtorza i układów ich
warstw
Przyjęcie błędnych założeń
projektowych
Niedostosowanie grubości
warstwy ochronnej do
rzeczywistych warunków
gruntowo-wodnych podtorza
Zaprojektowanie zbyt małych
grubości warstwy
Błędy pomiarowe
prowadzące do uzyskania
warstwy ochronnej o zbyt
małej grubości
Brak uwzględnienia zmiany
grubości warstwy podczas jej
zagęszczania
Nierównomierne
zagęszczenie gruntów
podtorza i kruszywa warstwy
ochronnej (na długości
warstwy)
Zastosowanie do budowy
warstwy kruszywa
o nieodpowiednich
właściwościach
Niedostateczny stan
zagęszczenia kruszywa
warstwy (na grubości
warstwy)

Sposób rozpoznania

Metody zaradcze

Wykonanie przekopu
kontrolnego i makroskopowa
ocena właściwości gruntów
podtorza.
Powtórny pomiar modułów
odkształcenia podtorza na
poziomie robót ziemnych (w
przekopie kontrolnym).

Poprawa warunków
odwodnienia podtorza.
Naprawa podtorza pod
warstwą.

Bieżąca kontrola właściwości
gruntów podtorza w trakcie
realizacji robót.
Powtórny pomiar modułów
odkształcenia podtorza na
poziomie robót ziemnych.

Stabilizacja kruszywa
warstwy spoiwami
hydraulicznymi.
Zmiana konstrukcji warstwy
ochronnej.
Naprawa podtorza pod
warstwą.

Wykonanie przekopu
kontrolnego i pomiar
grubości warstwy.

Zmiana konstrukcji warstwy
ochronnej.

Badania wskaźników
zagęszczenia podtorza w
różnych lokalizacjach.

Dogęszczenie podtorza.

Wykonanie przekopu
kontrolnego i kontrola
właściwości kruszywa.

Stabilizacja kruszywa
warstwy spoiwami
hydraulicznymi.
Wymiana kruszywa warstwy.

Punktowa ocena stanu
zagęszczenia warstwy.
Wykonanie przekopu
kontrolnego.

Dogęszczenie podtorza.
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Wykonanie przekopu
kontrolnego i pomiar
grubości warstwy.
Wykonanie przekopu
Brak kontroli stanu
kontrolnego i pomiar
jednorodności podtorza w
4.2
modułów odkształcenia
części punktów odbioru
podtorza na poziomie robót
podtorza z warstwą ochronną
ziemnych.
Punktowa ocena stanu
Wzmocnienia o dużej
zagęszczenia warstwy.
4.3
grubości
Wykonanie przekopu
kontrolnego.

(4) Przyczyny konstrukcyjno-wykonawcze

4.1

Dokładność realizowanych
robót

Warstwy zbudowane z
4.4 subwarstw z różnych
kruszyw

4.5

Wzmocnienia zawierające
geowłókniny

Zastosowanie pociągu do
napraw podtorza
Brak efektów stabilizacji
chemicznej podtorza
4.7 ze względu na skład
mieszanki lub zbyt wczesne
oczekiwanie jej skutków
4.6

Wykonanie przekopu
kontrolnego i kontrola
konstrukcji warstwy.
Wykonanie przekopu
kontrolnego i ocena
odkształcalności
geowłókniny pod
obciążeniem.
Kontrola zapisów w
Dzienniku Budowy
Wykonanie przekopu
kontrolnego i kontrola
jakości wykonanej
stabilizacji
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Stabilizacja kruszywa
warstwy spoiwami
hydraulicznymi.
Zmiana konstrukcji warstwy
ochronnej.

Dogęszczenie podtorza.
Stabilizacja kruszywa
warstwy spoiwami
hydraulicznymi.
Zmiana konstrukcji warstwy
ochronnej.
Dogęszczenie podtorza.

Dogęszczenie podtorza.
Zmiana konstrukcji warstwy
ochronnej.

3. Środki zaradcze w problemach z odbiorem podtorza z warstwą
ochronną
Wśród sposobów poprawy właściwości podtorza, w przypadku występowania
braku spodziewanych efektów wzmocnienia podtorza, wyróżniono następujące metody: dogęszczenie podtorza, poprawa warunków odwodnienia podtorza,
stabilizacja kruszywa warstwy ochronnej spoiwami hydraulicznymi, wymiana
kruszywa warstwy ochronnej, zmiana konstrukcji warstwy ochronnej oraz naprawa podtorza pod warstwą (tab. 1). Dobór odpowiedniej metody powinien
być podyktowany: rodzajem rozpoznanych przyczyn braku efektu wzmocnienia
podtorza warstwą ochronną, wartością deficytu wartości parametrów odbiorczych podtorza oraz dostępnością środków technicznych. Czas i koszt wykonania
zabiegów poprawy właściwości podtorza są uzależnione od rodzaju rozpoznanych przyczyn oraz wartości deficytu parametrów odbiorczych. Szczególnie przy
znacznym deficycie wartości parametrów odbiorczych koszty przeprowadzenia
dodatkowych procesów są odwrotnie proporcjonalne do czasu uzyskania efektów
poprawy właściwości podtorza. Im szybsza metoda poprawy właściwości podtorza, tym koszty jej przeprowadzenia są większe. W skrajnych przypadkach efekt
poprawy właściwości podtorza z warstwą ochronną uzyskuje się przy dużym na-
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kładzie czasu i kosztów. Należy również uwzględnić, że problemy z uzyskaniem
wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną
najczęściej wynikają ze splotu kilku przyczyn w związku z czym ich eliminacja
może wymagać zastosowania kilku metod zaradczych.
3.1. Dogęszczenie podtorza
Najprostszą i najszybszą metodą poprawy właściwości podtorza, w przypadku braku spodziewanych efektów jego wzmocnienia, jest ponowne przeprowadzenie procesu zagęszczania – dogęszczenie podtorza [5]. Metodę tą można
stosować gdy jedną z przyczyn zbyt małych wartości parametrów odbiorczych
podtorza jest nierównomierne zagęszczenie gruntów podtorza i kruszywa warstwy ochronnej na jej długości lub grubości. Wykonując dodatkowe zagęszczanie podtorza należy zwrócić uwagę na to by proces ten był przeprowadzany przy
zachowaniu wilgotności kruszywa (na całej grubości warstwy) zbliżonej do jej
wilgotności optymalnej co jest trudne do uzyskania zwłaszcza w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych – w trakcie długotrwałych opadów, gdy wilgotność
kruszywa jest zbyt duża, lub w czasie suszy gdy wilgotność kruszywa jest zbyt
mała. W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wilgotności kruszywa koniecznymi
dodatkowymi procesami mogą się okazać: zastosowanie spoiwa hydraulicznego
(patrz pkt. 3.3) lub wymiana kruszywa warstwy (patrz pkt. 3.5). Dobór maszyn
i parametrów procesu zagęszczania powinien uwzględniać rodzaj i właściwości gruntów podtorza pod warstwą, by poprawiając stan zagęszczenia warstwy
ochronnej nie doprowadzić do niekorzystnych zmian właściwości gruntów pod
warstwą.
3.2. Poprawa warunków odwodnienia podtorza
Do stosunkowo prostych metod polepszenia właściwości podtorza, w przypadku braku uzyskania wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną, jest poprawa warunków odwodnienia podtorza. Metoda ta powinna być stosowana każdorazowo gdy stwierdzonymi przyczynami
komplikacji z odbiorem podtorza z warstwą ochronną są problemy wynikające
z pogorszenia się warunków gruntowo-wodnych. Może to nastąpić w trakcie
realizacji prac naprawczych i wynikać np. z wystąpienia gwałtownych opadów
czy z uwagi na przyjętą kolejność wykonywanych prac bez ciągów odwodnieniowych lub ich niedostatecznej drożności. Efekt zastosowania tej metody może być
uzyskiwany po dość długim czasie, w związku z tym w celu szybszego uzyskania
podtorza o pożądanych parametrach najczęściej wykonuje się równolegle również inne procesy poprawiające właściwości podtorza, np. stabilizację podtorza
lub warstwy spoiwami hydraulicznymi.
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3.3. Stabilizacja warstwy spoiwami hydraulicznymi
W przypadku, gdy brak spodziewanego efektu wzmocnienia podtorza warstwą ochronną wynika z nieodpowiednich właściwości kruszywa warstwy (wilgotność, odkształcalność) lub mniejszymi od przewidzianych w projekcie parametrami odkształcalności podtorza pod warstwą, skuteczną metodą poprawy
wartości parametrów odbiorczych podtorza może okazać się stabilizacja warstwy
spoiwami hydraulicznymi [3]. Przeprowadzenie tego procesu wymaga odspojenia kruszywa, wymieszania go ze spoiwem i ponownego zagęszczenia warstwy
ochronnej, a także wymaga odpowiednich środków technicznych (rozsiewacza
spoiwa i recyklera). Zastosowanie spoiwa hydraulicznego skutecznie zmniejsza
wilgotność kruszywa. Jest to korzystne w przypadku gdy zastosowano kruszywo o wilgotności znacznie większej od optymalnej, co utrudniało właściwe jego
zagęszczenie oraz może powodować konieczność dodania spoiwa i wody w przypadku gdy wilgotność kruszywa jest znacznie mniejsza od optymalnej. Warto
zauważyć, że wilgotność optymalna kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym może być inna od tej ustalonej dla kruszywa bez spoiwa. W wyniku
aplikacji spoiwa hydraulicznego zmniejsza się odkształcalność warstwy ochronnej, a tym samym również zwiększają się moduły odkształcenia podtorza z warstwą ochronną. Poprawa właściwości podtorza następuje po kilku do kilkunastu
dni po aplikacji spoiwa. Rodzaj spoiwa powinno dobierać się w zależności od
rodzaju kruszywa warstwy, a wielkość dodatku spoiwa należy ustalać z uwzględnieniem właściwości podtorza pod warstwą tak, by poprzez punktową lub odcinkową zmianę sztywności warstwy ochronnej nie doprowadzić od powstania
efektu progowego na styku z podtorzem charakteryzującym się wymaganymi
stanami odkształcalności i zagęszczenia.
3.4. Wymiana kruszywa warstwy
Realizacja robót wzmocnienia podtorza warstwą ochronną na znacznych długościach torów wymaga dostarczenia dużej ilości kruszywa, w którego wielu partiach
mogą zdarzyć się takie, które charakteryzują się gorszymi właściwościami od deklarowanych przez producentów. Właściwości kruszywa stosowanego na warstwy
ochronne mogą ulec pogorszeniu również na budowie, np. w wyniku: wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, rozsortowania się w efekcie nieodpowiedniego transportowania i składowania, nieodpowiednio dobranego procesu zagęszczania. Prowadzenie bieżącej kontroli właściwości stosowanych kruszyw
na budowie powinno umożliwić identyfikację takich przypadków i ich eliminację.
Zdarza się jednak, że dopiero na etapie odbioru podtorza z warstwą ochronną
i stwierdzenia zbyt małych wartości parametrów odbiorczych okazuje się, że główną przyczyną takiego stanu jest zastosowanie niewłaściwego kruszywa np. ze skał
miękkich, o nieodpowiednim uziarnieniu czy o zbyt dużej wilgotności. Jeżeli poprawy właściwości kruszywa nie można uzyskać poprzez jego stabilizację spoiwami
hydraulicznymi lub efekt poprawy właściwości podtorza należy uzyskać w krót-
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kim czasie, to najkorzystniejszą metodą zaradczą może okazać się wymiana niezdatnego kruszywa na takie, które będzie charakteryzowało się odpowiednimi
właściwościami. Proces ten wymaga odspojenia i zutylizowania „złego” kruszywa, dostarczenia, wbudowania i zagęszczenia kruszywa „dobrego”.
3.5. Zmiana konstrukcji warstwy ochronnej
Zmiana konstrukcji warstwy ochronnej przy jednoczesnym zwiększeniu jej
nośności i przy zachowaniu zaprojektowanej grubości (co eliminuje konieczność
wykonania dodatkowych robót ziemnych) może być niezbędna, gdy przyczyną
braku spodziewanego efektu wzmocnienia podtorza są np. stwierdzone w przekopie kontrolnym mniej korzystne niż przyjęte do projektu warunki geotechniczne przebudowywanego podtorza. Dla zmiany nośności (wytrzymałości) warstwy ochronnej można stosować różne zabiegi dostosowujące całą konstrukcję
górnej strefy podtorza do nowych warunków, bez zmiany założonej, ale koniecznej nośności całego układu podtorze-warstwa ochronna w wyniku zastosowania:
– lepszego materiału do budowy warstwy – inny rodzaj kruszywa o korzystniejszych właściwościach (np. uziarnienie, moduł sprężystości),
– układu subwarstw, którego co najmniej jedna subwarstwa będzie z kruszywa o lepszych właściwościach niż właściwości warstwy pojedynczej,
– większego zagęszczenia podtorza i warstwy ochronnej niż przyjęte w projekcie,
– geokompozytów (geowłóknin, geotkanin, geosiatek, geokrat) jako elementów zbrojenia kruszyw,
– stabilizacji spoiwami hydraulicznymi podtorza pod warstwą ochronną [4].
W niektórych przypadkach może być potrzebne zastosowanie jednocześnie
kilku zabiegów spośród wyżej wymienionych lub nawet ingerencja w podtorze
pod warstwą umożliwiająca zastosowanie wzmocnienia o większej grubości.
3.6. Naprawa podtorza pod warstwą
W sytuacjach gdy w wyniku zaniedbań lub niewłaściwie dobranych procesów
technologicznych w trakcie realizacji robót w doszło do pogorszenia właściwości
gruntów podtorza pod warstwą, np. w wyniku destrukcyjnego oddziaływania
sprzętu transportowego czy zagęszczającego jedyną metodą umożliwiającą eliminację przyczyn braku uzyskania pełnych efektów wzmocnienia podtorza może
być naprawa podtorza pod warstwą. Metoda ta wymaga usunięcia wbudowanej
warstwy ochronnej, przeprowadzenia procesów naprawczych polegających np.
na stabilizacji chemicznej gruntów lub wymianie części gruntów prowadzącej do
uzyskania warstwy ochronnej o zwiększonej grubości oraz ponownego wbudowania warstwy ochronnej o takiej samej lub zmienionej konstrukcji.
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4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonej analizy przyczyn występowania problemów
z uzyskaniem wymaganych wartości geotechnicznych parametrów odbiorczych po
wbudowaniu warstwy ochronnej oraz sposobów ich rozpoznania i eliminacji, można sformułować następujące wnioski:
– Wzmacnianie podtorza systemem warstw ochronnych napotyka na utrudnienia na każdym etapie realizacji: zbierania informacji o podtorzu, sporządzania programu badań i jego przeprowadzania, wykonywania projektu
wzmocnienia i procesu budowania warstwy;
– Przedstawiona klasyfikacja przyczyn problemów z uzyskaniem geotechnicznych parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną ich rozpoznania i eliminacji oparta jest na analizie wielu rzeczywistych przypadków
przebiegu przebudowy podtorza;
– Prawidłowe rozpoznanie i ocena niepełnych efektów przebudowy podtorza
pozwala na zastosowanie stosownych środków zaradczych.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd problemów związanych z obliczaniem
wytrzymałości toru w związku z procesem uzyskiwania dopuszczenia do eksploatacji toru po modernizacji lub odnowieniu. Zaproponowano pewną metodę obliczeniową w kierunku pionowym.
Zwrócono uwagę na niedostatki polskich przepisów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie
zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczącym wymagań dla toru, które mogłyby pomóc
w wykonywaniu obliczeń.
Słowa kluczowe: nawierzchnie podsypkowe, wytrzymałość toru, techniczne specyfikacje interoperacyjności, parametry nawierzchni

