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Wybrane metody oceny stanu technicznego 
odWodnienia podtorza

mirosława bazarnik
dr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: 48 12 628 2677, e-mail: mbazarnik@
pk.edu.pl

streszczenie. Utrzymanie podtorza w stanie umożliwiającym prawidłową eksploatację 
i ciągłość ruchu kolejowego wymaga wydajnego i efektywnego systemu odwodnienia. Sprawne od-
prowadzanie wody wzdłuż torowisk, oprócz zasadniczego znaczenia dla trwałości i stateczności 
podtorza, wpływa na prawidłowe działanie rozjazdów, urządzeń SRK i innych urządzeń zasi-
lanych prądem elektrycznym. Nieodpowiednia konstrukcja drenażu lub brak właściwego utrzy-
mania i konserwacji może prowadzić do awarii, wpływając na bezpieczeństwo ruchu i wzrost 
kosztów utrzymania. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania do oceny stanu odwodnienia 
struktury torowiska nieniszczących metod pomiarowych, takich jak skanowanie laserowe 3D oraz 
georadar.

słowa kluczowe: odwodnienie podtorza, skanowanie laserowe 3D, georadar

1. Wprowadzenie

Nieprawidłowe funkcjonowanie drenażu jest wskazywane jako jeden z głównych 
czynników wystąpienia awarii podtorza [15]. Wydajność systemu odwadniającego 
wzdłuż nowobudowanych i modernizowanych odcinków nie budzi wątpliwości. 
Jednak dawno powstałe fragmenty dróg kolejowych projektowano z uwzględnie-
niem mniej rygorystycznych wytycznych, w wyniku czego nie spełniają one obec-
nie obowiązujących norm. Z reguły drenaż sprowadza się do powierzchniowych 
rowów i kanałów odwadniających - często o zmniejszonej przepustowości, wynika-
jącej z braku regularnie prowadzonych prac serwisowych. Niewłaściwe odprowa-
dzanie wody może powodować zaostrzenie problemów związanych z utrzymaniem 
podtorza oraz wymagać dodatkowych nakładów finansowych - niewspółmiernych 
do poziomu konserwacji. Identyfikacja miejsc niedrożnych i stosowanie odpowied-
nio szybko środków zaradczych, w dłuższej perspektywie pozwala ograniczyć wy-
datki na utrzymanie podtorza.

W kontekście stabilności i trwałości infrastruktury torowiska kolejowego klu-
czową rolę odgrywają takie elementy, jak: zrozumienie czynników wpływających 
na poprawność funkcjonowania systemu, rozpoznanie interakcji pomiędzy wgłęb-
nym i powierzchniowym systemem drenażowym, właściwe rozpoznanie objawów 
niedostatecznego odwadniania podtorza oraz odpowiednia diagnostyka przyczyn 
awarii. W praktyce inżynierskiej brakuje precyzyjnych wytycznych, dotyczących 
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identyfikacji awarii na wczesnym etapie. Odpowiednio szybka i precyzyjna detek-
cja zmian pozwoliłaby na prawidłowe określenie zakresu wymaganych prac na-
prawczych i konserwacyjnych.

2. Woda a własności mechaniczne ośrodka gruntowego i podtorza

Negatywny wpływ wody na mechaniczne zachowanie się elementów struktural-
nych drogi kolejowej został wykazany w licznych publikacjach [2,4,5,7,9,11,15]: 
niewłaściwe odprowadzenie wody może prowadzić do wzrostu ciśnienia w porach, 
powodując zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie oraz nośności podtorza. Skut-
ki niedostatecznego odwodnienia zależą od kształtu, wymiarów konstrukcji oraz 
miejscowych warunków gruntowo - wodnych, a także warunków meteorologicz-
nych [15].