1. Wstęp – cel pracy
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu obliczeń wytrzymałości
toru w świetle TSI 1299/2014 [7]. Z uwagi na wielkość modernizacji na polskich
liniach kolejowych, problem dopuszczenia do eksploatacji elementów podsystemu
„infrastruktura” (także pozostałych podsystemów) jest szczególnie ważny. Biura
projektowe są zobowiązane do przeprowadzania obliczeń wytrzymałości toru, które są ważnym składnikiem oceny projektu toru. Ocenę taką wykonują jednostki
notyfikowane, w porozumieniu z Inwestorem, Urzędem Transportu Kolejowego
oraz biurem projektowym.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem wyróżnia się:
– modernizację, która oznacza wszelkie większe prace modyfikacyjne prowadzone w podsystemie lub jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu,
– odnowienie, które oznacza wszelkie większe prace wymienne w podsystemie
lub jego części, niezmieniające całkowitych osiągów podsystemu,
– wymianę w ramach utrzymania, która oznacza wymianę części na inne części o identycznych funkcjach i osiągach w ramach utrzymania prewencyjnego lub naprawczego.
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Powyższe rozróżnienie zostało zachowane w zasadzie w Ustawie o Transporcie
Kolejowym [11] w Artykule 25k. W punkcie 4 w/w ustawy podawane są warunki
wydawana tzw. „dopuszczenia do eksploatacji” (Authorization for Placing in Service
- APS), wydawane przez prezesa UTK. Nota bene, samo pojęcie „osiągi podsystemu” nie jest ściśle zdefiniowane. W praktyce zatem, panuje przekonanie, że
każdy zabieg modernizacyjny czy utrzymaniowy, nawet bez formalnego wymogu
uzyskania APS, wykonany na torze, podnosi jego osiągi. W związku z tym prawie
w każdym przypadku będzie potrzebne dopuszczenie do eksploatacji oraz obliczenia wytrzymałości toru.
Problemem praktycznym, z którym borykają się biura projektowe jest brak
szczegółowych wskazań we wspomnianych TSI odnośnie samych modeli obliczeniowych, które należy zastosować oraz nawet samych kryteriów wytrzymałości
toru. Jakie jest kryterium? Kiedy tor je spełnia? Z jakim współczynnikiem bezpieczeństwa? Tego TSI nie przedstawiają. Zagadnienia te są pozostawione całkowicie
w gestii biur projektowych.
Ponadto, aby uczynić problem jeszcze bardziej złożonym, wymagania odnośnie przyjmowania wielkości obciążenia są sformułowane poprzez odniesienie do
innych norm, w tym normy taborowej [6], której celem jest określenie warunków
badania taboru. Natomiast, dla toru podane są jedynie wielkości obciążeń dynamicznych, jakie musi on przenieść, tak aby badania taboru były bezpieczne. Nie są
to zatem w sensie ścisłym obciążenia mające na celu obliczenia wytrzymałościowe
toru, a jedynie spodziewane oddziaływania na tor. Nie jest to „odpowiednik torowy” normy do obliczeń obiektów mostowych.
W niemniejszym artykule przedstawiono przykładowe modele obliczeniowe
toru oraz zaproponowano kryteria wytrzymałościowe, które mogą być pomocne
dla projektantów.
2. Szczegółowe wymagania odnośnie wytrzymałości toru w świetle TSI
1299/2014
W punkcie 4.2.6 omawianych TSI 1299, sformułowane są następujące wymagania:
– Wytrzymałość toru na obciążenia pionowe.
Projekt toru, łącznie z rozjazdami i skrzyżowaniami uwzględnia co najmniej
następujące siły:
a) nacisk osi wybrany zgodnie z pkt 4.2.1,
b) maksymalne pionowe siły koła. Maksymalne siły koła dla określonych warunków badania są zdefiniowane w pkt 5.3.2.3 normy EN
14363:2016 [6];
c) quasi-statyczne siły koła. Maksymalne quasi-statyczne siły koła dla
określonych warunków badania są zdefiniowane w pkt 5.3.2.3 normy
EN 14363:2016.
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– Wzdłużna wytrzymałość toru
Siły obliczeniowe:
a) tor, łącznie z rozjazdami i skrzyżowaniami, projektuje się w taki sposób,
aby wytrzymał siły wzdłużne równoważne siłom powstającym na skutek
hamowania 2,5 m/s2,
b) zgodność z układami hamulcowymi
a. Tor, łącznie z rozjazdami i skrzyżowaniami, projektuje się w taki sposób, by możliwe było wykorzystanie magnetycznych układów hamulcowych w przypadku hamowania awaryjnego.
b. Wymagania projektowe dla torów, łącznie z rozjazdami i skrzyżowaniami, które są zgodne z wykorzystaniem układów hamulcowych
wiroprądowych, stanowią punkt otwarty.
– Poprzeczna wytrzymałość toru.
Projekt toru, łącznie z rozjazdami i skrzyżowaniami, uwzględnia co najmniej następujące siły:
a) siły poprzeczne; maksymalne siły poprzeczne wywierane przez zestaw
kołowy na tor dla określonych warunków badania są zdefiniowane w pkt
5.3.2.2 normy EN 14363:2016;
b) quasi-statyczne siły prowadzące; maksymalne quasi-statyczne siły prowadzące Yqst dla określonych promieni i warunków badania są zdefiniowane w pkt 5.3.2.3 normy EN 14363:2016.
Przepisy TSI 1299 przewidują także „Domniemanie zgodności w fazie projektowania” (pkt. 6.2.) dzięki rozróżnieniu tzw. „nowego projektu (konstrukcji) toru”
oraz „istniejącego projektu (konstrukcji) toru”. Ten dugi przypadek mam miejsce,
gdy spełnione są oba następujące warunki:
a) projekt toru znajdował się w normalnej eksploatacji przez co najmniej jeden
rok,
b) łączny tonaż na torze wynosił co najmniej 20 mln ton brutto w okresie normalnej eksploatacji.
W takiej sytuacji, tor można uznać za spełniający wymagania wytrzymałości, jeżeli nie planowane są żadne zmiany w jego użytkowaniu. Gdyby różnice
wystąpiły, należy wykonać symulację komputerową wpływu symulacji różnic, co
sprowadza się do wykonania obliczeń wytrzymałości jak dla toru nowego. TSI wymieniają następujące warunki eksploatacyjne, których zachowanie jest konieczne
aby projekt toru (konstrukcji) nie był uznany za nowy:
a) maksymalny nacisk osi,
b) maksymalna prędkość na linii,
c) minimalny promień łuku poziomego,
d) maksymalna przechyłka,
e) maksymalny niedobór przechyłki.
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3. Modelowanie nawierzchni kolejowych
Generalnie, modelowanie toru kolejowego jest zagadnieniem trudnym i posiada bardzo bogatą literaturę. Zagadnieniem praktycznym dla bura projektowego
jest właściwie wybór jednego ze znanych modeli obliczeniowych oraz przeprowadzenie obliczeń tak, aby zachować pewien założony współczynnik bezpieczeństwa
(który, jak wspomniano, nie jest wyraźnie określony w TSI).
Poniżej przedstawiono klasyczny model toru kolejowego z wykorzystaniem liniowej teorii belki na podłożu lepko-sprężystym typu Winklera [2,3,4,5] z wykorzystaniem modelu Ahlbecka dotyczącym podsypki [1].
Przyjęto, że kryterium wytrzymałości toru w każdym z wymienionych kierunków oddziaływania (pionowym, wzdłużnym i poprzecznym) jest nieprzekroczenie przemieszczeń granicznych w układzie, odpowiadających odpowiedzi
toru o charakterystyce liniowej. Innymi słowy, sprawdza się czy tor wraz ze
wszystkimi jego elementami (szczególnie podsypką) pracują w zakresie liniowo-sprężystym, co oznacza:
– w przypadku podsypki: nieprzekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń
pionowych, poprzecznych oraz wzdłużnych,
– w przypadku przytwierdzeń: nieprzekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń wzdłużnych w zakresie liniowo-sprężystym, nieprzekroczenie dopuszczalnych naprężeń w przytwierdzeniu w kierunku pionowym i poprzecznym,
– w przypadku podkładów: nieprzekroczenie dopuszczalnych naprężeń na
podsypkę (z domniemaniem, że siły wewnętrzne w podkładzie nie przekraczają dopuszczalnych poziomów, jeżeli podkład jest zastosowany zgodnie
z dopuszczeniem),
– w przypadku szyn: nieprzekroczenie dopuszczalnych naprężeń w przekroju
szyny oraz dopuszczalnych wartości sił wzdłużnych z uwagi na stateczność
toru.
Z uwagi na obszerność zagadnienia, poniżej przedstawiony jest przykładowy
model toru oraz schemat obliczeń wytrzymałości toru jedynie w kierunku pionowym. Jest to model uwzględniający obciążenie dynamiczne, poruszające się po
torze oraz biorący pod uwagę dynamiczne parametry toru.
3.1. Równanie równowagi
Podstawowym elementem modelu jest przyjęcie, że szyna jest belką (jest to
tzw. belka Bernoulliego-Eulera) na podłożu sprężystym typu Winklera, z założeniem jednorodnego rozkładu naprężeń pod podkładami, dzięki czemu wprowadzono jednorodne parametry podparcia (założenie Zimmermanna). Podłoże belki
wykazuje tłumienie wiskotyczne. Równanie dynamiczne toru jest następujące:
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(1)
gdzie:
w(x,t) - ugięcie belki (szyny),
EI - sztywność zginania belki,
E - moduł Younga stali szynowej,
I - moment bezwładności pojedynczej szyny,
m - jednostkowa masa belki,
c = 2mwb - współczynnik tłumienia wiskotycznego podłoża belki, w którym ωb
- częstość kołowa drgań własnych belki,
U - współczynnik podłoża szyny – wyznaczony dwoma metodami poniżej.
v - prędkość poruszającj się siły,
d - delta Diraca,
q - obciążenie ciągłe na tor,
H(xk,xl) - funkcja Heavisida dla obciążenia ciągłego o zakresie x k , xl ,
Pi(t) - siła poruszająca się wzdłuż belki ( n -liczba sił): przyjęto wartość stałą ze
współczynnikiem dynamicznym:
(2)
gdzie:
i
- i-ta wartość charakterystyczna (statyczna) siły pionowej, przypadającej
Pchar
na jeden tok szynowy, określona jako:
(3)
gdzie:
Qvk - jest obciążeniem charakterystycznym jedną osią pojazdu szynowego.
ψ - współczynnik dynamiczny, z braku innych wskazań dla toru w TSI, przyjęto wg Shrammana (rys. 1):
(4)
gdzie: v - prędkość w [km/h].
Dodatkowo założono:
- symetrię konstrukcyjną względem osi podłużnej toru,
- nie brano pod uwagę zmiany sztywności materiałów w wyniku drgań szyny
(brak usztywnienia dynamicznego),
- uwzględniono pewien zakres zmienności podłoża szyny, który odpowiada
złemu, dobremu i bardzo dobremu stanowi utrzymania (por. tab. 1),
- sztywność podłoża szyny została wyznaczona dwoma metodami (rys. 2):
a) Metoda 1: uwzględniono jedynie zastępczy współczynnik podłoża,
b) Metoda 2: sztywność podłoża szyny wyznaczono z modelu wielowarstwowego, obejmującego przekładkę w przytwierdzeniu, podsypkę
i podłoże ziemne (rys. 2, rys. 3).
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Rys. 1. Zależność współczynnika dynamicznego od prędkości - wzór (4)

Rys. 2. Wyznaczenie sztywności podłoża: a) Metoda 1 (podłoże zastępcze), b) Metoda 2 (uwzględnienie
sztywności przekładki, podsypki i podtorza)

Rys. 3. Przenoszenie obciążeń w modelu wielowarstwowym: długość podkładu (ls), rozstaw podkładów
(b), średnia szerokość podkładu (a), grubość podsypki (hb), kąt tarcia wewnętrznego (a): kp - sztywność przekładki, kpods - sztywność pryzmy podsypki, kpodtorze - sztywność podtorza pod pryzmą podsypki
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3.2. Układ sztywności warstw
Proponowany model obliczeniowy toru składa się z trzech „warstw”: przekładki podszynowej (przytwierdzenia), podsypki oraz podtorza. Podkład jest traktowany jako sztywny. Mamy zatem następujące sztywności występujące w układzie:
1. Sztywność przekładki podszynowej: kp[kN/mm].
2. Sztywność posadowienia podkładu w podsypce [3]:
(5)

gdzie:
α - kąt tarcia wewnętrznego (tłuczeń) – rys. 3,
E pods - moduł Younga podsypki – tab. 3.
Pozostałe oznaczenia – rys. 2-3.
3. Sztywność podtorza [3]:
(6)
gdzie:
C - współczynnik podłoża – tab. 2, oznaczenia – rys. 2-3. Związek z modułem
odkształcenia podtorza E 2 [11]:
(7)
Dla współczynnika Poissona v =0.25 („średni” grunt) oraz dla współczynnika
dla płyty prostokątnej (np. podkład) ω =0.84 i szerokości podłoża zastępczego
B =0.60 m, otrzymuje się przykładowo dla modułu odkształcenia E =100 MPa
wartość C=254 MN/m3. Sztywność pionowa (odpowiadająca węzłowi przytwierdzenia) całego układu k wyznaczona jest z równania:
(8)
4. Obliczenie współczynnika podłoża szyny:
(9)
gdzie:
k - sztywność pionowa odpowiadająca węzłowi przytwierdzenia – wzór (8)
b - rozstaw podkładów – rys. 3.
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Tłumienie nawierzchni
Tłumienie nawierzchni jest wyrażone poprzez tzw. współczynnik tłumienia
c = 2mωb (por. opisy pod wzorem (1)). Z uwagi na brak ścisłych danych dotyczących tego współczynnika jest on przyjęty na podstawie literatury. Wartości zostały
zestawione poniżej w tab. 1.
Tabela 1. Porównanie współczynników tłumienia nawierzchni podsypkowych
Źródło

Kisilowski [10]
Birmann [8]
Czyczuła [9]

Sztywność podłoża

Wartości współczynników tłumienia

C[MN/m3]

c = 2mwb [kN s/m/mb]

200
podkłady drewniane
b.d.
podkłady drewniane
podkłady strunobetonowe

30-70
320
150
60

Masa nawierzchni
Masa nawierzchni (m), która faktycznie uczestniczy w drganiach składa się
z masy szyn oraz podkładów oraz tzw. „masy stowarzyszonej” podłoża. W modelach belkowych (wzór (1)) zależy ona od sztywności podłoża C i częstotliwości
drgań belki f. Przykładowe wartości podano poniżej w tab. 2.
Tabela 2. Masy zastępcze nawierzchni – 1/2 toru (szyny 60E1)
Nawierzchnia

Podłoże

C[MN/m3]
50

Podkłady
drewniane

Podkłady
strunobetonowe

(ck = 200 m/s) (*)
50
(ck = 400 m/s) (*)
100
200
100
200
300

Wagony

Lokomotywa
f [Hz]
m [kg]

f [Hz]

m [kg]

22

1236

20

920

27

743

21

931

33
54
28
41
49

900
385
1293
918
834

27
37
23
32
-

756
677
686
163
-

(*) ck - prędkość fal odkształcenia powierzchniowego
3.3. Obliczenie sił i naprężeń
1. Siła przypadająca na przytwierdzenie pod jedną szyną:
gdzie:
U - współczynnik podłoża szyny – wzór (9)
w - ugięcie szyny,
b - rozstaw podkładów – rys. 2b-3.

(10)
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2. Naprężenie pod podkładką:
(11)

gdzie:
Fpd - powierzchnia podkładki żebrowej. Naprężenie pod podkładką jest maksymalnym naprężeniem w podkładzie na docisk.
3. Naprężenie pod podkładem:

gdzie:
Fp - powierzchnia podkładu.

(12)

4. Naprężenie na podtorze:
(13)
Oznaczenia podano na rys. 2,3 oraz pod wzorem (7).
5. Naprężenie w podkładce żebrowej:
(14)
gdzie: Fprzttw - powierzchnia docisku szyny do podkładki żebrowej.
4. Przykład obliczenia
Szyny: 60E1: EI=6,38 MN.m2, szerokość stopki bs=150mm
Przytwierdzenia: SB-4 (lub SB-7)
Przekładka PKW 60: sztywność statyczna przekładki k p = 60 kN/mm [6]
Sztywność dynamiczna k p = 100 kN/mm [6]
Podkłady: PS-94:
długość ls =2.6 m, średnia szerokość a =0.27 m, rozstaw b =0.6 m
Podsypka:
Przyjęto trzy stany podsypki odpowiadające różnym okresom eksploatacji.
Dane zawiera tab. 3. Grubość warstwy podsypki hb =0.35 m. Tłuczeń klasa I,
gat. 1.
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Tabela 3. Kąt tarcia wewnętrznego 4:1 (EN 1991-2:2003) i moduł Younga (Savidis [4])
Stan podsypki

Kąt tarcia wewnętrznego

a [deg]

Moduł Younga
[MPa]

14
14
14

180
209
220

Zły
Średni
Dobry

Podłoże szyny (podtorze):
Tabela 4. Współczynnik podatności podłoża
Stan podłoża
Zły
Średni
Dobry

C[kN/m3]
25000
50000
75000

Analizowano dwa przypadki obliczeniowe:
Metoda 1: wyznaczenie szerokości belki zastępczej:
(15)
gdzie: Fp - całkowita powierzchnia oparcia podkładu.
Metoda 2: wyznaczenie współczynnika sztywności układu k z wzoru (8).
Tabela 5. Obliczone współczynniki podłoża szyny (na jeden tok szynowy)
Współczynnik podłoża
(ogólny)

Metoda 1

k

Metoda 2 (*)

C[kN/m3]

U = C.bz
[MPa]

z wzoru (8)

[kN/mm]

U = k/b
[MPa]

25000
50000
75000

14.08
28.17
42.25

14.98
25.76
33.90

24.96
42.93
56.51

(*) rozstaw podkładów b = 0.6 m
Współczynnik tłumienia:
Przyjęto wartość jak dla podkładów strunobetonowych c=60kNs/m/mb
(tab. 1)
Masa belki torowej (masa szyny, masa 1/2 podkładu PS-94 oraz „masa
stowarzyszona”):
Przyjęto: 60kg+160 kg/0.6m+200kg/mb ≈ 530kg/mb
W tabeli 6, przedstawiono wyniki obliczeń ugięć szyny, reakcji oraz naprężęń
w analizowanym torze. Natomiast na rys. 4 przedstawiono linię ugięcia szyny.
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Tabela 6. Wyniki obliczeń zaproponowaną metodą w kierunku pionowym

Rys. 4. Linia ugięcie szyny z uwzględnieniem tłumienia nawierzchni, bez uwzględnienia drgań wyższych częstotliwości

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono bieżące problemy obliczania wytrzymałości toru
z punktu widzenia wymagań TSI 1299/2014. Zaproponowano prosty model obliczeniowy w kierunku pionowym. Generalnie jednak problem jest dość złożony
(np. [4]) i wymaga napisania specjalnego oprogramowania, aby w sposób jednolity
obliczać wytrzymałość toru z wymaganym współczynnikiem bezpieczeństwa.
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Ponadto należy wziąć pod uwagę, że konkretne sztywności dynamiczne elementów nawierzchni zależą od prędkości poruszającego się pociągu. Wynika to
z faktu usztywnienia elementów nawierzchni w wyniku obciążenia przykładanego
szybko.
Problemem praktycznym jest brak ścisłych wytycznych do modelowania nawierzchni oraz przyjmowania ich parametrów – przykładowo sztywności i masy
podsypki. Zdaniem autora problem ten powinien być uregulowany przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki analizy różnic współrzędnych kilku punktów
testowych wyznaczonych 3345 razy z satelitarnych pomiarów RTN w stosunku do współrzędnych
referencyjnych wyznaczonych z minimum dwóch dwunastogodzinnych sesji statycznych. Pomiary przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich funkcjonujących w Polsce naziemnych systemów
satelitarnych danych referencyjnych, tj. ASG-EUPOS, NadowskiNET, SmartNet, TPINetPRO,
VRSNet.pl, wykorzystując do wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym dostępne w nich strumienie danych referencyjnych: stacje fizyczne, VRS, MAC, FKP. Celem pracy było porównanie
wyników sieciowych satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTN nawiązanych do różnych systemów referencyjnych pod kątem możliwości występowania różnic współrzędnych o charakterze systematycznym między systemami oraz precyzji wyników w danym systemie.
Słowa kluczowe: sieć stacji referencyjnych, pomiary RTN, RTK, ASG-EUPOS, Nadowski NET, SmartNet, TPI NETpro, VRSnet.pl, precyzja RTN, dokładność RTN

1. Wprowadzenie
Pozytywny odbiór przez wykonawców uruchomienia naziemnego systemu satelitarnych danych referencyjnych ASG-EUPOS przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii w 2008 r. zachęcił kilka firm, będących przedstawicielami w Polsce
największych producentów instrumentów geodezyjnych, do uruchomienia własnych, analogicznych rozwiązań. Obok systemu państwowego funkcjonują aktualnie w Polsce systemy ogólnokrajowe, do których należą SmartNet firmy Leica
Geosystems Polska, TPINetPRO firmy TPI, VRSNet.pl firmy Geotronics oraz system regionalny NadowskiNET firmy Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski, obejmujący swoim zasięgiem Polskę południową.
Praca jest kontynuacją badań, których wstępne wyniki były przedmiotem publikacji ubiegłorocznej [4]. Historia naziemnych satelitarnych systemów danych
referencyjnych w Polsce oraz ich budowa i funkcjonowanie zostały przedstawione
we wspomnianym artykule.
Celem pracy było zbadanie jakości wyników sieciowych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTN (Real Time Network) w odniesieniu do
1
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wszystkich naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych w Polsce.
Aktualnie korzystanie z danych satelitarnych wszystkich systemów jest w Polsce
odpłatne. Dla wykonawców istotna jest więc informacja, czy któryś z nich jest
pod jakimś względem lepszy od pozostałych. Koszt uzyskania dostępu można prosto i szybko ustalić na stronach poszczególnych systemów. Dane aktualne w roku
ubiegłym zestawiono we wspomnianej publikacji ubiegłorocznej [4] i nie będą
w tej pracy aktualizowane. Podstawowymi czynnikami skłaniającym do wyboru
danego systemu, oprócz kosztów, będzie jakość wyznaczanych współrzędnych
punktów w pomiarach RTN oraz niezawodność funkcjonowania systemu. O istotnym znaczeniu niezawodności funkcjonowania naziemnego systemu satelitarnych
danych referencyjnych przekonali się szczególnie wykonawcy korzystający z systemu ASG-EUPOS w pierwszych latach po jego uruchomieniu. Często występowały
sytuacje braku możliwości wyznaczenia pozycji, szczególnie między godziną jedenastą a piętnastą. Wielu wykonawców, zwłaszcza obsługujących większe inwestycje, np. drogowe, decydowało się na zakupienie drugiego odbiornika satelitarnego
w celu założenia własnej stacji referencyjnej.
W odstępie miesięcznym, przez kilka dni na początku lipca oraz sierpnia 2017 r.
wykonano szereg pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym na punktach testowych. Wyznaczono łącznie 6038 pozycji pięciu punktów testowych w trybie
stop&go. Dwa pomiary wykluczono z analiz ze względu na rozwiązania kodowe.
Pomiarów RTN (Real Time Network) o identycznych parametrach, dzięki czemu
można je wzajemnie porównywać, wykonano w sumie 3345. Pozostałe pomiary
wykonano przy innych parametrach pomiaru i można je analizować tylko odrębnie, pod kątem specyficznego celu, w którym zostały wykonane.
2. Transmisja danych w pomiarach RTN
Wyznaczenie pozycji w czasie rzeczywistym przez odbiornik satelitarny wymaga odebrania przez niego danych referencyjnych z naziemnego systemu satelitarnych - danych referencyjnych. Dane te udostępniane są za pośrednictwem
protokołu komunikacyjnego Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol) [6] dedykowanego strumieniowemu przesyłowi danych satelitarnych za
pośrednictwem internetu. Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne, w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Protokół Ntrip składa
się z czterech komponentów:
- NtripSources: generują strumienie danych GNSS, każdy strumień, tzw.
Mountpoint, ma w danym systemie unikatową czteroznakową nazwę
ustalaną przez operatora systemu,
- NtripServers: przesyłają dane z NtripSources protokołem Ntrip do
NtripCastera,
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- NtripCaster: główna aplikacja serwera, aplikacja odpowiedzialna za odbiór i udostępniania danych wraz z autoryzacją dostępu na podstawie
wykupionego abonamentu,
- NtripClients: klienci protokołu Ntrip z dostępem przez NtripCaster
do strumieni danych z żądanego źródła (oprogramowanie instalowane
w odbiornikach satelitarnych).
Protokołem komunikacyjnym Ntrip przesyłane są dane satelitarne najczęściej
w formacie międzynarodowej organizacji RTCM (Radio Technical Commission
for Maritime Services) [9] o pełnej nazwie formatu RTCM 10403.1. Aktualnie
standardem jest wersja 3.1 tego formatu. Niektóre systemy udostępniają jeszcze
dane w starszej wersji tego formatu oznaczonej 2.3. Wszyscy więksi producenci
opracowali własne formaty transmisji danych w czasie rzeczywistym. W protokole
Ntrip dane można przesłać w dowolnym formacie. Format RTCM jest wybierany
najczęściej, gdyż jest aktualnie najbardziej efektywny. Nieznacznie ustępuje mu
format firmy Trimble CMR+ (Compact Measurement Record), na który konkurujące firmy często wykupują licencję do swoich odbiorników.
Ze względów praktycznych w pomiarach satelitarnych w czasie rzeczywistym
wykorzystywany jest również protokół NMEA (National Marine Electronics Association) [8], generalnie w celu przesłania wiadomości GGA z pozycją odbiornika
użytkownika do systemu referencyjnego. Jest to konieczne, aby oprogramowanie
generujące dane sieciowe dla odbiornika satelitarnego mogło zrobić to poprawnie,
na bazie najbliższych użytkownikowi stacji referencyjnych systemu. Dla pomiarów
RTK, w których oprogramowanie odbiornika wykonawcy zgłasza żądanie udostępnienia strumienia ze stacji fizycznej, przesłanie wiadomości GGA nie jest wymagane, o czym informuje opis takiego strumienia danych w odbiorniku. Poniżej
przykład na rysunku wygenerowanym w programie GNSSInternetRadio.

Rys. 1. Szczegóły strumienia danych ze stacji KRA1 systemu ASG-EUPOS
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Wiadomość GGA protokołu NEMA ma postać (z danymi przykładowymi):
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
gdzie dane liczbowe w powyższym przykładzie oznaczają:
GGA - Global Positioning System Fix Data
123519 pozycja wyznaczona o 12:35:19 czasu UTC
4807.038,N - szerokość geograficzna północna 480 07.038’ N
01131.000,E - długość geograficzna wschodnia 110 31.000’ E
1 - 		
jakość rozwiązania: pozycja nawigacyjna
08 - 		
liczba śledzonych satelitów
0.9 - 		
współczynnik HDOP
545.4,M wysokość w [m] n.p.m.
46.9,M undulacja geoidy
puste pole czas w sekundach od ostatniej aktualizacji DGPS
puste pole nazwa stacji DGPS
*47 - 		
suma kontrolna poprzedzona znakiem „*”
3. Strumienie danych systemów referencyjnych
Każdy z naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych udostępnia strumienie z danymi referencyjnymi w czasie rzeczywistym, które umożliwiają
odbiornikowi wykonawcy wyznaczenie pozycji w terenie. Ogólnie dostępne mogą
być strumienie:
a) danych sieciowych (pomiary RTN):
- VRS (Virtual Reference Station),
- MAC (Master Auxiliary Concept),
- FKP (Flächen Korrectur Parameter);
b) danych z fizycznej stacji referencyjnej (pomiary RTK):
- wybieranej użytkownikowi przez oprogramowanie na podstawie przesłanej pozycji w wiadomości GGA protokołu NMEA,
- wybieranej przez użytkownika samodzielnie z listy udostępnionej w tabeli źródeł.
Nazwę dla strumienia danych w systemie ustala dowolnie jego operator. Dostępność wymienionych strumieni danych referencyjnych w czasie rzeczywistym
jest zróżnicowana w poszczególnych systemach. Z tego powodu nie można było
porównać ze sobą wyników z nawiązania pomiarów do wszystkich rodzajów strumieni we wszystkich systemach. W kolejności alfabetycznej przedstawione zostaną szczegóły poszczególnych systemów w tym zakresie.
System ASG-EUPOS [5] - adres Castera systemu: 91.198.76.2 lub system.
asgeupos.pl
W systemie ASG-EUPOS dostępne są trzy serwisy danych referencyjnych
w czasie rzeczywistym o zróżnicowanej dokładności pozycjonowania. Serwisy NA-
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WGIS oraz KODGIS dedykowane są zastosowaniom GIS oraz nawigacji. Serwis
NAWGEO dedykowany jest geodezji. System ASG-EUPOS jest modernizowany, m.in. poprzez wymianę odbiorników satelitarnych na stacjach referencyjnych.
Z tego powodu w grudniu 2015 r. do strumieni NAWGEO dołączyły strumienie RTN ze względu na udostępnienie danych korekcyjnych także dla systemu
GLONASS. Kolejnym krokiem w modernizacji systemu jest wymiana odbiorników referencyjnych na obsługujące sygnały z 4 systemów nawigacji satelitarnej: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo. W przypadku wyboru strumienia NAWGEO_POJ_3_1 system automatycznie wybiera fizyczną stację referencyjną dla
odbiornika użytkownika.
Tabela 1. Strumienie danych serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS
Nr portu

Typ rozwiązania

8080, 2101

Sieciowe (RTN)

8082, 8083
8082-8083
8084-8085

Stacja fizyczna
(RTK)

Nazwa strumienia

Systemy satelitarne

RTN_VRS_3_1

GPS + GLONASS

RTN_MAC_3_1

GPS + GLONASS

RTN_FKP_3_1

GPS + GLONASS

RTN_VRS_CMR

GPS + GLONASS

NAWGEO_VRS_3_1

GPS

NAWGEO_MAC_3_1

GPS

NAWGEO_VRS_2_3

GPS

NAWGEO_VRS_CMR

GPS

NAWGEO_POJ_3_1

GPS + GLONASS*

xxxx_RTCM_3_1*

GPS + GLONASS*

xxxx_RTCM_2_3*

GPS + GLONASS*

Format danych
RTCM 10402.3
CMR
RTCM 10402.3
CMR
RTCM 10403.1
RTCM 10402.3

xxxx - oznacza identyfikator stacji referencyjnej
* - dostępność GLONASS zależy od wybranej stacji referencyjnej

Aktualnie dane z systemów Beidou i Galileo nie są udostępniane z fizycznych
stacji referencyjnych. Liczba strumieni danych udostępnianych w systemie ASG-EUPOS w czasie rzeczywistym wynosi odpowiednio: port 8080 - 8, port 8082
- 55, 8083 - 48, 8084 - 53, 8085 - 47, w sumie 211 strumieni danych.
W systemie ASG-EUPOS dostępne są wszystkie rodzaje strumieni w czasie
rzeczywistym w formacie RTCM 3.1 Utrzymywana jest jeszcze dostępność danych
referencyjnych w formacie RTCM 2.3 dla metody VRS oraz z fizycznych stacji referencyjnych. Dale metody VRS transmitowane są również dane w formacie CMR.
System NadowskiNET [7] - adres Castera systemu 213.241.57.10
W tym systemie na porcie 8080 udostępnianych jest 5 strumieni w formacie
RTCM 3.1: wszystkie rodzaje danych sieciowych oraz strumień z fizycznej stacji
referencyjnej automatycznie wybieranej przez system (NAJBL). Na porcie 8082
udostępniane są strumienie z 42 stacji referencyjnych, spośród których użytkownik może wybrać dowolną sam.
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System SmartNet [10] - adres Castera 69.64.185.160
Na porcie 2101 udostępnianych jest 12 strumieni, ale część dedykowana jest
użytkownikom na Litwie. System udostępnia dane ze 147 fizycznych stacji referencyjnych w formacie RTCM 3.1 na porcie 8082. Na porcie 8083 udostępniane
są 3 strumienie uwzględniające sygnały systemu Beidou.

Rys. 2. Strumienie danych w systemie SmartNet na porcie 2101 oraz 8083

System TPI [11] - adres Castera 88.86.116.1
Firma TPI udostępnia 21 strumieni danych na porcie 2101. Liczba strumieni
dostarczanych przez NTRIP Caster jest związana z połączeniem kilku sieci europejskich. Na terenie Polski można korzystać z 5 strumieni danych:
– DGNSS - dla pomiarów GIS,
– NET_RTCM3 - dane VRS w formacie RTCM 3.1,
– RTK_RTCM3 - dane z najbliższej fizycznej stacji referencyjnej w formacie
RTCM 3.1,
– NET_RTCM23 - dane VRS w formacie RTCM 2.3,
– RTK_RTCM23 - dane z najbliższej fizycznej stacji referencyjnej w formacie
RTCM 2.3.

Rys. 3. Strumienie danych w systemie TPINetPRO
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Pozostałe strumienie są udostępniane przez sieci funkcjonujące w innych państwach. Strumień RTK MSM5/RTK/GPS+GLONASS+QZS+BDS nie jest
transmitowany przez stacje znajdujące się w Polsce i nie należy z niego korzystać.
System nie udostępnia danych FKP oraz MAC i nie pozwala na dowolny wybór
stacji referencyjnej.
System VRSNet.pl [12] - adres Castera 194.24.244.35
W tym systemie udostępnianych jest 8 strumieni na porcie 8080 oraz 47 strumieni na porcie 8082 w formacie RTCM i CMR dla systemów nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS, niektóre strumienie uwzględniają sygnały systemu Beidou.

Rys. 4. Strumienie danych w systemie VRSNet.pl na porcie 8080

W poniższej tabeli zestawiono dostępność rodzajów strumieni danych
referencyjnych w czasie rzeczywistym w poszczególnych systemach. Symbolem REF oznaczono dane z fizycznej stacji referencyjnej wybieranie przez system
automatycznie i z możliwością samodzielnego wyboru przez użytkownika.
Tabela 2. Zestawienie dostępności rodzajów strumieni danych w systemach
System\strumień
ASG-EUPOS
NadowskiNET
TPINetPRO
VRSNet.pl
SmartNet

VRS
x
x
x
x
x

FKP
x
x
--x
---

MAC
x
x
----x

REF auto.
x
x
x
x
x

REF sam.
x
x
--x
x

4. Analiza wyników pomiarów RTN
Na potrzeby niniejszej pracy analizie poddano 3345 wyników pomiarów RTN
wykonanych w nawiązaniu do wszystkich systemów referencyjnych w Polsce.
Mniejsza liczba pomiarów nawiązanych do satelitarnych danych systemu SmartNet wynika z nieudostępnienia strumieni tego systemu w miesiącu sierpniu.
Z analiz wyeliminowano dwa pomiary wykonane bezpośrednio po sobie, nawiązane do dwóch różnych systemów, gdyż wykryto brak rozwiązania fazowego w ich
przypadku.
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Tabela 3. Zestawienie liczby pomiarów RTN nawiązanych do poszczególnych systemów
System
ASG-EUPOS
NadowskiNET
TPINetPRO
VRSNet.pl
SmartNet

liczba
1675
1796
1034
987
544

liczba skumulowana
1675
3471
4505
5492
6036

procent w próbie
27.8
29.7
17.1
16.4
9.0

Pomiary realizowano wg schematu przedstawionego na rys. 5. System nawiązania pomiaru RTN zmieniano według porządku alfabetycznego. Każdy pomiar
trwał 6 jednosekundowych epok, był powtarzany w ramach tej samej inicjalizacji
odbiornika satelitarnego, a następnie zmieniano ustawienia konfiguracyjne odbiornika i był wykonywany pomiar w nawiązaniu do kolejnego systemu danych referencyjnych. Sekwencje pomiarową do wszystkich systemów danych referencyjnych
powtarzano 30 razy dla danego strumienia danych w czasie rzeczywistym. Następnie zmieniano strumień i procedurę powtarzano. W przypadku braku strumienia
danego rodzaju w systemie starano się wybrać równoważny, np. brak strumienia
FKP w systemie TPINetPRO uzupełniano strumieniem VRS, przy założeniu braku
istotnych różnic w wynikach opartych na różnych rodzajach danych sieciowych.
Możliwość przyjęcia takiego założenia oparto na dotychczasowych wynikach badań w tym temacie prowadzonych od 2008 r.

Rys. 5. Procedura pomiarowa na przykładzie pomiarów nawiązanych do strumienia VRS
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Współrzędne referencyjne do oceny dokładności i precyzji wyników pomiarów
RTN przyjęto z rozwiązania kilku długich, nawet dwunastogodzinnych sesji pomiarowych nawiązanych do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. System
ASG-EUPOS wybrano, jako system odniesienia dla wyników pomiarów RTN,
gdyż jego stacje referencyjne formalno-prawnie są najwyższej klasy. Ponadto standard techniczny Ig-7 [1] wymaga nawiązania statycznych pomiarów satelitarnych
punktów podstawowej osnowy poziomej do stacji referencyjnych systemu państwowego.

Rys. 6. Rozrzut pozycji poziomej punktów w pomiarach RTN

Na rysunku 6 przedstawiono wszystkie rozwiązania na płaszczyźnie x,y układu
współrzędnych płaskich PL-2000, zbiorczo i dla wyników nawiązanych do każdego z systemów danych referencyjnych oddzielnie. Można zauważyć, ze rozrzut
wyników jest większy wzdłuż osi „x” niż wzdłuż osi „y”. Znamienne, że prawie
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idealnie w osi „x” znajdowały się punkty testowe, między którymi były mierzone
kilkukrotnie wektory w długich sesjach statycznych. W przypadku każdego z systemów możemy mówić o występowaniu czynnika systematycznego w obliczonych
różnicach współrzędnych. Jego wartość jest różna w zależności od systemu, a nawet rodzaju współrzędnej. Dla wyników uzyskanych w nawiązaniu do systemu
SmartNet wystąpiła relatywnie liczna grupa pomiarów odstających na południowy
zachód od wartości prawdziwej. W innych systemach nie było analogicznych wyników. W tabeli 4 zestawiono podstawowe statystyki opisowe analizowanej próbki
pomiarowej RTN, z podziałem na poszczególne współrzędne i systemy danych
referencyjnych. Dla współrzędnych poziomych deklarowana jest dokładność wyników pomiarów RTN do 3 cm, a dla wysokości do 5 cm. Na podstawie wyników ujętych w tab. 3 można potwierdzić tę deklaracje dla współrzędnej «y», a dla
współrzędnej «x» z wyjątkiem systemu SmartNet. Analiza danych dla poszczególnych strumieni wykazała, że ten stan rzeczy w systemie SmartNet jest efektem
głównie wyników pomiarów wykonanych w oparciu o strumień MAC.
Tabela 4. Podstawowe statystyki opisowe różnic współrzędnych punktów w pomiarach RTN
Współ.

Sieć

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

Rozstęp

Odch.std

refA_dy

wszystkie

0.001

0.001

-0.030

0.030

0.059

0.007

refA_dx

wszystkie

-0.010

-0.011

-0.067

0.030

0.097

0.012

refA_dh

wszystkie

-0.047

-0.048

-0.102

0.038

0.140

0.018

refA_dy

A

0.000

-0.001

-0.015

0.025

0.040

0.006

refA_dx

A

0.004

0.003

-0.025

0.030

0.055

0.007

refA_dh

A

-0.039

-0.042

-0.085

0.038

0.123

0.018

refA_dy

N

0.004

0.004

-0.014

0.030

0.044

0.005

refA_dx

N

-0.008

-0.008

-0.035

0.026

0.061

0.007

refA_dh

N

-0.050

-0.050

-0.096

-0.009

0.087

0.012

refA_dy

T

-0.002

-0.001

-0.021

0.014

0.034

0.006

refA_dx

T

-0.014

-0.014

-0.039

0.008

0.048

0.006

refA_dh

T

-0.058

-0.058

-0.102

-0.010

0.093

0.014

refA_dy

V

0.005

0.005

-0.012

0.024

0.035

0.006

refA_dx

V

-0.016

-0.015

-0.049

0.006

0.055

0.009

refA_dh

V

-0.048

-0.049

-0.095

-0.001

0.094

0.018

refA_dy

S

-0.006

-0.006

-0.030

0.013

0.042

0.008

refA_dx

S

-0.021

-0.018

-0.067

0.005

0.072

0.012

refA_dh

S

-0.034

-0.037

-0.102

0.021

0.123

0.018

Na rysunku 7 przedstawiono graficznie wyniki analiz w przypadku, w którym
współrzędne referencyjne zostały obliczone w nawiązaniu do obserwacji statycznych systemu ASG-EUPOS. Na tym rysunku oraz następnym, kółkiem oznaczono
wartość średnią, prostokąt obejmuje połowę wyników pomiarów, natomiast tzw.
„wąsy” oznaczają rozstęp, czyli rozrzut wszystkich wyników pomiarów.
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Rys. 7. Statystyki wyników pomiarów RTN graficznie: średnia, 50% wyników i rozstęp

W przeprowadzonych analizach porównywano współrzędne wyznaczone z kilku, nawet dwunastogodzinnych sesji statycznych w systemach komercyjnych (z
wyjątkiem systemu SmartNet, z którego danych właściciel nie udostępnił) w odniesieniu do współrzędnych obliczonych w nawiązaniu do systemu państwowego.
Stwierdzono istotne odstawanie wysokości wszystkich punktów testowych w przypadku rozwiązania w systemie NadowskiNET, na poziomie 6 cm.
Poddano więc analizie wpływ zmiany systemu, do którego nawiązano obserwacje statyczne na wartości różnic wysokości w pomiarach RTN. W przypadku
nawiązania obserwacji statycznych punktów testowych do systemu NadowskiNET, czynnik systematyczny w pomiarach RTN nawiązanych do któregokolwiek
systemu, a więc także dla systemu ASG-EUPOS, zmniejszył się. Dla systemu
TPINetPRO był nawet bliski zeru. Wykazano w analizowanej próbie pomiarów, że
wysokości z pomiarów RTN w systemie ASG-EUPOS są bardziej zgodne z wysokościami referencyjnymi wyznaczonymi w nawiązaniu do systemu NadowskiNET
niż w nawiązaniu do systemu macierzystego, czyli ASG-EUPOS.