Podtorze oraz leżące pod nim warstwy gruntu są obciążone ruchem kolejowym. 
Na własności mechaniczne torowiska wpływają: stan początkowy, warunki hydro-
geologiczne, temperatura oraz migracja wody (wilgoci) w wyniku odziaływania 
atmosferycznego. Zmiany stosunków wodnych, w tym wzrost wilgoci, np.: na 
skutek opadów atmosferycznych, fluktuacji wilgotności względnej czy tempera-
tury są odpowiedzialne za takie zjawiska jak infiltracja oraz parowanie, powodu-
jące zmienność zawartości wody w gruncie. W przypadku torowisk kolejowych 
warstwy gruntu są zwykle nienasycone. Procesy obejmujące przepływ wody przez 
grunty nienasycone są złożone i trudne do oszacowania. Zagadnienie przepływu 
wody w tych warunkach były przedmiotem wielu rozważań [6,7,8,17]. W przy-
padku gruntów nienasyconych obecność w porach gruntowych zarówno wody, jak 
i powietrza, sprawia, że całkowita zmiana objętości próbki gruntu nie jest równa 
objętości wody odpływającej z porów. Zmiany objętościowe (pęcznienie czy osiada-
nie) z jednej strony zależą od sztywności ośrodka gruntowego, na którą wpływ ma 
wartość ciśnienia ssania i stan naprężenia, jak również od przepuszczalności wody 
i powietrza w zależności od wskaźnika porowatości i stopnia nasycenia ośrodka 
gruntowego [16]. Wnikanie wody do zagęszczonego, nienasyconego materiału 
zwiększa ciśnienie wody lub zmniejsza zasysanie, tym samym zmieniając efektyw-
ne ciśnienie kierunkowe i wpływając na zmiany wytrzymałości i sztywności warstw 
podbudowy i podłoża. Spadek wytrzymałości i sztywności może doprowadzić do 
deformacji powierzchni i wpłynąć na tempo pogarszania się stanu jakościowego 
linii kolejowej. Skutki negatywnego wpływu wody najbardziej zauważalne są dla 
słabo zagęszczonego materiału ziarnistego (w wyniku zmniejszenia wytrzymałości 
na ścinanie) oraz glin spoistych - pęczniejących (w wyniku szkodliwych zmian 
objętości) [18]. 

Przytoczone na podstawie danych literaturowych zagadnienia wpływu wody 
na własności mechaniczne ośrodka gruntowego pokazują jak istotną rolę odgry-
wa prawidłowe odprowadzanie wody i niedopuszczanie do jej przenikania w głąb 
struktury podtorza.
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3. odwodnienie podtorza

Głównym zadaniem odwodnienia podtorza jest zbieranie i odprowadzenie wód 
pochodzących z różnych źródeł (rys. 1) oraz przeciwdziałanie ich gromadzeniu się 
w obrębie konstrukcji jezdni kolejowej i korpusu budowli ziemnej [13].

Rodzaje wód i ich wpływ na strukturę podtorza przedstawiono schematycznie 
w tab. 1. Można wyróżnić [15]:

1. Wody powierzchniowe (opadowe, płynące i stojące);
2. Wody podziemne (przepływające, stagnujące, podsiąkające i infiltracyjne);
3. Wody gruntowe w przypowierzchniowych warstwach gruntu.

Rys 1. Schemat przepływu wód w podtorzu

Tabela 1. Wpływ wód na podtorze [15]
Rodzaj wód Wpływ na podtorze

Wody powierzchniowe (opadowe, płynące i stojące) 

Ablacja deszczowa (zmywanie gruntu ze skarpy 
lub stoku przez wody deszczowe), erozja, rozmycia 
i podmycia podtorza, podtopienia i zalania podtorza 
i toru

Wody podziemne (przepływające, stagnujące, 
podsiąkające i infiltracyjne) 

Zwiększenie masy gruntu i jego obciążeń, 
zwiększenie sił działających na budowlę, 
zmniejszenie wytrzymałości gruntów spoistych 
z powodu ich zawilgocenia, zjawiska tiksotropii 
(upłynniania gruntów i zmniejszanie ich 
wytrzymałości pod wpływem drgań), zwiększone 
osiadania podłoża i podtorza, rozpełzanie nasypów, 
osuwiska