Rys. 8. Statystyki pomiarów RTN we wszystkich systemach, współrzędne referencyjne w nawiązaniu
do systemu NadowskiNET: średnia, 50% wyników i rozstęp
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Dokładność wyników pomiarów RTN dla wykonawcy jest najczęściej w praktyce nieznana. Ocenę jakości wyników swoich pomiarów wykonawca opiera zazwyczaj na ich precyzji [2,3], gdyż odpowiedni parametr wyświetlany jest na ekranie kontrolera. Zazwyczaj jest to błąd średni kwadratowy rms (root mean square)
lub odchylenie standardowe. W odbiornikach firmy Leica wyświetlany jest współczynnik CQ (Coordinate Quality). Wartość współczynnika jakości pomiaru wyświetlana przez kontroler odbiornika satelitarnego może wprowadzić wykonawcę
pomiarów w błąd. Jakość wyniku jest zazwyczaj niższa niż wartość wyświetlanego
parametru. M.in. z tego powodu wymagane są pomiary kontrolne na punktach
osnowy, powtarzanie pomiarów punktów. W pracy, ze względu na dużą próbkę
statystyczną oraz wyznaczenie współrzędnych referencyjnych można przeanalizować precyzję wyników pomiarów RTN na podstawie odchylenia standardowego.
Tradycyjnie w pomiarach satelitarnych wyraźnie widać istotne zróżnicowanie dla
współrzędnych poziomych i wysokości punktów (tab. 4), w analizowanych pomiarach najczęściej w stosunku kilku milimetrów (5-9 mm) do kilkunastu milimetrów
(12-18 mm). Potwierdza się ogólnie formułowana dla pomiarów satelitarnych relacja, że wysokości wyznaczane są dwukrotnie mniej dokładnie niż współrzędne
poziome. O znaczeniu precyzji można się przekonać analizując w tym kontekście
wartość średnią. Dla współrzędnej «y» możemy uznać, że wyniki pomiarów były
precyzyjne i dokładne. W przypadku współrzędnej «h» uwidacznia się czynnik systematyczny na poziomie rzędu 5 cm. Jest to przeciętna miara różnicy między pojęciem precyzji i dokładności w analizowanej próbce pomiarów. Dla współrzędnej
«x» również można zauważyć występowanie czynnika systematycznego o wartości
zróżnicowanej dla pomiarów RTN nawiązanych do poszczególnych systemów, od
4 do nawet 21 mm.
W kolejnych tabelach przeanalizowano, jaki wpływ na wartości statystyk miały
wyniki odstające. W kolumnie «liczba» w nawiasie z literą «S» podano liczebność
wyników uzyskanych z nawiązania do systemu SmartNet dla wybranych przedziałów, w których taka informacja miała istotniejsze znaczenie. Analogicznie dla
litery T oznaczającej system TPINetPRO oraz „V” oznaczającej system VRSNet.
pl w przypadku wyników dotyczących wysokości. Wartości z przedziału ±1 cm
oznaczono tłem, a przedział powtarzający się najliczniej pogrubiono. W przypadku współrzędnej «y» w przedziale ±1 cm mieści się 86.8% wyników, a w przedziale ±2 cm aż 98.7% wyników.
Tabela 5. Częstość wartości różnic współrzędnej «y» w przedziałach
Przedział

Liczba

-.030 < x ≤ -.020
-.020 < x ≤ -.010
-.010 < x ≤ -.000
.000 < x ≤ .010
.010 < x ≤ .020
.020 < x ≤ .030

31 (30S)
142
1308
1597
252
15

Skumulowane
31
173
1481
3078
3330
3345

Procent
0.9
4.2
39.1
47.7
7.5
0.4

Skumulowane
%
0.9
5.2
44.3
92.0
99.6
100.0

% ogółu
0.9
4.2
39.1
47.7
7.5
0.4

Skumulowane
%
0.9
5.2
44.3
92.0
99.6
100.0
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Tabela 6. Częstość wartości różnic współrzędnej „x” w przedziałach
Przedział

Liczba

-.070 < x ≤ -.060
-.060 < x ≤ -.050
-.050 < x ≤ -.040
-.040 < x ≤ -.030
-.030 < x ≤ -.020
-.020 < x ≤ -.010
-.010 < x ≤ -.000
.000 < x ≤ .010
.010 < x ≤ .020
.020 < x ≤ .030

4 (4S)
14(14S)
27(16S)
92(28S)
397
1217
975
491
109
19

Skumulowane
4
18
45
137
534
1751
2726
3217
3326
3345

Procent
0.1
0.4
0.8
2.8
11.9
36.4
29.1
14.7
3.3
0.6

Skumulowane
%
0.1
0.5
1.3
4.1
16.0
52.3
81.5
96.2
99.4
100.0

% ogółu
0.1
0.4
0.8
2.8
11.9
36.4
29.1
14.7
3.3
0.6

Skumulowane
%
0.1
0.5
1.3
4.1
16.0
52.3
81.5
96.2
99.4
100.0

Tabela 7. Częstość wartości różnic współrzędnej „h” w przedziałach
Przedział

Liczba

Skumulowane

Procent

-.110 < x ≤ -.100
-.100 < x ≤ -.090
-.090 < x ≤ -.080
-.080 < x ≤ -.070
-.070 < x ≤ -.060
-.060 < x ≤ -.050
-.050 < x ≤ -.040
-.040 < x ≤ -.030
-.030 < x ≤ -.020
-.020 < x ≤ -.010
-.010 < x ≤ -.000
-.000 < x ≤ .010
.010 < x ≤ .020
.020 < x ≤ .030
.030 < x ≤ .040

3 (2T,1S)
16(5T,8S)
58(23T,22V)
201(117T)
444
760
861
506
261
117
77
24
14
2
1

3
19
77
278
722
1482
2343
2849
3110
3227
3304
3328
3342
3344
3345

0.1
0.5
1.7
6.0
13.3
22.7
25.7
15.1
7.8
3.5
2.3
0.7
0.4
0.1
0.0

Skumulowane
%
0.1
0.6
2.3
8.3
21.6
44.3
70.0
85.2
93.0
96.5
98.8
99.5
99.9
100.0
100.0

% ogółu
0.1
0.5
1.7
6.0
13.3
22.7
25.7
15.1
7.8
3.5
2.3
0.7
0.4
0.1
0.0

Skumulowane
%
0.1
0.6
2.3
8.3
21.6
44.3
70.0
85.2
93.0
96.5
98.8
99.5
99.9
100.0
100.0

Dla współrzędnej „x” widać przesuniecie w kierunku wartości ujemnych. Najliczniejszy jest przedział (-0.020;-0.010]. W przedziale ±1 cm mieści się niespełna
połowa, 43.8% wyników pomiarów, ale w przedziale ±2 cm już 83.5% wyników
pomiarów. W przedziale powyżej 3 cm znalazło się 4.1% wyników i wszystkie
mają znak ujemny. W przypadku wysokości w przedziale ±1 cm mieści się zaledwie 3% wyników. Najliczniejszy jest przedział (-0.050;-0.040], który z przedziałami sąsiednimi zawiera prawie 2/3 wyników (63.5% ). Odstające wyniki systemu
SmartNet dotyczyły tylko współrzędnych poziomych obliczonych przy wykorzystaniu strumienia MAC.
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5. Podsumowanie
Celem pracy było porównanie wyników sieciowych satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTN nawiązanych do wszystkich naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych pod kątem możliwości występowania różnic współrzędnych o charakterze systematycznym między systemami
oraz precyzji wyników w danym systemie. Praktyczne znaczenie tak postawionego
problemu polega na szukaniu odpowiedzi na pytanie, czy wykonawcy korzystając
z różnych systemów danych referencyjnych w obsłudze jednej inwestycji lub na
styku dwóch inwestycji mogą popełniać istotne błędy z tego powodu. Przeanalizowano 3345 wyników pomiarów kilku punktów testowych. W stosunku do
roku ubiegłego przestał funkcjonować Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego, a system SmartNet firmy Leica Geosystems Polska został rozbudowany.
W roku ubiegłym na obszarze testów system SmartNet korzystał ze stacji referencyjnych systemu NadowskiNET i nie mógł być analizowany odrębnie.
Analiza różnic współrzędnych pomiarów RTN, w stosunku do współrzędnych
referencyjnych wyznaczonych z nawiązania sesji statycznych do stacji referencyjnych państwowego systemu ASG-EUPOS, wskazuje na występowanie różnic między wynikami pomiarów nawiązanych do różnych systemów, ale i na występowanie różnic między współrzędnymi i strumieniami.
Koniecznym jest zwrócenie uwagi, że pomiary testowe wykonywane były
w warunkach korzystnych dla pomiarów satelitarnych z powodu braku przesłonięć horyzontu. Na terenach kolejowych takie przesłonięcia zdarzają się często.
Nie mniej uniwersalna analiza i sformułowanie ogólnie ważnych wniosków, wpływu przesłonięć i zakłóceń sygnałów na wyniki pomiarów RTN w praktyce jest
niemożliwe.
W przypadku pomiarów satelitarnych występuje istotne, około dwukrotne,
zróżnicowanie dokładności wyznaczanych współrzędnych poziomych w stosunku
do wysokości. Dodatkowo, w przypadku wysokości, stwierdzono, że większa ich
zgodność dla pomiarów RTN występuje w przypadku nawiązania do systemu NadowskiNET, niż do państwowego systemu ASG-EUPOS. W analizowanej próbie
pomiarów zróżnicowane wyniki otrzymano również dla współrzędnych poziomych.
Różnice współrzędnej «y» mieściły się dla wszystkich systemów w deklarowanej
dokładności rzędu ±3 cm. Wartość średnia różnic współrzędnej «y» wahała się od
0 do 6 mm. Średnie różnice współrzędnej „x” były większe i przesunięte w kierunku wartości ujemnych. Gdyby nie to przesunięcie, to wyniki dla tej współrzędnej
również mieściły by się w granicach deklarowanych, traktując wartość ±3 cm jako
równoważną rozstępowi o wartości 6 cm. Próba znalezienia wyjaśnienia w analizie współrzędnych referencyjnych punktów, aktualnie nie przyniosła odpowiedzi,
gdyż różnice dla współrzędnych x,y między systemem ASG-EUPOS i każdym
innym nie przekroczyły wartości 3 mm. Występuje więc duża zgodność wyników
dla referencyjnych współrzędnych poziomych punktów we wszystkich systemach.
Można uznać, że w zakresie ±3 cm dla współrzędnych poziomych nie ma istotnych różnic pomiędzy wynikami wszystkich systemów, z wyjątkiem strumienia
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MAC systemu SmartNet. Niestety, mimo starań, nie udało się uzyskać dostępu
do danych tego systemu w miesiącu sierpniu, co nie pozwoliło na zweryfikowanie
wyników otrzymanych z pomiarów lipcowych.
Wymóg korzystania z jednego naziemnego systemu satelitarnych danych referencyjnych na pewno nie będzie rodził wątpliwości. Nie mniej nie wydaje się to
być szczególnie konieczne w zakresie dokładności na poziomie ±3 cm. W aspekcie niezawodności funkcjonowania systemów danych referencyjnych taki wniosek
może mieć znaczenie praktyczne. W trakcie pomiarów zdarzył się jeden dzień,
w którym przerwano pomiary testowe mające służyć analizie porównawczej ze
względu na brak możliwości uzyskania danych z systemu ASG-EUPOS. W takiej
sytuacji wykonawca mógłby podjąć decyzję o zmianie wykorzystywanego systemu
danych referencyjnych, jeśli np. terminowość przeważyłaby kwestię kosztów.
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Streszczenie. W pracy poddano analizie wpływ nawiązania tych samych punktów osnowy
kolejowej do różnych naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych funkcjonujących
w Polsce na zróżnicowanie wyników opracowania statycznych obserwacji satelitarnych. Opracowanie wyników pomiarów satelitarnych starano się wykonać zgodnie z wymogami standardu technicznego Ig-7 oraz na poziomie inżynierskim, najczęściej spotykanym w wykonawstwie geodezyjnym. Obliczenia wykonano w oprogramowaniu komercyjnym, przy minimalnej ingerencji w proces
obliczeniowy. Analizie poddano wyniki obliczeń z wykorzystaniem obserwacji statycznych systemów
referencyjnych funkcjonujących w Polsce: ASG-EUPOS, NadowskiNET, TPINetPRO i VRSNet.
pl. Firma Leica Geosystems Polska nie udostępniła obserwacji swojego systemu na potrzeby analiz.
Słowa kluczowe: ASG-EUPOS, NadowskiNET, SmartNet, TPINetPRO, VRSNet.pl, Ig7, satelitarne pomiary statyczne, naziemne systemy satelitarnych danych referencyjnych, kolejowa
osnowa geodezyjna

1. Wprowadzenie
Pomiary satelitarne stały się po 2008 roku powszechną podstawą wykonawstwa geodezyjnego, także na terenach kolejowych. W tymże roku udostępniono
bowiem państwowy naziemny system satelitarnych danych referencyjnych ASG-EUPOS. Stacje referencyjne tego systemu przepisy klasyfikują jako osnowę najwyższych klas, czyli 1 i 2 klasy. Z czasem powstały również systemy komercyjne
o zasięgu krajowym: SmartNet, TPINetPRO, VRSNet.pl oraz system regionalny
NadowskiNet, obejmujący swoim zasięgiem Polskę południową. Stacje referencyjne systemów komercyjnych zaliczane są do punktów osnowy 3 klasy. Standard
techniczny Ig-7 z 2012 r. wymaga wyznaczania współrzędnych punktów podstawowej kolejowej osnowy specjalnej technikami GNSS w nawiązaniu do systemu
ASG-EUPOS. Systemy komercyjne zostały w nim pominięte.
W pracy przedstawiono wyniki opracowania i analiz statycznych pomiarów
satelitarnych nawiązanych do systemów funkcjonujących w Polsce, z wyjątkiem
1
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systemu firmy Leica o nazwie SmartNet, gdyż firma nie udostępniła obserwacji
statycznych ze stacji referencyjnych swojego systemu. Pomiary wykonano na 5
punktach testowych, z których każdy był nawiązany minimum dwukrotnie w ramach sesji dwunastogodzinnych do wspomnianych naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych. Celem pracy było sprawdzenie, czy współrzędne
wyrównane punktów osnowy będą istotnie różniły się przy nawiązaniu do systemów komercyjnych w stosunku do wyników z nawiązania do systemu państwowego.
2. Osnowy geodezyjne w Polsce
W kontekście pracy problematyka osnów zostanie przedstawiona w zakresie
klasyfikowania stacji referencyjnych naziemnych systemów satelitarnych danych
referencyjnych, jako punktów osnów geodezyjnych.
W praktyce wykonawstwa geodezyjnego pojecie osnowy geodezyjnej
sprowadza się do punktów geodezyjnych. Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych [2] definiuje punkt osnowy, jako «punkt, który ma położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, na którym
wyznaczono wielkość fizyczną, charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy,
oraz błąd jej wyznaczenia, ma niepowtarzalny numer, został oznaczony w terenie
znakiem geodezyjnym, ma sporządzony opis topograficzny oraz którego dane są
umieszczone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez uprawniony do tego organ. Osnowy dzieli się według kryterium dokładności i sposobu ich zakładania na:
- osnowę podstawową fundamentalną, klasa1;
- osnowę podstawową bazową, klasa 2;
- osnowę szczegółową, klasa 3.
Podstawowym kryterium zaliczenia punktu osnowy do klasy jest dokładność
wyznaczenia wielkości właściwych dla danego rodzaju osnowy. Najczęściej są to
współrzędne punktu osnowy. Rozporządzenie [2] charakteryzuje klasę osnowy,
jako cechę, która określa „jej znaczenie w pracach geodezyjnych i kartograficznych, kolejność włączania punktów osnowy do procesu wyrównania, a także dokładność określenia po wyrównaniu obserwacji”. Dokładność punktu osnowy jest
określona przez wartość błędu średniego wyznaczonej wielkości. Ze względu na
specyfikę technik pomiarowych i systemów oraz układów odniesień osnowy dzieli
się także na poziome i wysokościowe.
Podstawową fundamentalną osnowę poziomą tworzą w Polsce stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS, które należą do sieci stacji permanentnych EPN (European Permanent Network). Średni błąd położenia poziomego punktu tej osnowy
nie powinien przekraczać 0.01 m, a wysokości 0.02 m. Pozostałe stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS są zaliczone do podstawowej osnowy bazowej 2 klasy.
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Na rys. 1. przedstawiono lokalizację stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS odpowiednio dla punktów 1 klasy i punktów 2 klasy. Stacje referencyjne
systemów komercyjnych, po spełnieniu odpowiednich wymagań i przyjęciu do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, są zaliczane do punktów
osnowy 3 klasy, gdyż ich współrzędne zostały wyznaczone w nawiązaniu do stacji
referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Jest to podejście tradycyjne, czy też klasyczne w geodezji, związane z pojęciem rzędu osnowy.
Współrzędne wszystkich punktów podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej dostępne są w Zasobie Geodezyjnym w geodezyjnym układzie odniesienia
PL-ETRF89 oraz w państwowych układach współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992”,”PL-2000” oraz w układzie lokalnym „1965”. Część z punktów
osnowy podstawowej dostępne jest również w geodezyjnym układzie odniesienia
PL-ETRF2000.

Rys. 1. Stacje referencyjne ASG-EUPOS - punkty osnowy 1 klasy i 2 klasy [7]

3. Naziemna osnowa satelitarna
Pojęciem naziemnej osnowy satelitarnej można określić stacje referencyjne naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych, z których obserwacje są
udostępniane odpłatnie użytkownikom na ich żądanie. Stację referencyjną można
traktować jako punkt osnowy geodezyjnej tylko wówczas, gdy zostanie przekazana i przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Udostępniane odbywa się zawsze za pośrednictwem stron internetowych właścicieli
systemów, a sposoby udostępniania danych są zróżnicowane. Zostaną one scharakteryzowane dla systemów: ASG-EUPOS, NadowskiNet, TPINetPRO, VRSNet.
pl. Firma Leica Geosystems Polska nie udostępniła serwisu danych statycznych na
potrzeby niniejszego opracowania.
Udostępnianie danych z systemu ASG-EUPOS [6] oraz VRSNet.pl [10] jest
praktycznie identyczne, gdyż obydwaj właściciele korzystają z tego samego opro-
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gramowania firmy Trimble. System VRSNet.pl należy do przedstawiciela firmy
Trimble w Polsce, który zaopatrzył system ASG-EUPOS w oprogramowanie
i pierwsze satelitarne odbiorniki referencyjne. Podstawową cechą odróżniającą
systemy ASG-EUPOS i VRSNet.pl od pozostałych jest generowanie danych indywidualnie na żądanie użytkownika. W systemach NadowskiNet [8] oraz TPINetpro [9] dane są generowane automatycznie, archiwizowane, a użytkownik
samodzielnie wybiera interesujące go dane z gotowych plików wedle swoich potrzeb. W praktyce istotny jest okres dostępności dla użytkowników archiwalnych
obserwacji satelitarnych. W przypadku systemów ASG-EUPOS oraz VRSNet.pl
obserwacje można zamawiać do 12 miesięcy wstecz od daty zamawiania. Można
zamówić obserwacje ze stacji fizycznej oraz wirtualnej po podaniu jej współrzędnych w układzie WGS-84. Należy wskazać samodzielnie datę, czas początkowy
zamawianych obserwacji oraz interwał czasu zamawianych obserwacji. Interwał
obserwacji można wybrać ze zbioru: [1,2,5,10,15,20,30,60] s. Dla zamówienia
z systemu ASG-EUPOS godzinnych obserwacji satelitarnych rejestrowanych co
5 s zostanie utworzy plik o wielkości rzędu 20-30 Mb dla jednej stacji referencyjnej. Oprogramowanie posługuje sie czasem GMT, więc konieczne jest uwzględnienie strefy czasowej oraz aktualnego czasu lokalnego. Zamówione obserwacje mogą
zostać przesłane automatycznie po wygenerowaniu na wskazany adres e-mail lub
może zostać wysłana informacja o wygenerowaniu danych i użytkownik pobiera
jest z serwera samodzielnie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych plików.
Standardowo dane satelitarne są udostępniane w formacie Rinex. Jest to ogólnoświatowy standard zapisu obserwacji satelitarnych w formacie niezależnym
od odbiornika. Do pozyskania właściwych satelitarnych danych referencyjnych
przydatna jest znajomości formatu Rinex, przynajmniej w zakresie konwencji stosowanych w nazwach plików. Format udostępnianych danych jest określany przez
użytkownika na końcu. Można wybrać: RINEX 2.10, 2.11, 3.00 (de facto 3.02)
DAT, TGD, T01, T02. Opcja zamawiania w VRSNet.pl nazywa się Sklep Rinex,
a w ASG-EUPOS POZGEO D.
W przypadku sieci NadowskiNET obserwacje są automatycznie generowane
przez oprogramowanie dla każdej stacji referencyjnej systemu w interwale jednosekundowym i przechowywane na serwerze tylko przez 2 tygodnie (15 dni), po
czym są usuwane. Dane znajdują sie w katalogu All_Sites_4h serwera ftp. W tym
katalogu znajdują się podkatalogi dla każdej stacji referencyjnej systemu. Kolejne
podkatalogi oznaczają rok, miesiąc i dzień. W podkatalogu dziennym znajdują się
pliki gotowe do pobrania, zawierające obserwacje satelitarne z kolejnych 4 godzin
danego dnia w formacie Rinex 2.11. Każdy z plików ma więc wielość rzędu 40 Mb.
W przypadku firmy TPI w okresie wakacyjnym nastąpiła zmiana w archiwizacji
danych, co spowodowało brak w opracowaniu danych dla pomiarów sierpniowych.
O ile poprzednio były dostępne dane począwszy od 2015 r., to aktualnie dostępne są dane z ostatnich 31 dni w katalogach oznaczonych datą, np. [01_09_17].
W katalogu dziennym dostępne są katalogi z obserwacjami w interwałach 1 s, 5 s,
30 s oraz katalogi z nazwą stacji. W katalogach sekundowych dostępne są pliki
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skompresowane (zip) z dobowymi obserwacjami w formacie rinex 2.11, zapisanymi w interwale zgodnym z nazwą katalogu (1, 5 lub 30 s). Nazwy tych plików zawierają nazwę stacji oraz numer dnia, roku. Natomiast w katalogach oznaczonych
nazwą stacji referencyjnej znajdują się 24 pliki godzinne z jednosekundowymi obserwacjami w formacie rinex 2.11. W katalogu [nav] udostępniane są efemerydy
dla systemu GPS i GLONASS.
W trakcie analiz stwierdzono, że w systemie TPINetPRO funkcjonują dwie stacje referencyjne systemu NadowskiNet - NWSA oraz NWT1. Ich współrzędne są
identyczne. Dokonano ciekawego spostrzeżenia, które wskazuje na niezidentyfikowane co do przyczyn problemy z danymi w systemie TPINetPRO.

Rys. 2. Porównanie obserwacji stacji NWSA pobranych z systemów NadowskiNET i TPINetPRO

Dane satelitarne ze stacji NWSA z dnia 6 i 10 czerwca 2017 roku pobrane z archiwum systemu TPINetPRO są dosłownie „poszatkowane” (rys. 2, C, D).
W systemie NadowskiNet nie ma istotnych braków danych (rys. 2, A, B), choć
jest to ta sama stacja, z której dane, jak już wspomniano, są udostępniane również w systemie TPINetPRO. Z danych pobranych z systemu TPINetPRO nie da się
praktycznie skorzystać. W systemie ASG-EUPOS analogiczny problem z danymi
referencyjnym i wystąpił dla stacji NWT1 w dniu 10.06.2017.
4. Post-processing i wyrównanie obserwacji satelitarnych
Obserwacje satelitarne wykorzystane w niniejszym opracowaniu zarejestrowano
na 5 punktach testowych w dniach 06.06, 10.06, 03.07, 04.07 oraz 07.07.2017 r.
przez cztery geodezyjne odbiorniki satelitarne.
Celem opracowania było sformułowanie wniosków z analizy wyników nawiązania punktów osnowy kolejowej do różnych naziemnych systemów satelitarnych
danych referencyjnych. Akcent starano się położyć na standardy spotykane w wy-
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konawstwie geodezyjnym, aby wyniki były praktycznie miarodajne. Z tego powodu opracowanie statycznych obserwacji satelitarnych realizowane było w jednym programie komercyjnym, przy takich samych parametrach post-processingu.
Starano się również spełnić wymogi narzucane przez standard techniczny Ig-7
[1], który wymaga pomiaru techniką GNSS dla punktów kolejowej podstawowej
poziomej osnowy. Problematyka pomiarów satelitarnych na terenach kolejowych
oraz zapisów standardu technicznego Ig-7 była przedmiotem wcześniejszych prac
[3,4,5]. Standard techniczny Ig-7 formułuje warunki techniczne wykonania takiego pomiaru:
A. Pomiar powinien być wykonany technologią statyczną co najmniej dwuczęstotliwościowymi odbiornikami GNSS.
B. Pomiar powinien być przeprowadzony w nawiązaniu do punktów bazowej
osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem obserwacji na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS.
C. Każdy wyznaczany punkt musi posiadać obserwacje wykonane w co najmniej dwóch niezależnych sesjach obserwacyjnych. Nie sprecyzowano żadnych wymagań, co do niezależności sesji statycznych. W praktyce chcąc
spełnić wymóg pomiaru w dwóch niezależnych sesjach statycznych, ze
względów ekonomicznych, wykonawca najczęściej przedłuży pomiar statyczny tak, aby w trakcie opracowania dało się go podzielić na dwie sesje
statyczne i policzyć niezależnie.
D. Długość sesji obserwacyjnej musi być dostosowana do wymaganej dokładności i warunków terenowych na obserwowanych punktach, nie może być jednak krótsza niż 40 minut. Założono realizację godzinnych sesji statycznych.
E. W opracowaniu numerycznym uwzględnia się obserwacje dla co najmniej
dwóch częstotliwości wykorzystując sygnały z satelitów znajdujących się powyżej 10° nad horyzontem.
F. Ścisłe wyrównanie, w zależności od rodzaju obserwacji między sąsiednimi
punktami zakładanej osnowy, przeprowadza się jako wyrównanie niezależnych wektorów GNSS w układzie przestrzennym lub na powierzchni
elipsoidy odniesienia. Sformułowanie może budzić wątpliwości, jak rodzaj
obserwacji między sąsiednimi punktami osnowy miałby wpłynąć na wyrównanie wektorów GNSS.
Opracowanie wykonano w programie LGO v.8.4 przy następujących parametrach:
- minimalna wysokość horyzontalna satelitów 10o,
- efemerydy pokładowe,
- systemy satelitarne NAVSTAR GPS, GLONASS, systemy Compass i Galileo nie są aktualnie jeszcze standardem w opracowaniach,
- epoka obserwacji 5 s,
- model troposfery - domyślny, H.Hopfield,
- model jonosfery wybierany przez program w sposób automatyczny i optymalny,
- post-processing wszystkich wektorów.
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Wyrównanie wektorów satelitarnych wykonano na elipsoidzie WGS-84 przy
założeniu bezbłędności punktów nawiązania. Współrzędne wyrównane, przetransformowane do układu państwowego PL-2000, były podstawą analiz porównawczych.
Rysunek 3 przedstawia lokalizację stacji referencyjnych wszystkich naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych wykorzystanych w opracowaniu, czyli 3 najbliższych mierzonym punktom, wraz z wektorami nawiązania
oraz wszystkimi stacjami w promieniu ok. 100 km od miejsca pomiarów. Wybór
stacji referencyjnych wg kryterium odległości. Dla systemu ASG-EUPOS pomiary
nawiązywano do stacji PROS, KRA1, BUZD. Dla dnia 03.07.2017 nie uzyskano
obserwacji dla stacji PROS, więc skorzystano z obserwacji kolejnej, najbliższej mierzonym punktom stacji TRNW.

Rys. 3. Lokalizacja stacji referencyjnych systemów wraz z wektorami nawiązania
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5. Analiza wyników
W przeprowadzonych analizach wyniki obliczeń otrzymane z nawiązania do
systemów komercyjnych porównywano do wyników obliczeń uzyskanych z opracowania obserwacji nawiązanych do systemu państwowego ASG-EUPOS, gdyż to
jego stacje referencyjne są traktowane, jako punkty osnowy geodezyjnej najwyższej klasy w Polsce.
Należy zaznaczyć, że potencjalnie pozytywny wpływ na wyniki obliczeń miała
korzystna lokalizacja punktów testowych z punktu widzenia pomiarów satelitarnych, tzn. odsłonięty horyzont wokół punktów. W warunkach przesłonięć horyzontu i zakłóceń sygnałów satelitarnych wyniki mogą charakteryzować się niższą
jakością. W dniu 10.06 warunki atmosferyczne pomiarów były zróżnicowane, występowały zachmurzenia i intensywne opady deszczu.
W tabeli 1 zestawiono informacje o czasach pomiarów statycznych na poszczególnych punktach. W ostatnim wierszu podano liczbę wyznaczeń w odniesieniu
do poszczególnych systemów. Przyjęto oznaczenia: A - ASG-EUPOS, N -NadowskiNET, T - TPINetPRO, V - VRSNet.pl. Brak obserwacji statycznych z naziemnych systemów satelitarnych danych referencyjnych dotyczył dnia 03.07.2017 dla
systemu NadowskiNET oraz trzech dni sierpniowych dla systemu TPINetPRO.
Tabela 1. Grafik pomiarów punktów testowych, czas w godzinach i minutach
Data/punkt
2017.06.06
2017.06.10
2017.07.03
2017.07.04
2017.07.07
liczba sesji

STS01
12:46
12:26
8:09
12:01
--A,V-4; N-3; T-2

STS02
12:34
12:19
--1:46
12:08
A,V,N-3; T-2

STS03
12:25
7:42
7:12
11:58
0:40
A,V-4; N-3; T-2

04
12:14
12:15
----12:02
A,V,N-3; T-2

05
----6:44
12:06
12:00
A,V-3; N-2; T-0

Kilkudniowe powtarzanie czasochłonnych statycznych pomiarów satelitarnych miało na celu analizę i oszacowanie zróżnicowania współrzędnych punktów
wyznaczanych w nawiązaniu do danego systemu. W poniższych tabelach zestawiono różnice maksymalne dla współrzędnych płaskich w układzie PL-2000
oraz dla wysokości elipsoidalnych. Wyniki utrudniają proste i jednoznaczne
porównanie między systemami, gdyż dla systemu państwowego ASG-EUPOS,
który miał być systemem referencyjnym dla systemów komercyjnych, odnotowano największe zróżnicowanie między obliczonymi współrzędnymi płaskimi
punktów w kolejnych dniach. Były one najczęściej dwukrotnie, a czasem jeszcze
większe, niż różnice współrzędnych punktów nawiązanych do pozostałych systemów, których stacje referencyjne są klasyfikowane wg przepisów jako punkty
3 klasy. Charakterystyczne są też istotnie większe różnice dla współrzędnych
«x» niż «y». Dla osnów na terenach kolejowych, o liniowym charakterze, ma to
spostrzeżenie szczególnie istotne znaczenie, gdyż błędy poprzeczne są bardziej
problematyczne niż błędy podłużne. Dla uzyskanych wyników znaczenie miał
też fakt, że punkt STS05 został zastabilizowany w sierpniu i nie był mierzony
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w lipcu. Z tego powodu zróżnicowanie współrzędnych tego punktu jest istotnie mniejsze niż pozostałych. Szczególnie wyraźnie można to zaobserwować dla
obliczonych wysokości punktów, dla których zróżnicowanie jest w przypadku
punktu STS05 nawet 8 - 10 razy mniejsze niż pozostałych. Różnice w wysokościach punktów przekroczyły decymetr. Dla interpretacji wyników porównujących systemy należy przypomnieć, że dla systemu TPINetPRO możliwe było
wykonanie obliczeń tylko dla pomiarów lipcowych. Z tego powodu nie wyznaczono w nawiązaniu do obserwacji tego systemu współrzędnych punktu STS05,
zastabilizowanego w sierpniu, a różnice wysokości punktów były na poziomie
milimetrowym. W przypadku współrzędnych płaskich nie można sformułować
wniosku o istotnej poprawie wyników uzyskanych w nawiązaniu do sytemu TPI
z tego powodu.
Tabela 2. Maksymalne różnice współrzędnych punktów y, x w [m] obliczone dla punktów w poszczególnych systemach
System
współ.
A
N
T
V

STS01
y
x
0.008
0.014
0.003
0.007
0.005
0.001
0.004
0.007

STS02
y
x
0.008
0.012
0.002
0.006
0.007
0.000
0.003
0.011

STS03
y
x
0.010
0.015
0.002
0.009
0.007
0.000
0.005
0.008

STS04
y
x
0.006
0.012
0.003
0.008
0.005
0.003
0.003
0.010

STS05
y
x
0.004
0.003
0.000
0.004
----0.003
0.003

Tabela 3. Maksymalne różnice wysokości h [m] obliczone dla punktów w poszczególnych systemach
System
współ.
A
N
T
V

STS01
h
0.101
0.105
0.005
0.083

STS02
h
0.140
0.128
0.004
0.160

STS03
h
0.134
0.104
0.004
0.144

STS04
h
0.037
0.024
0.000
0.058

STS05
h
0.013
0.022
--0.019

Wyniki zamieszczone w powyższych tabelach spowodowały rezygnację z analiz
posługujących się wartościami uśrednionymi współrzędnych punktów ze wszystkich dni pomiarowych, gdyż przy różnicach współrzędnych płaskich w ramach nawiązań do systemu odniesieniu ASG-EUPOS na poziomie 15 mm sformułowanie
jakichkolwiek miarodajnych wniosków byłoby niemożliwe. Ponadto jest więcej niż
wątpliwe, aby wykonawca zdecydował się na powtórzenie pomiarów w odstępie
kilkudniowym lub większym, jeśli oprogramowanie do postprocessingu obserwacji satelitarnych będzie w stanie obliczyć wektory między punktami, co najczęściej
będzie miało miejsce. Konieczne było poddanie analizie wyników uzyskanych dla
każdego dnia pomiarowego oddzielnie.
W tabeli 4 wyróżniono tłem kolumny odnoszące się to tej samej współrzędnej,
oraz linią podwójną wyniki odnoszące się do kolejnych dni pomiarów, aby ułatwić zaobserwowanie trendu w obliczonych wartościach. Wyraźnie widoczne są
czynniki o charakterze systematycznym w obliczonych wartościach różnic współrzędnych. Dotyczą one rodzaju współrzędnej i danego dnia pomiarowego.
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Tabela 4. Różnice współrzędnych punktów testowych nawiązanych do systemu ASG-EUPOS i systemów
komercyjnych w [m]
data