Wody w przypowierzchniowych warstwach gruntu 

Odkształcenia torowiska (koryta poprzeczne, 
niecki, worki i gniazda podsypkowe), wychlapki, 
wysadziny, soliflukcja gruntu skarp (powolne 
spełzywanie gruntu na skarpach i stokach, m.in. 
na skutek okresowych zmian temperatury oraz 
przemarzania i odmarzania gruntu).

Wymagania dotyczące odwadniania podtorza ujęte są w Instrukcji Id-3, w spra-
wie warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego [19]. Zgodnie z in-
strukcją odwodnienie podtorza oraz znajdujących się w nim budowli i urządzeń 
powinno polegać na: właściwym ułożeniu przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych 
gruntów w budowli wraz z nadaniem im odpowiedniego kształtu oraz zastosowa-
niu niezbędnych urządzeń odwadniających (zbierających i odprowadzających wody 
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powierzchniowe i podziemne, chroniących podtorze przed podtopieniem i niszczą-
cym działaniem wód sąsiadujących (cieków i zbiorników) [19]. W Polsce zasadni-
czym sposobem odwadniania jest odwodnienie powierzchniowe, realizowane przez 
stosowanie: drenaży liniowych naziemnych (rowy i korytka), drenaży liniowych 
podziemnych (ciągi drenarskie rurowe i sączki) oraz drenaży płytowych (warstwy 
filtracyjne torowiska). Przykłady odwodnień przedstawiono na rysunkach 2, 3 i 4.

Rys 2. Rów w przekroju poprzecznym przy konstrukcji nawierzchni bez warstwy ochronnej [20]

Rys 3. Rów w przekroju poprzecznym przy konstrukcji nawierzchni z warstwą ochronną [20]

Rys 3. Drenaż usytuowany między dwoma torami linii wielotorowej z ciągłym podłożem tłuczniowym [20]

Elementami składowymi odwodnienia linii kolejowych mogą być: rowy po-
dłużne równoległe do trasy linii kolejowej, rowy stokowe, rowy opaskowe, odwod-
nienie wgłębne i głębokie, ciągi drenarskie z przewodem rurowym lub bez, studnie 
kanalizacyjne i drenarskie, urządzenia retencyjne, geotekstylia, oraz filtry i drenaże 
o specjalnej budowie.

Do podstawowych mechanizmów awarii drenażu wgłębnego lub powierzch-
niowego torów kolejowych można zaliczyć: blokowanie, kolapsację, uszkodzenia 
warstwy filtracyjnej oraz spadek wydajności [18].
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1. Blokowanie - rury mają tendencję do zatykania się ze względu na nagroma-
dzenie mułu oraz zarastania roślinnością. Do blokowania drenów i rowów 
mogą przyczynić się min.: erozja brzegów i zapaść, wegetacja roślinności, 
zamulanie oraz zmiany w gradiencie spadku.

2. Kolapsacja - zawalenie, spękanie lub zdeformowanie rur, studni lub włazów. 
Kolapsacja podpowierzchniowej infrastruktury odwadniającej może być 
spowodowana przez korozję materiału lub uszkodzenie w wyniku ruchu po-
jazdów. Często do zaostrzenia zjawiska dochodzi w wyniku dynamicznego 
oddziaływania ruchu pociągów.

3. Uszkodzenia warstwy filtracyjnej - w konstrukcji torowiska kolejowego 
warstwa filtracyjna jest często umieszczana jako separator pomiędzy war-
stwami podtorza i podłoża lub podsypki, zarówno w celu odprowadzania 
wody na boki, jak i zapobiegania migracji drobnych cząstek w górę. Jednak 
warstwa ta może zostać zatkana przez nagromadzenie drobnych cząstek na 
powierzchni geowłókniny. To z kolei hamuje przenikanie wody do warstwy 
filtrującej. Pomimo dobrej przepustowości rur, zatkana warstwa filtracyjna 
spowoduje, że woda pozostanie na powierzchni toru lub nasyci grunt.