Punkt
współ.
STS01

6.06

10.06

3.07

x
-0.009

h
-0.066

y
-0.002

x
-0.018

A-VRSNet.pl
h
0.007

y
-0.001

x
-0.007

h
0.040

STS02

-0.001

-0.009

-0.065

-0.002

-0.018

0.007

-0.001

-0.007

0.040

-0.001

-0.009

-0.065

-0.002

-0.018

0.007

-0.001

-0.007

0.040

STS04

0.000

-0.009

-0.065

-0.002

-0.018

0.007

-0.001

-0.007

0.040

STS01

0.007

-0.003

-0.084

-0.003

-0.013

-0.016

0.004

-0.007

0.036

STS02

0.007

-0.003

-0.084

-0.003

-0.013

-0.016

0.004

-0.007

0.036

STS03

0.007

-0.003

-0.083

-0.003

-0.013

-0.016

0.004

-0.007

0.036

STS04

0.007

-0.003

-0.083

-0.003

-0.013

-0.016

0.004

-0.007

0.036

STS01

---

---

---

---

---

---

0.000

0.001

0.025

STS03

---

---

---

---

---

---

0.000

0.000

0.025

STS05

7.07

y
0.000

A-TPINetPRO

STS03

STS01
4.07

A-NadowskiNet

---0.001

---0.002

---0.062

---

---

---

0.000

0.000

0.024

---

---

---

0.002

0.000

0.021

STS03

-0.001

-0.002

-0.063

---

---

---

0.002

0.000

0.021

STS05

-0.001

-0.003

-0.063

---

---

---

0.002

0.000

0.022

STS02

-0.002

-0.001

-0.072

---

---

---

0.000

-0.005

0.015

STS04

-0.002

-0.001

-0.071

---

---

---

0.000

-0.005

0.014

STS05

-0.002

-0.002

-0.072

---

---

---

0.000

-0.005

0.016

Standard techniczny Ig-7 określa, że średni błąd położenia poziomego punktu
nie powinien przekraczać ±0.01 m względem podstawowej bazowej osnowy poziomej. Różnice współrzędnych płaskich przeliczono na różnice w sytuacyjnym
położeniu punktów i zestawiono w tabeli 5. Utożsamiając różnicę obliczoną ze
współrzędnych z błędem średnim można stwierdzić, że dla systemów NadowskiNet oraz VRSNet.pl warunek standardu technicznego Ig-7 został spełniony. Dla
systemu TPINetPRO warunek ten nie został spełniony, głównie ze względu na
istotne różnice o charakterze systematycznym w obliczonych współrzędnych „x”
punktów. Na podstawie analizowanych danych można określić, że korzystając
z nawiązania punktów osnowy kolejowej do systemu TPINetPRO cała inwestycja
byłaby przesunięta na północ od 13 do 18 mm w stosunku do wyników uzyskanych przy nawiązaniu punktów osnowy kolejowej do systemu państwowego
ASG-EUPOS. Z tabeli 5 wynika również, że z obserwacji satelitarnych zarejestrowanych w sierpniu uzyskano większą zgodność wyników między systemami.
Niestety nie było możliwości analizy danych sierpniowych dla systemu TPINetPRO
.
Przepisy stawiają w hierarchii klasowej system ASG-EUPOS najwyżej. Standard Ig-7 określa wprost nawiązanie do systemu ASG-EUPOS, nie wspominając
o innych systemach. W analizach stwierdzono jednak, że system ASG-EUPOS
dostarczył najbardziej zróżnicowanych wyników i one same w sobie nie speł-
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niają wymogów standardu technicznego Ig-7, podobnie jak wyniki z systemu
TPINetPRO. Oznacza to, że wyniki z różnych dni pomiarowych uzyskane w nawiązaniu tylko do systemu ASG-EUPOS mogły różnić się sytuacyjnie o więcej
niż 1 cm. Przyjmując wyniki obliczeń z pierwszego dnia, w którym dany punkt
był mierzony pierwszy raz, jako wynik odniesienia do różnicowania współrzędnych dla kolejnych dni, okazało się, że w 17 różnicach pozycji płaskiej, 6 było
większych od 1 cm, co stanowi 35% wyników. Kontroli poddano różnice pozycji sytuacyjnych punktów w przypadku wyboru innego systemu referencyjnego,
jako systemu odniesienia. Jedynym systemem poza ASG-EUPOS, dla którego
dysponowano kompletem obserwacji statycznych był system VRSNet.pl. Z tego
powodu wybór padł na ten system, a tabelę 5 uzupełniono o dwie kolumny.
Najbardziej zgodne ze sobą wyniki, niezależnie od daty pomiaru dają systemy
NadowskiNET i VRSNet.pl. System TPINetPRO daje wyniki odstające w obydwu przypadkach, choć przy systemie odniesienia VRSNet.pl różnice są mniejsze o kilka milimetrów. Skontrolowano jeszcze sytuację w przypadku wyboru
systemu NadowskiNET, jako systemu odniesienia. Poniższą tabelę uzupełniono
o ostatnią kolumnę otrzymując komplet wyników przy różnych systemach potraktowanych jako odniesienia.
Analiza wyników obliczeń pomiarów testowych pozwala na sformułowanie
wniosku, że najistotniejszym czynnikiem różnicującym obliczone współrzędne
jest dzień pomiaru, w znaczeniu warunków atmosferycznych realizacji pomiarów. W danym dniu wyniki nawiązane do różnych systemów referencyjnych są
zazwyczaj mocno skorelowane. Między dniami mogą wystąpić istotniejsze różnice wyników nawet w ramach jednego systemu referencyjnego.
Tabela 5. Różnice położenia sytuacyjnego punktów obliczone ze współrzędnych punktów wyznaczonych z
nawiązania do poszczególnych systemów
Data
6.06

10.06

3.07

4.07

7.07

Punkt
STS01
STS02
STS03
STS04
STS01
STS02
STS03
STS04
STS01
STS03
STS05
STS01
STS03
STS05
STS02
STS04
STS05

A-N
0.009
0.009
0.009
0.009
0.008
0.008
0.008
0.008
------0.002
0.002
0.003
0.002
0.002
0.002

A-T
0.018
0.018
0.018
0.018
0.013
0.013
0.013
0.013
-------------------

A-V
0.007
0.007
0.007
0.007
0.009
0.009
0.009
0.009
0.001
0.000
0.001
0.002
0.002
0.002
0.005
0.005
0.006

V-N
0.002
0.002
0.002
0.002
0.005
0.005
0.005
0.005
------0.003
0.003
0.003
0.004
0.004
0.004

V-T
0.012
0.012
0.012
0.012
0.009
0.009
0.009
0.009
-------------------

N-T
0.010
0.009
0.009
0.009
0.014
0.014
0.014
0.014
-------------------
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6. Podsumowanie
Osnowa geodezyjna stanowi podstawę prac realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Jej jakość ma szczególne znaczenie na specyficznych terenach kolejowych, ze
względu na ich wydłużony, liniowy charakter oraz pokrycie obszaru całego kraju.
Standard techniczny Ig-7 wymaga pomiaru punktów osnów na terenach kolejowych techniką GNSS. Sformułowano w nim wprost wymóg nawiązania punktów
osnowy do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, które stanowią osnowę
podstawową kraju. Pozostałe systemy komercyjne, których stacje referencyjne
są klasyfikowane jako punkty osnowy szczegółowej 3 klasy nie są w standardzie
wspomniane.
Zróżnicowanie klasy stacji referencyjnych państwowego systemu ASG-EUPOS
w stosunku do systemów komercyjnych nie znalazło potwierdzenia w analizowanym materiale pomiarowym. Wyniki obliczeń statycznych pomiarów satelitarnych
z 5 dni nawiązane do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS charakteryzowały
się dwukrotnie lub jeszcze mniejszą precyzją w stosunku do wyników otrzymanych
przy nawiązaniu do systemów NadowskiNet i VRSNet.pl. W przypadku systemu
TPINetPRO precyzja również była większa niż dla systemu ASg-EUPOS. Porównując wyniki między systemami widać przede wszystkim systematyczne czynniki
w różnicach współrzędnych. Systemy ASG-EUPOS i VRSNet.pl oparte na tym
samym oprogramowaniu i w dużej mierze odbiornikach satelitarnych tej samej
firmy dały wyniki różniące się poniżej 1 cm. Większą zgodność wyników między
systemami zauważono dla systemów NadowskiNet i VRSNet.pl, a są one oparte
o konkurencyjne rozwiązania programowo - sprzętowe. Wyniki nawiązane do systemu TPINetPRO odstawały najbardziej od pozostałych systemów. Niestety z tego
systemu dostępne w opracowaniu były tylko obserwacje z lipca, które ogólnie charakteryzowały sie mniejszą precyzją w każdym systemie niż obserwacje z sierpnia.
Z tego powodu jednoznacznie krytyczna ocena systemu TPINetPRO może być nieuzasadniona. Analiza jakości wyznaczanych wysokości z sesji godzinnych wskazuje
na możliwość występowania różnic o wartościach ponad decymetrowych.
Na podstawie zarejestrowanych i udostępnionych obserwacji satelitarnych wykonano analizę, która wykracza poza zakres niniejszego opracowania i zostanie
przedstawiony jedynie wniosek generalny. Opracowano i porównano wyniki sesji dwunastogodzinnych wyrównanych łącznie dla wszystkich dni pomiarowych,
nawiązanych do wszystkich dostępnych w danym systemie stacji referencyjnych
w promieniu nawet do 100 km. W przypadku systemu ASG-EUPOS było to 11
stacji referencyjnych. W przypadku systemu NadowskiNET, ze względu na duże
zagęszczenie stacji, odległość od punktów mierzonych ograniczono do promienia
poniżej 70 km, w którym znalazło się 12 stacji referencyjnych. W promieniu do
100 km byłoby tych stacji aż 21. Z systemów TPINetPRO oraz VRSNet.pl wykorzystano obserwacje z, odpowiednio, 13 i 9 stacji referencyjnych. W obliczeniach
wykorzystano efemerydy precyzyjne, parametry kalibracyjne anten satelitarnych
oraz modele atmosfery obliczane dla danych satelitarnych. Różnice współrzędnych
sytuacyjnych punktów między systemem ASG-EUPOS a systemami Nadowski-
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NET, TPINetPRO i VRSNet.pl były na poziomie 1-3 mm. Mniej istotne w praktyce
różnice wysokości charakteryzowały się czynnikiem systematycznym na poziomie
13 mm dla systemu VRSNet.pl (jedna wartość wyniosła 22 mm), 17 mm dla
systemu TPINetPRO. Największe były dla systemu NadowskiNET i osiągały wartości na poziomie 60 mm. W tym wariancie obliczeniowym wyniki współrzędnych
sytuacyjnych wszystkich badanych systemów, tj. ASG-EUPOS, NadowskiNET,
TPINetPRO oraz VRSNet,pl można uznać za równorzędne.
Istotnym spostrzeżeniem jest, że nawiązując się do któregokolwiek systemu
wykonawca zazwyczaj otrzyma wyniki umożliwiające wykorzystanie w obsłudze
inwestycji, gdyż różnice mają charakter systematyczny. Problem może pojawić się
w sytuacji styku odcinków obsługiwanych geodezyjnie przez różnych wykonawców nawiązujących się do różnych systemów. Wymóg nawiązywania pomiarów
satelitarnych do systemu ASG-EUPOS sformułowany w standardzie technicznym
Ig-7 eliminowałby potencjalnie niekorzystny przypadek wykorzystania przez wykonawców sąsiednich odcinków linii kolejowej różnych systemów referencyjnych.
Nie mniej rozbieżności w wynikach tylko z systemu ASG-EUPOS były często
większe niż rozbieżności miedzy systemami. Należy więc dążyć również do pomiaru osnowy całego odcinka w jak najkrótszym czasie, co umożliwi otrzymanie
wyników spójnych dokładnościowo, a to jest w pomiarach realizacyjnych najistotniejsze. Wnioskiem z analizy może być również stwierdzenie, ze sesje godzinne są
zbyt krótkie, aby otrzymać wiarygodne współrzędne punktów. Standard techniczny dopuszcza czterdziestominutowe sesje statyczne.
W artykule pominięto analizę wyników uzyskanych przy założeniu rozwiązań
tylko niezależnych wektorów, a wyniki oparte były na wariancie z rozwiązaniem
wszystkich pomierzonych wektorów. Wykonawcy najczęściej poddają opracowaniu wszystkie wektory, które pomierzyli. W wariancie z opracowaniem tylko niezależnych wektorów wyniki były jeszcze bardziej problematyczne przy tak relatywnie krótkich sesjach pomiarowych i długościach wektorów. W rzeczywistości,
czyli przy przesłonięciach horyzontu, problem mógłby się potęgować.
Problematyczne dla wykonawców w praktyce mogą się okazać braki obserwacji
z systemu naziemnego dla niektórych stacji referencyjnych. Planując statyczne pomiary satelitarne nie da się tego przewidzieć. W niekorzystnym przypadku lokalizacji inwestycji względem stacji referencyjnych wykorzystywanego do nawiązania
systemu, brak obserwacji z jakiejś stacji może skutkować koniecznością nawiązywania się do stacji referencyjnej odległej od mierzonych punktów o 80-100 km.
Tak długie wektory wymagają dłuższych sesji statycznych. Zazwyczaj wykonawca
nie będzie tak przezorny, aby uwzględnić taką niespodziewaną sytuację, co może
spowodować problemy z uzyskaniem wystarczającej jakości wyników post-processingu statycznych obserwacji satelitarnych. W tym kontekście najkorzystniejsze
byłoby korzystanie z systemu, który ma najgęstszą sieć stacji referencyjnych i brak
danych z jednej często nie wpłynie na pogorszenie rozwiązania.
Nie można wskazać systemu ASG-EUPOS, jako lepszego od systemów komercyjnych. Klasyfikowanie stacji referencyjnych tego systemu jako punktów 2 klasy,
a stacji referencyjnych systemów komercyjnych jako punktów 3 klasy nie wydaje
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się być uzasadnione z praktycznego punktu widzenia. Sam fakt, że systemy komercyjne były nawiązywane do systemu państwowego nie przekonuje do takiego
zróżnicowania klas stacji referencyjnych systemu państwowego i systemów komercyjnych, choć jest przyjęte tradycyjnie w geodezji. Takie podejście klasyfikacyjne
wypracowano w czasach, w których nie istniały pomiary satelitarne. Dodatkowo
analizowane wyniki wskazały, że lepszą precyzję można uzyskać korzystając z systemów komercyjnych niż z systemu państwowego.
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Streszczenie: Od początku istnienia kolei kluczowym elementem nawierzchni szynowej były
podkłady wykonywane z drewna. Potem zaczęto stosować podkłady betonowe oraz stalowe. Rozwój
chemii polimerów doprowadził do stworzenia kompozytów składających się włókien (szklanych,
węglowych, aramidowych) oraz różnego rodzaju żywic. Z roku na rok zwiększa się ich obszar zastosowań, w tym i w kolejnictwie. Przeprowadzone testy w Japonii i w kilku krajach europejskich
wykazały ich dobre właściwości wytrzymałościowe. Kluczowym problemem w aspekcie eksploatacyjnym jest ich odporność na wysokie temperatury. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz
przeprowadzonych według indywidualnie opracowanych procedur. Uzyskane rezultaty dowodzą
przydatności podkładów kompozytowych w szeroko rozumianych drogach szynowych.
Słowa kluczowe: podkłady z kompozytów polimerowych, drogi szynowe, mosty z nawierzchnią szynową

1. Wstęp
Od początku istnienia kolei kluczowym elementem nawierzchni szynowej były
podkłady wykonywane tradycyjnie z drewna. W połowie XX wieku zaczęto stosować podkłady betonowe (strunobetonowe) i w rzadkich przypadkach stalowe.
Rozwój chemii polimerów doprowadził do stworzenia kompozytów składających
się włókien (szklanych, węglowych, aramidowych) oraz różnego rodzaju żywic.
1 Wkład autorów w publikację: Zobel H. 20%, Thakaa Al-Khafaji 10%, Wróbel M. 10%, Żółtowski P. 10%,
Papis B. 20%, Sulik P. 10%, Kimbar G. 10%, Dec L. 10%
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Znalazły one zastosowanie w przemyśle lotniczym, kosmicznym, stoczniowym
a także w budownictwie. Z roku na rok zwiększa się ich obszar zastosowań, w tym
i w kolejnictwie, gdzie od lat 80-tych pojawiły się podkłady - synthetic (composite
polymer) wood sleepers. Z biegiem czasu zaczęto je stosować także na obiektach
mostowych i w tunelach. Na kolejach japońskich są one wykorzystywane od 1985
roku. W Europie pierwsza realizacja nastąpiła w Austrii w 2004 roku, a następnie
w Niemczech (2007), Holandii (2012), w Wielkiej Brytanii (2014) i Szwajcarii
(2014).
Pierwsza norma weszła w życie w Japonii (JIS 1203) w 2003 roku. W marcu
2014 roku zaczęto stosować normę ISO 12856-1 pt. „Plastic railway sleepers”.
2. Własności materiałowe i mechaniczne
Podkłady kompozytowe są produkowane metodą pultruzji (rys. 1). Jest to
metoda przemysłowa o charakterze ciągłym pozwalająca uzyskiwać elementy
o długości do 12 m. Produkowane podkłady mają następujące wymiary: długość
260 cm, szerokość 26 cm i różną grubość, tj. 10, 12 i 16 cm. Ponadto są wytwarzane inne elementy pokazane na rys. 2.

Rys. 1. Schemat produkcji podkładów metoda pultruzji

Rys. 2. Różne rodzaje produkowanych elementów [9]
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Kompozyt polimerowy składa się z ciągłych włókien szklanych, które są „zatopione” w żywicy poliuretanowej. Swoje właściwości uzyskują w procesie dojrzewania w temperaturze około 180 – 200oC.
Gęstość tego materiału wynosi średnio około 740 kg/m3. Cechuje się on praktycznie brakiem przewodności elektrycznej i dużą odpornością na oddziaływania
chemiczne np. olej, smary, produkty zanieczyszczające środowisko. Materiał ten
nie absorbuje wody. Nie ulega on spękaniu w temperaturze do – 20oC. Dane dotyczące najważniejszych właściwości podkładów z drewna i kompozytów przestawiono w tab. 1.
Tabela 1. Właściwości materiałowe podkładów z drewna i kompozytów polimerowych [9]

Podkłady z kompozytów polimerowych są stosowane od 30 lat. Obecnie przyjmuje się ich trwałość do 50 lat. Wykres dla podkładów kompozytowych i drewnianych przedstawiający związek między wartością obciążenia a liczbą cykli pokazuje
wykres na rys. 3.

Rys. 3. Związek obciążenie – liczba cykli dla podkładów kompozytowych i drewnianych w odniesieniu
do przyjętej trwałości równej 50 lat na Shinkansen HSL [9]
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Z kolei na rys. 4 pokazano zależność między obciążeniem siłą osiowa a ugięciem w zależności od grubości podkładu kompozytowego, a na rys. 5 porównano
ugięcia podkładów kompozytowych i drewnianych.

Rys. 4. Zależność między obciążeniem siłą osiową a ugięciem w zależności od grubości
podkładu kompozytowego [9]

Rys. 5. Porównanie ugięć podkładów kompozytowych i drewnianych [9]

Obróbka elementów z kompozytów polimerowych jest wykonywana w podobny sposób jak dla drewna. Uzyskiwane tolerancje wykonawcze wynoszą 1 mm.
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3. Odporność podkładów z kompozytów polimerowych na wysokie
temperatury
Ważnym problemem w aspekcie eksploatacyjnym jest odporność na wysokie
temperatury. Motywacją do podjęcia się zbadania tej własności była przewidywana
wymiana drewnianego torowiska tramwajowego na moście Gdańskim w Warszawie. Poniżej przedstawiono wyniki badań podkładów z kompozytów polimerowych, przeprowadzonych według indywidualnych, specjalnie opracowanych procedur, uwzględniających fakt ewentualnego ich zainstalowania na ww. obiekcie
[6,8].
Na wstępie przeprowadzono ocenę ryzyka zagrożenia pożarowego określając [7]:
• miejsca występowania materiałów palnych,
• potencjalne źródła zapalenia,
• potencjalne drogi rozprzestrzeniania się ognia,
• możliwości tworzenia mieszanin wybuchowych, dotyczące substancji posiadających takie właściwości.
Na potrzeby określenia bezpieczeństwa pożarowego torowiska tramwajowego
zainstalowanego na dolnym pomoście Mostu Gdańskiego wykonano uproszczoną
analizę zagrożeń biorąc pod uwagę:
• spełnienie obowiązujących przepisów,
• przeznaczenie analizowanej części mostu,
• położenie torowiska oraz jego budowę,
• obecność instalacji technicznych,
• statystyki pożarów taborów tramwajowych,
• zagrożenia zewnętrzne, w tym akty terroru,
• istniejącą dokumentację techniczną,
• drogi rozprzestrzeniania się pożaru,
• warunki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Rozważano możliwe scenariusze, które w konsekwencji mogłyby doprowadzić
do zapalenia się drewnianej części torowiska.
W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń wytypowano trzy reprezentatywne zdarzenia charakteryzujące się ryzykiem, które wymaga podjęcia dodatkowych środków zabezpieczenia i/lub ochrony. Są to następujące zdarzenia:
1. Pożar tramwaju. W wyniku intensywnego pożaru tramwaju może dojść
do zapalenia się torowiska i rozprzestrzenienia się pożaru po mostownicach
oraz krawędziakach wypełniających przestrzeń między szynami.
2. Celowe podpalenie torowiska. Możliwe jest podpalenie torowiska na dużej
powierzchni np. poprzez rozlanie palnej substancji i jej podpalenie, w wyniku czego dojdzie do pożaru znacznej powierzchni torowiska. W tym przypadku należy też rozważyć podpalenie w wielu miejscach.
3. Duże ognisko lub pożar składowanych materiałów palnych pod Wiaduktem Helskim z powodu małej odległości do konstrukcji od ziemi wynoszącej
ok. 6 m może grozić przeniesieniem się ognia.
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Konstrukcja mostu Gdańskiego i jej nośność uniemożliwiają zastosowanie podkładów (mostownic) betonowych i stalowych. Ponieważ jest wykluczone powtórne
zastosowanie elementów z drewna naturalnego, rozważono możliwość zainstalowania podkładów (mostownic) z kompozytów polimerowych. Warunkiem koniecznym, aczkolwiek nie- dostatecznym, jest zbadanie ich odporności ogniowej.
Przyjęto założenie, że zastosowane podkłady powinny spełniać wymagania klasy
B reakcji na ogień [7].
Badania wykonano na modelu rzeczywistym, przy czym w miejsce istniejących
mostownic drewnianych zainstalowano mostownice o oznaczeniu Eslon neo lumber FFU 74 produkowane i dostarczane przez firmę Sekisui Chemical GmbH. Są
one wykonane z włókiem szklanych połączonych ze sobą żywicą poliuretanową
i pomalowane lakierem ochronnym. W przekroju poprzecznym podkłady kolejowe mają wymiary 260 mm na 160 mm. Masa podkładu kolejowego wynosi
około 30 kg/m. Gęstość materiału, z którego wykonane są podkłady wynosi około
720 kg/m3. Wygląd rzeczywisty podkładu wraz z przekrojem pokazano na rys. 6.

Rys. 6. Podkład kolejowy (mostownica) z kompozytów polimerowych

Na potrzeby badań został przygotowany fragment rzeczywistego torowiska
w skali naturalnej z podkładami. Przygotowana próbka do badań miała długość
2900 mm, a jej szerokość wynosiła 2500 mm. Rozstaw szyn był standardowy dla
obiektów kolejowych i wynosił 1435 mm.
W próbce torowiska zastosowano pięć podkładów kompozytowych, a odległość
pomiędzy podkładami wynosiła 390 mm. Ponieważ oceniane torowisko znajduje
się na moście, element konstrukcji mostu wykonano z profili dwuteowych pomalowanych farbą ochronną do stali. Podkłady przykręcono do konstrukcji z profili
dwuteowych. Szyny zamocowane zostały do podkładów zgodnie z rzeczywistym
rozstawem. Pomiędzy szynami i na krawędziach bocznych torowiska umieszczono
kraty pomostowe umożliwiające poruszanie się po torowisku. Torowisko w całości wykonano z elementów stalowych (rama kraty pomostowe, szyny elementy
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mocujące – śruby nakrętki i podkładki). Elementy wykonane ze stali są uważane
za elementy o klasie reakcji na ogień A1 wg [7] bez konieczności wykonywania
badań. Rama torowiska została pomalowana farbą ochronną.
Na rys. 7 pokazano przygotowany do badań model.

Rys. 7. Model do badań torowiska z podkładami kompozytowymi

Na potrzeby badań przewidziano dwa scenariusze pożarowe. W pierwszym
przypadku rozważano pożar, gdzie źródło ognia znajdowało się na kracie pomostowej nad podkładem. Położenie źródła ognia w pierwszym przyjętym scenariuszu
pożarowym pokazano na rys. 8.

Rys. 8. Położenie źródła ognia w pierwszym scenariuszu pożarowym
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W drugim przyjętym scenariuszu pożarowym źródło ognia znajdowało się
pod podkładami tak, że ogień oddziaływał bezpośrednio na znajdujący się nad
źródłem ognia podkład. Położenie źródła w drugim scenariuszu pożarowym pokazano na rys. 9.

Rys. 9. Położenie źródła ognia w drugim scenariuszu pożarowym

Jako źródło ognia przyjęto stosowany standardowo w badaniach odporności
ogniowej stos 20 kg drewna sosnowego, składający się z beleczek o przekroju
40 x 40 mm i długości 300 mm oraz 600 mm (rys. 8, 9 10 i 12).

Rys. 10. Położenie źródła ognia (scenariusz I)
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Rys. 11. Schemat rozkładu termopar na podkładzie w scenariuszu I

W przypadku scenariusza I (rys. 10 i 11) drewno rozłożono równomiernie na
kracie pomostowej pomiędzy szynami nad podkładem nr 1, zaś w scenariuszu 2
źródło ognia ustawiono na metalowym stojaku 120 mm nad podłogą laboratorium. Odległość pomiędzy górną powierzchnią źródła a dolną powierzchnią podkładu wynosiła około 500 mm. Do podpalenia stosu w obu scenariuszach pożarowych użyto 500 ml alkoholu etylowego. W trakcie badania, aby jak najdokładniej
odzwierciedlić warunki panujące na moście, włączono wentylator i regulując obroty tak, że prędkość powietrza w okolicach źródła ognia była w przedziale od 0 do
4 m/s symulowano wpływ wiatru na ewentualne rozprzestrzenianie płomieni na
pozostałe podkłady.
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Rys. 12. Położenie źródła ognia (Scenariusz II)

Rys.13. Schemat rozkładu termopar na podkładzie w scenariuszu II
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Na podkładzie znajdującym się bezpośrednio za podkładem, na który działało źródło ognia umieszczono termopary mierzące temperaturę na powierzchniach
podkładu. Łącznie do pomiaru użyto 8 termopar. Trzy z nich mierzyły temperaturę
na powierzchni bocznej podkładu naprzeciw źródła ognia, trzy na powierzchni
dolnej podkładu oraz dwie termopary na powierzchni górnej podkładu pod kratą
pomostową. Rozkład termopar w trakcie scenariusza I pokazano na rys. 11.
W przypadku scenariusza II (rys. 12 i 13), gdzie źródło ognia znajdowało się
pod torowiskiem, termopary umieszczono w taki sam sposób na podkładzie znajdującym się za podkładem, na który oddziaływał ogień, w kierunku którego kierowany był nadmuch powietrza. Schemat pokazano na rys. 13.
W przypadku obu scenariuszy pożarowych czas trwania badania wynosił 30
minut. W całym okresie badania mierzona była temperatura na sąsiednich podkładach oraz obserwowane było zachowanie podkładu, na który bezpośrednio oddziaływał ogień oraz rozprzestrzenianie ognia na podkłady sąsiednie.
Badanie I – scenariusz I

Rys. 14. Palenie się podkładu pod źródłem ognia na całej długości pomiędzy szynami

Na wykresach na rys. 15 przedstawiono przebiegi temperatury na poszczególnych powierzchniach podkładu sąsiedniego.
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Rys. 15. Wykresy obrazujące zmiany temperatury podkładu w trakcie pożaru wg scenariusza I
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Badanie II – scenariusz II

Rys. 16. Zapalenie źródła ognia (scenariusz II)

Na wykresach na rys. 17 przedstawiono przebiegi temperatury na poszczególnych powierzchniach podkładu lewego.
Elementami palnymi torowiska były podkłady kolejowe, które były głównym
elementem oceny oraz podkładki z tworzywa umieszczone pomiędzy pokładami
a ramą torowiska w miejscu mocowania. W trakcie badań elementy kompozytowe
umieszczone w miejscach mocowania podkładów do ramy nie uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu na skutek działania ognia.
Jedynymi elementami uszkodzonymi były podkłady. Uszkodzenia te znajdowały się głównie w obrębie działania ognia i można je ocenić jako zniszczenia
o charakterze powierzchniowym.
Po przeprowadzonych badaniach dokonano oceny zniszczeń spowodowanych
działaniem źródeł ognia na elementach torowiska. Podkłady, które w trakcie badania były poddane bezpośredniemu działaniu źródeł ognia oraz podkłady, które uległy uszkodzeniu w skutek działania płomieni w trakcie badania, przecięto w celu
oceny głębokości penetracji ognia w głąb materiału.
Główne i największe zniszczenia obejmują podkłady torowiska narażone
bezpośrednio na działanie źródeł ognia (podkłady oznaczone nr 1 i 3). W badaniu
wg scenariusza I jest to podkład zewnętrzny (oznaczony nr 1), na którym ułożony
był stos drewna. Zniszczenia obejmują powierzchnię górną w obszarze pomiędzy
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szynami. Powierzchnia boczna podkładu sąsiedniego (oznaczony nr 2) wystawiona
na działanie promieniowania i płomieni zdmuchiwanych przez nadmuch wentylatora nie została uszkodzona.

Rys. 17. Wykresy obrazujące zmiany temperatury podkładu w trakcie pożaru wg scenariusza II
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Podkład środkowy (oznaczony nr 3) poddany działaniu źródła ognia w badaniu wg
scenariusza II jest zniszczony w miejscu oddziaływania ognia na powierzchni dolnej na
całej długości pomiędzy szynami oraz na powierzchni górnej symetrycznie w obszarze
około 300 mm licząc od środka podkładu. Podkład nr 4 (sąsiadujący) uszkodzony jest
na powierzchni bocznej od strony działania źródła ognia w badaniu wg scenariusza II.
Uszkodzenia te pochodzą od promieniowania cieplnego w pierwszej fazie badania, kiedy nie było nadmuchu powietrza. Zasięg zniszczeń szacuje się na około 400 mm symetrycznie od środka podkładu. W badaniu wg scenariusza II uszkodzeniu uległ również
podkład oznaczony nr 2, a ściślej jego powierzchnia boczna narażona bezpośrednio na
działanie promieniowania i płomieni po włączeniu nadmuchu powietrza. Zniszczenia
obejmują obszar około 500 mm symetrycznie od środka podkładu.
Uszkodzeniu nie uległy elementy metalowe torowiska, wykonane z profili dwuteowych. Farba ochronna, którą pokryte były te elementy nie nosiła śladów uszkodzeń.
Uszkodzeniu (odkształceniu termicznemu) uległy kraty pomostowe ułożone pomiędzy
szynami, ale tylko w miejscu działania źródeł ognia w poszczególnych badaniach.
Dokonano także oceny podkładów po ich przecięciu, Przecięto je po środku,
w miejscu, gdzie zniszczenia były największe i w kolejnych miejscach symetrycznie co
200 mm licząc od środka podkładu. Jedynie podkład nr 4 przecięto tylko w połowie ze
względu na niewielki zasięg zniszczeń.

Rys. 18. Podkład nr 1 narażony bezpośrednio na działanie ognia po badaniu wg scenariusza I

Rys. 19. Podkład nr 3 narażony bezpośrednio na działanie ognia w badaniu wg scenariusza II
(powierzchnia dolna podkładu)

Rys. 20. Podkład nr 3 narażony bezpośrednio na działanie ognia w badaniu wg scenariusza II
(powierzchnia górna podkładu)
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Oględziny wnętrza elementów poddanych bezpośredniemu działaniu ognia
wskazują, że w podkładach nie nastąpiła penetracja ognia do wewnątrz materiału, co
mogłoby znacząco uszkodzić podkłady. Zniszczenia do wewnątrz materiału, występują do głębokości około 2 – 3 cm licząc od zewnętrznej powierzchni podkładu. Nie
zaobserwowano również samoistnego rozprzestrzeniania płomieni po podkładach.
Uszkodzeniu uległy tylko podkłady sąsiadujące bezpośrednio z podkładami
narażonymi na źródło ognia na skutek rozprzestrzeniania płomieni pod wpływem
nadmuchu powietrza co w rzeczywistych warunkach będzie odpowiadać powiewom wiatru. Należy jednak zauważyć, że nadmuch powietrza nie powodował rozprzestrzeniania ognia z zapalonych sąsiednich podkładów dalej na inne elementy.
Prowadzi to do wniosku, że rozprzestrzenianie ognia następowało nie z podkładu
na podkład, a jedynie było powodem zmiany miejsca odziaływania płomieni pochodzących ze źródła ognia.
W trakcie badania wg scenariusza II po włączeniu wentylatora nadmuchowego, płomienie ze źródła ognia pod podkładem nr 3 zostały skierowane w stronę
podkładu nr 2, powodując jego zapalenie, jednocześnie zmniejszyło się oddziaływanie płomieni na podkład nr 3, na którym zaobserwowano ustawanie palenia.
Przyjęty w badaniu wg scenariusza I pożar jest bardzo prawdopodobny, jednakże w tym badaniu uszkodzeniu uległ tylko podkład bezpośrednio narażony
na działanie ognia, a płomienie nawet pod wpływem nadmuchu nie przeniosły się
na podkład sąsiedni. Zniszczenia miały charakter powierzchniowy, zaś degradacja
materiału podkładu nie była większa niż 2,5 cm w głąb.
Zanotowana w trakcie badania temperatura na powierzchni bocznej podkładu
nr 2 osiągnęła wartość maksymalną około 220°C, jednak nie była to temperatura
na tyle wysoka, aby spowodować zapalenie powierzchni podkładu.
Generalnie można stwierdzić, że wysoka temperatura nie wpływa na pogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego.
4. Modele obciążeń pożarowych
Badania laboratoryjne mają z natury rzeczy charakter jednostkowy, a na uzyskiwane wyniki ma wpływ efekt skali. Dlatego wskazane jest stworzenie modelu
analitycznego i numerycznego pożaru. Poniżej zaproponowano dwa modele odpowiadające w przybliżeniu opisywanym w rozdziale 3 scenariuszom [1], [2], [3] i [5].
4.1. Pożar wywołany zapaleniem się substancji pod mostem
Głównym źródłem ciepła w omawianym przypadku pożaru jest przede wszystkim promieniowanie cieplne. Wśród wielu parametrów wpływających na efekt
tego oddziaływania trzy grupy pełnią zasadniczą rolę:
- charakterystyki geometryczne pożaru (rozmiar pożaru oraz intensywność spalania substancji palnej),
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- własności promieniowania pożaru (zależne od rodzaju spalanego materiału oraz temperatury płomienia),
- wielkość promieniowania uzależniona od lokalizacji obiektu względem
źródła ognia (ma na nią wpływ geometria przekroju obiektu, warunki
klimatyczne takie jak wiatr, temperatura otoczenia itp.).
Takie założenia powodują, że przyjętym modelem „otwartego ognia” jest walec,
o pionowej, w warunkach bezwietrznych, osi. Średnicę walca wyznacza widoczny
płomień. Należy nadmienić, że gazy, które spalając się nie wytwarzają płomienia,
nie promieniują również ciepła. W rzeczywistości, ilość ciepła, która dociera do
konstrukcji jest jedynie ułamkiem wielkości wyznaczonej na podstawie powyższych założeń, zależnym przede wszystkim od wielkości absorpcji przez atmosferę
oraz odległości płomienia od obiektu.
Otwarty pożar przedstawiany w formie płonącego, rozżarzonego walca określany jest za pomocą dwóch parametrów: wysokości i średnicy podstawy. Podstawowym problemem z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej lub – tak jak
w tym przypadku – wpływem ognia na zachowanie się konstrukcji, najważniejsze
jest znalezienie odpowiedzi na dwa pytania:
- jak szybko spala się dana substancja, a co za tym idzie jak długo będzie
trwał pożar?
- jaki jest rozkład temperatur oraz strumienia ciepła oddziaływującego na
rozpatrywaną konstrukcję?
Zależność między średnicą walca a wysokością walca przedstawia wzór (1):


H
m'
= 6,2

D
 ρ a ⋅ g ⋅ D 

0,254

(1)

gdzie:
m’ – ciepło spalania; dla węglowodorów m’=0,06÷0,08 kg m-2 s-1
ρa – średnia gęstość powietrza równa1,25 kg/m3
g – przyśpieszenie ziemskie równe 9,81 m/s2
D – średnica walca (średnica ognia) [m]
H – wysokość walca (wysokość widocznego płomienia) [m]
Moc ognia, uzależniona od średnicy rozżarzonego walca zawierającego spalaną
substancję, wyraża zależność (2):
E f = Em ⋅ e − s⋅D + E s ⋅ (1 − e − s⋅D )

gdzie:
Em – maksymalna moc ognia; dla węglowodorów Em=140 kW/m2
Es – moc dymu; dla węglowodorów Es=20 kW/m2
s – współczynnik doświadczalny; s=0,119

(2)
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W tabeli 2 przedstawiono przykładowe wartości wysokości płomienia H oraz
mocy ognia Ef wyliczone z zależności (1) oraz (2) dla założonych wartości średnicy
ognia D równej szerokości barki , na której wybuchł pożar.
Tabela 2. Zależność mocy ognia od średnicy i wysokości walca
D [m]

H [m]

Ef [kW/m2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
7
9
11
12
14
15
17

127
115
104
95
86
79
72
66
61
57

W tab. 1 widać, że nawet dla bardzo niewielkiej średnicy ognia, równej 5 m,
wysokość strumienia ognia wynosi 9 m, a moc ognia, który by wręcz dotykał
spodu mostu, wynosi 86 kW/m2.
4.2. Pożar wywołany zapaleniem się taboru poruszającego się po moście
W rozpatrywanym przypadku zapalenia się pojazdu przewożącego materiał
łatwopalny (benzynę, olej napędowy), nie można poprzestać jedynie na przekazywaniu ciepła przez promieniowanie. W sytuacjach, kiedy substancja łatwopalna
rozleje się na pomost, zasadniczą rolę zaczyna odgrywać przewodzenie [2,8].
Równanie zachowania energii opisujące zasadę przepływu ciepła w trakcie
pożaru przybiera następującą postać (3):
•

•

•

•

•

m"⋅hg = q r "+ q c "− q r "− q misc "

(3)

gdzie:
•
-2
m" – utrata masy na jednostkę powierzchni, czyli ciepło spalania [kg m s]
hg – całkowite ciepło potrzebne na przemianę materii w stan gazowy [kJ/kg]
2
•
qr " – strumień promieniowania pochłaniany przez walec [kW/m ]
2
q " – ciepło generowane w wyniku konwekcji [kW/m ]
q " – ciepło „odpromieniowania” spowodowane tym, że powierzchnia walca
znajduje się w podwyższonej temperaturze [kW/m2]
2
q
" – różnego rodzaju straty ciepła [kW/m ]
•

c

•

r

•

misc
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•

Określenie wartości qmisc " jest zazwyczaj niemożliwe, a wartość qr " jest zazwyczaj bardzo niewielka, zatem oba te składniki mogą być pomijane w obliczeniach.
Wyróżnia się dwa rodzaje spalania:
• spalanie z przewagą promieniowania, dla dużych średnic D;
• spalanie z przewagą unoszenia, dla małych średnic D.
Klasyfikację pożarów w zależności od średnicy umownego walca przedstawiono
w tab. 3.
Tabela 3. Typy spalania w zależności od średnicy walca
Średnica D [m]
<0,05
0,05 ¸ 0,20
0,20 ¸ 1,00
>1,00

Typ spalania
unoszenie, przepływ laminarny
unoszenie, przepływ burzliwy (turbulentny)
promieniowanie, płomień optycznie „cienki”
promieniowanie, płomień optycznie „gruby”

Kontynuując rozważania dla dużych średnic D w celu określenia ilości ciepła
wydzielanego podczas spalania zaleca się stosowanie równań (4) oraz (5) [1]:
(4)

(5)

gdzie:
•

m ∞ " , k, hc – wielkości zamieszczone w odpowiednich tablicach

A – powierzchnia spalanej substancji [m2]
Następnie przeprowadzono obliczenia przy założeniu, że pożar został wywołany przez olej opałowy lub przez benzynę. Analizowano warianty pożaru w zależności od średnicy umownego walca, zmieniającej się od 1 m do 6 m, a rezultaty
przedstawiono w tab. 4.
Tabela 4. Ciepło wytworzone podczas spalania w zależności od substancji i średnicy walca
Benzyna

m’’∞
0,048

k
3,6

Olej opałowy

0,035

1,7

D
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

m’’
0,047
0,048
0,048
0,048
0,048
0,048
0,029
0,034
0,035
0,035
0,035
0,035

hc
44,7

39,7

q
2,0870
2,1440
2,1456
2,1456
2,1456
2,1456
1,1357
1,3431
1,3810
1,3880
1,3892
1,3894
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m”¥ - strata masy spalanej substancji dla średnicy spalania dążącej do nieskończoności; dla benzyny =0,048 [kg⋅m-2⋅s], dla oleju opałowego
=0,035 [kg⋅m-2⋅s]
k - współczynniki korekcyjne [m-1]
D – średnica spalanej substancji [m]
m” – strata masy spalanej substancji dla średnicy spalania równej D [m]
hc – najniższe ciepło spalania [kJ/kg]
q – ciepło wytworzone w wyniku spalania [kW/m2]
Symulacje pożaru mostu przeprowadzono przy wykorzystaniu profesjonalnego
pakietu programów do obliczeń konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów
skończonych – FLUENT. Analizy numeryczne wykazały akceptowalną zgodność
z wynikami pomiarów prowadzonych w trakcie badań laboratoryjnych.
5. Obszary zastosowań podkładów z kompozytów polimerowych
Podkłady wykonane z kompozytów polimerowych powoli obejmują coraz
większy zakres zastosowań. Mogą być one instalowane na szlaku (rys. 21), na rozjazdach (rys. 22), w tunelach (rys. 23) i na mostach (rys. 24).

Rys. 21. Podkłady z kompozytów polimerowych zainstalowane na szlaku [9]
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Rys. 22. Podkłady z kompozytów polimerowych zainstalowane na rozjazdach [9]

Rys. 23. Torowisko z podkładami z kompozytów polimerowych zainstalowane w tunelu metra [9]
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Rys. 24. Torowisko z mostownicami z kompozytów polimerowych zainstalowane na moście [9]

Poniżej przedstawiono propozycje zainstalowania mostownic kompozytowych
na moście Gdański w Warszawie (rys. 25 i 26) [8]. Jest to obiekt dwupoziomowy.
Most ma dwa pomosty: górny – drogowy i dolny – tramwajowy. Jest to kratownicowa belka ciągła, sześcioprzęsłowa, o pasach równoległych. Rozpiętość przęseł
wynosi 66,81 + 4 x 67,59 + 66,36 = 403,53 m. Rozstaw dźwigarów głównych
równy jest 7,6 m, a ich wysokość wynosi 6,5 m.
Na pomoście górnym znajduje się 4 pasmowa jezdnia dla ruchu kołowego
o szerokości 4 x 3,50 = 14 m oraz dwa chodniki dla pieszych o szerokości po
1,5 m każdy. Łączna szerokość górnego pomostu wynosi 17 m.
Główny ustrój nośny mostu stanowią dwa dźwigary stalowe kratownicowe
o konstrukcji nitowanej i dwa stalowe ruszty pomostów spawano – nitowane.
Pomost górny składa się z rusztu stalowego, w którym poprzecznice stanowią
element główny oraz położonej na nim ciągłej płyty żelbetowej o grubości 18 cm,
wykonanej z betonu klasy C30/37. Płyta podchodnikowa ma grubość 14 cm i wykonana jest z tej samej klasy betonu. Zbrojenie płyty żelbetowej wykonano z prętów ze stali A-II o średnicy 12 mm.
Na pomoście dolnym znajdują się dwa tory tramwajowe o szerokości po 4,0 m
każdy oraz dwa chodniki po 2,45 m każdy. Całkowita szerokość pomostu dolnego
wynosi 12,90 m.
Konstrukcję torowiska tworzą spawane belki poprzeczne wykonane ze stali
St 37, o wysokości 1186 mm i o rozpiętości 7,6 m, rozmieszczone co 5,632 m.
W płaszczyźnie górnego pasa poprzecznic umieszczono podłużnice (I 360) wykonane ze stali St 37, o rozpiętości 5,36 m, w rozstawie 1,8 m. Między belkami
podłużnymi umieszczono tężniki.
Na belkach podłużnych spoczywają mostownice sosnowe o przekroju
22 x 24 cm, zacięte nad belkami na głębokość 2 cm i połączone z nimi za pomocą
śrub. Rozpiętość mostownic wynosi 1,8 m, a rozstaw 0,7 m. Do podkładek ułożonych na mostownicach przymocowane są szyny tramwajowe o stykach spawanych.
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Na mostownicach pomiędzy szynami i na zewnątrz nich są położone bale o grubości 5 cm umożliwiające przyjazd samochodu pogotowia technicznego.
Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej postanowiono zamienić
torowisko z mostownicami drewnianymi na torowisko z mostownicami kompozytowymi (rys. 27). Podbudowę torowiska stanowi stalowa konstrukcja mostu,
a przede wszystkim podłużnice I 360. Natomiast nawierzchnia torowa powinna
składać się z:
a) szyn rowkowych o profilu 60R2:
Szyny rowkowe o profilu 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811,
Minimalna długość wbudowania pojedynczych odcinków szyn rowkowych
L = 12 m,
b) mostownic kompozytowych o rozstawie nie większym niż 75 cm,
c) zabudowy z krat pomostowych lub desek kompozytowych,
d) systemu sprężystego mocowania szyn,
ponadto przewidziano:
e) nośność umożliwiająca wjazd pojazdu specjalnego Tramwajów Warszawskich (10 ton na oś),
f) zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą ocynkowania,
g) zabezpieczenie przed demontażem,
h) wyposażenie kratek pomostowych; powinny być wyposażone w system
montażu redukujący hałas (podkładki sprężyste),
i) zabudowę torowiska można wykonać alternatywnie z desek kompozytowych, układanych w miejscu krat stalowych.

Rys. 25. Widok mostu Gdańskiego

Rys. 26. Torowisko na podkładach drewnianych na pomoście dolnym
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Rys. 27. Torowisko na podkładach kompozytowych na pomoście dolnym [8]

5. Podsumowanie i wnioski
Rezultaty badań wykonanych przez producenta oraz przeprowadzonych przez
autorów referatu dowodzą przydatności podkładów z kompozytów polimerowych
w szeroko rozumianych drogach szynowych. Potwierdzeniem tego są coraz liczniejsze zastosowania w wielu krajach.
Odnotowane w trakcie badań uszkodzenia podkładów kompozytowych mają
charakter powierzchniowy, a materiał konstrukcyjny zachowuje właściwości
fizyko-mechaniczne na poziomie przed pożarem.
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Henryk Bałuch

THE FOUR-PARAMETER INDICATOR OF THE RAILWAY
TRACK - ITS DEFINITION AND MEANING
Summary. Various indicators are used to describe maintaining railway infrastructure. Their use is helpful in making decisions, especially regarding repairs. In
the operation of the railway track there are known indicators characterizing only
one parameter or several parameters together. The paper presents a proposal for
a new indicator characterizing the track load and its condition. Parameters entering the indicator are the maximum speed of the trains, the intensity of the traffic,
the synthetic gauge of track state and the loss of durability. Examples of using this
indicator in practice are given.
Keywords: track maintenance, indexes, track indicator
Mirosława Bazarnik

APPLICATION CAPABILITIES OF 3D LASER SCANNING
TECHNIQUE IN CONTEXT
OF RAIL LINE MODERNIZATION
Summary. The issues discussed in this article are aimed at presenting the possibility of using 3D laser scanning in the context of ongoing modernization works
of the rail network in Poland. As a measuring instrument, laser scanners are widely used in geodetic, cartographic and architectural measurements. 3D spatial
information can be used for documentation, planning and visualization purposes,
and in the long term to assess the state of the modernization work, as well as to
monitor the state of the infrastructure during the service life.
Keywords. 3D laser scanning, railway, monitoring
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IMPACT OF FAULTS ON THE RAILROAD
VEHICLE DAMAGES
Summary. The paper contains the description of certain dynamical problems
connected with the kinematic excitation of railway track. There are given some
phenomena which may create high loads, track degradation and fatigue of wheelset axles. An alternative approach to measurement of rail vehicle overload are
given. There are given some examples of experimental investigations which pointed out that the dynamical load acting on the track can be a few times higher than
the static load. In the paper the results obtained from the electromechanical drive
model describing the torsion vibration of wheelset caused by passing through gaps
in a single rail of track are presented.
Keywords: wheel-rail system dynamics, vehicle-track interaction, vehicle and
track degradation
Włodzimierz Czyczuła, Łukasz Chudyba

INNOVATIVE TRACK STRUCTURE ON CONCRETE
SLEEPERS WITH INCREASED FRAME STIFFNESS
Summary. In the paper the concept and laboratory investigations of innovative
track structure on concrete sleepers with increased frame stiffness are presented.
The idea of this concept is to use steel bar in the middle part of track. Laboratory
investigations show that track bending stiffness with reinforcing structure is about
3,5 time higher in relation to the standard track with typical concrete sleepers.
Keywords: rail track, concrete sleepers, frame track stiffness, reinforcing structure
Adam Dąbrowski

CRITERIA FOR THE RAIL - ROAD CROSSINGS
CLASSIFICATION – ROAD TRAFFIC INTENSITY
Summary. This article is a continuation of a series of studies composing a comprehensive analysis of criteria for the rail-road crossing classification in Poland. Previous three papers concerned traffic ratio, railway traffic volume and number of railway
tracks on level crossings, this time road traffic volume is taken into account. First
historical and current significance of this factor in the classification system is presented.
Then impact of road traffic on the risk of collision, importance of the human factor
and impact of road traffic structure on consequences of accidents on level crossing are
analyzed. Attention is also paid to matters of exchanging traffic data between railway
and road managers and formal timing of the measurements. Describing road traf-
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fic volume criterion, the reference was made not only to British studies from 1987
(P. F. Stott) and 2008 (J. Heavisides, J. Barker), but to Polish studies from 1985-2005
(E. Kononowicz, F. Pietrucha, S. Zimnoch) as well. The German law was also taken
into consideration. Based on the above information, conclusions are drawn.
Keywords: level crossing, safety, classification, criteria, road traffic volume
Przemysław Grabias

GEODETIC AND DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES
FOR RAILWAY TRACK GEOMETRY MEASUREMENT
Summary. Technical standard “About the organization and performance of
measurements in railway geodesy” GK-1, adopted in 2016 indicates the recommended methods of fieldwork and their scope of application. This standard also
sets detailed measurement requirements and conditions and configuration of their
guidance. This article describes the most popular current geodetic techniques: tachymetry, levelling, GNSS measurements and laser scanning. It also railway control points, railway axis alignment, gauge and other special surveys. This article
also presents equipment that use, directly or indirectly, previously mentioned geodetic survey techniques. These include instruments for diagnostics and surveying
of track geometry: hand-held track gauge and superelevation measuring devices,
electronic trolleys as well as trolleys or measuring wagons. Some of them allow
direct attachment of the instrument, like tachymeter, scanner, GNSS receiver or
geodetic equipment, like geodetic prism. This allows to conduct comprehensive
measurement with different techniques and compare the results. The characteristics and accuracy of particular techniques and solutions have been referred to the
recommendations and requirements of GK-1 technical standard.
Keywords. railway surveying, railway track geometry, geodetic measurements
Lucjan Janas

PRINCIPLES OF DESIGNING SILENT BRIDGES IN
LIGHT OF RECOMMENDATIONS
OF THE INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS
Summary. This article discusses the problem of noise that can occur in the
vicinity of railway bridges. Some examples of objects that pose a threat to the
environment are given. The recommendations of the International Union of Railways 717R provide guidelines for the design of bridges that are characterized by
low sound emissions are presented. The recommendations refer to the selection of
suitable construction and bridge components.
Keywords: railway bridges, noise, designing
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Kazimierz Kłosek

ANTHROPOGENIC MATERIAL IN THE PAVEMENT
AND SUBSOIL - MONITORING
OF SELECTED PARAMETERS IN THE LIGHT
OF TECHNICAL REQUIREMENTS
Summary. The work deals with the assessment and possible use of coal waste
as anthropogenic substitutes for conventional rail aggregates in the pavement.
The results of the annual monitoring cycle of selected features of this material in
operating conditions were presented.
Keywords: anthropogenic material, charcoal slate, railroad aggregate monitoring of subsoil and pavement
Kozioł Piotr, Włodzimierz Czyczuła

ANALYSIS OF THE DYNAMIC RESPONSE OF RAILWAY
TRACK BASED ON A SEMI-ANALYTICAL APPROACH
Summary. Two nonlinear models are described along with a semi-analytical
method of solution based on wavelet approximation. It is shown that this method
allows to obtain velocity and acceleration of rail vibration in the case of nonlinear
foundation stiffness, when the load arises from train moving with constant velocity. At the same time, some examples are provided showing inability of the applied
method and the model to calculate normal stresses in rail axis.
Keywords: rail track dynamics, semi-analytical methods
Ewelina Kwiatkowska

SPRING VIBRO-ISOLATORS IN RAILWAY TRACK
Summary. The paper presents tuned track bed vibration isolation systems used
for the railway and tramway lines. The presented solution based on mass spring
systems and is effective especially at lower frequencies. The tuning frequency of
such systems is mostly in the range 5 to 8 Hz. With measures based on spring
elements elaborated the significant vibration and noise reduction coming from the
railways and tramways can be achieved. This new technology in Poland can be
used during the track structure modernization as well as in the new projects, in
which the track bed vibration isolation is required.
Keywords. vibro-isolators, vibration, underground
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Ewelina Kwiatkowska

DURABILITY OF RAILWAY TRUCK
AND TRANSPORTATION OF FLOOR UNDERWAYS
ON THE RAILWAY
Summary. The paper presents the issue of durability of railway pavement in
the aspect of implemented infrastructure investments. The sustainability of the
railroad affects the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents
an analysis of railway investment risks along with the possibility of reducing the
risk by increasing the durability of the railway surface on the example of turnouts.
The results of the study of turnouts from under sleepers pads (USP) and without
USP were presented. The study of turnouts included an analysis of the profile of
turnouts and the propagation of vibration as a result of applying the USP and without the USP. The results of the research have shown the relevance of conducting
USP impact studies on the durability of turnouts.
Keywords: RAMS, railway turnouts, track dynamics
Elżbieta Pilecka, Gabriela Maciołek

ANALYSIS OF THE RAILWAY EMBANKMENT STABILITY
AFTER MODERNIZATION ON THE EXAMPLE
OF BRZEG –OŁAWA SECTION
Summary. The results of railway embankment numerical modelling at Brzeg
– Oława section have been presented in the paper. Analysis of stability has been
performed at one representative section, characterized by lack of stability. In order
to improve the stability of the cross-section, geosynthetic reinforcements have
been used. The top layer of the body has also been reinforced by incorporating
a protective layer. The analysis has shown that the best solution was to use several
reinforcement methods. Each case of instability should be considered individually.
Midas GTS NX software was used for this analysis.
Keywords. stability of railway embankment, numerical analysis
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Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

METHODS OF INCREASING EFFECTS
OF PROTECTIVE LAYER’S APPLICATION
Summary. This article describes the most common causes of problems encountered in obtaining the subtraction parameters of a subgrade with a protective
layer. The classification of the causes with the separation of four collections is described: deterioration of soil and water conditions, design errors, implementation
errors and structural and executive constraints. Different methods for recognizing
causes and eliminating them were given. These methods allow obtaining the full
effects of subgrade’s reinforcement with protective layer.
Keywords: railroad; railway subgrade; protective layer
Juliusz Sołkowski

PROBLEMS ASSOCIATED WITH CALCULATIONS
OF TRACK STRENGHT IN THE LIGHT OF TECHNICAL
SPECIFICATIONS FOR INTEROPERABILITY
OF RAILWAYS 1299/2014
Summary. In the paper a review of problems arising while calculating the
so-called track strength in accordance with current technical specifications for interoperability of railways has been presented. Not only the requirements of TSI
but also a simple calculation model have been proposed. The deficiency of Polish
State Railways’ regulations has been shown in terms of theoretical aspects of track
modelling and the requirements for designing in order to better comply with European requirements during the process of obtaining Authorization for Placing in
Service (APS) for modernized and renewed tracks have been given.
Keywords: ballasted tracks, track strength, technical specifications for interoperability for railways, track parameters
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Andrzej Uznański

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SATELLITE
MEASUREMENTS ON DIFFERENT REFERENCE
SYSTEMS ON RAILWAY TRACK POINTS
Summary. The paper analyzes the impact of the establishment of the same railroad points on various terrestrial satellite reference systems operating in Poland,
on differentiate the results of the development of static satellite observations. Elaboration of the results of satellite measurements was performed in accordance with
the requirements of the technical standard Ig-7 and the engineering level, the
most common in geodetic execution. Calculations were made using commercial
software with minimal interference in the calculation process. The results of the
calculations using the observations of static reference systems operating in Poland
were analyzed: ASG-EUPOS, NadowskiNET, TPINetPRO and VRSNet.pl. Leica
Geosystems Polska Company did not make available its observations from the
system for analysis.
Keywords: ASG-EUPOS, NadowskiNET, SmartNet, TPINetPRO, VRSNet.
pl, Ig-7, satellite static measurements, terrestrial satellite reference systems, geodetic railway
Andrzej Uznański

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY
OF RTN MEASUREMENTS RELATED
TO ALL REFERENCE NETWORKS IN POLAND
Summary. The paper presents the results of the analysis of the differences in
the coordinates of several test points determined 3345 times from satellite RTN
measurements in relation to the reference coordinates of at least two twelve hours
static sessions. Measurements were carried out for all terrestrial satellite reference
systems operating in Poland, ie ASG-EUPOS, NadowskiNET, SmartNet, TPINetPRO, VRSNet.pl using real-time reference data streams: physical stations,
VRS, MAC, FKP. The aim of the study was to compare the results of real-time
RTN satellite kinematic satellites related to different reference systems in terms
of the possibility of systematic differences between systems and the precision of
results in a given system.
Keywords: reference stations network, RTN, RTK, ASG-EUPOS, Nadowski
NET, SmartNet, TPI NETpro, VRSnet.pl measurements, RTN precision, RTN
accuracy
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Henryk Zobel, Thakaa Al-Khafaji, Marcin Wróbel, Piotr Żółtowski, Bartłomiej Papis,
Paweł Sulik, Grzegorz Kimbar, Lesław Dec

APPLICATION OF COMPOSITE POLYMER SLEEPERS
IN INFRASTRUCTURAL ENGINEERING
Summary. Composite polymer sleepers are new product which could replace
timber, concrete or steel sleepers. The rapid development of polymers creates new
structural material which consists of fibers (glass, aramid or coal). The range of
application rise rapidly including railways. Composite polymer sleepers have good
structural material properties and good fire resistance what was proofed during
investigation reported in this paper.
Keywords: composite polymer sleepers, railways, tramways, subway, bridges
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
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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w roku.
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
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
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