4. Wydajność - niekiedy urządzenia odprowadzające wodę mają zbyt niską 
wydajność, co może być spowodowane zmianą gradientu spadku, nieod-
powiednią do wielkości spływu rur, niewystarczającą głębokością wykopów 
i studzienek, osiadaniem podłoża lub zakłóceniami struktury, niewłaściwym 
zaprojektowaniem.

Liczne przykłady wad odwodnienia zaprezentował E. Skrzyński w swoim arty-
kule [15] – (rys. 5).

 

Rys. 5. Przykłady wad odwodnienia: zarośnięty rów odwadniający (po lewej) oraz niedrożny przepust 
(po prawej) [15]

4. technika skanowania laserowego 3d

Technika skanowania laserowego 3D może być bardzo skutecznym narzędziem 
w analizie prawidłowego utrzymania elementów odwadniających torowisko (dre-
nażu powierzchniowego) oraz określenia geometrii podtorza. Skanery laserowe za-
liczane są do grupy aktywnych systemów teledetekcyjnych, działających na zasa-
dzie pomiaru kierunku oraz odległości celu od urządzenia. Wyposażone są w układ 
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optyczny, który z zadaną częstotliwością, emituje wiązki świetlne o ustalonej dłu-
gości 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 ukła-
dzie współrzędnych geodezyjnych prostokątnych płaskich. Efektem pomiaru jest 
zbiór punktów tzw. chmura punktów (z ang. point clouds), posiadających współ-
rzędne geodezyjne oraz parametry intensywności odbicia [3]. Dzięki możliwości 
zamontowania skanera laserowego na platformie mobilnej pomiar obiektów infra-
struktury odwadniającej wzdłuż linii kolejowej realizowany jest bez konieczności 
wstrzymania ruchu i z minimalną ingerencją w jego płynność. Pomiar wykony-
wany jest o wiele szybciej niż w przypadku metod tradycyjnych oraz pozwala na 
automatyzację wielu procesów obliczeniowych. Zastosowanie specjalistycznych 
narzędzi graficznych, opartych na zaawansowanych algorytmach obliczeniowych, 
pozwala na zamianę modeli punktowych w postać geometryczną, która w pełni 
oddaje charakter i formę inwentaryzowanych obiektów. Na podstawie uzyskanych 
chmur punktów opracowuje się tradycyjny model w postaci nieregularnej siat-
ki trójkątów, których duża gęstość pozwala na generowanie modeli numerycz-
nych. Z wygenerowanych powierzchni 3D możliwe jest wyodrębnienie profili 2D 
lub linii konturowych obiektów [3]. Technika skanowania pozwala na precyzyjne 
odwzorowanie geometrii badanego obiektu, a co za tym idzie, uchwycenie na-
wet niewielkich deformacji, zmian w mikrorzeźbie, procesów erozji i depozycji 
(rys. 6). Umożliwia określenie poprawności geometrycznej nasypów kolejowych 
oraz rowów i studzienek odwadniających. Pozwala na sprawdzenie gradientów 
i spadków hydraulicznych, określenie poziomu dna rowu odwadniającego i stanu 
uszkodzenia. Umożliwia wykrywanie lokalnych przewężeń spowodowanych defor-
macją, zarastaniem przez roślinność lub depozycją materiału. Wykonanie profili 
poprzecznych nasypów kolejowych daje możliwość określenia kształtu deformacji 
oraz zidentyfikowania przeszkód mogących zaburzać odpływ wody z torowiska. 
Możliwe jest zatem wyznaczenie dokładnych parametrów deformacji obiektów od-
wadniających wraz z prognozą ewolucji zachodzących procesów. Pozwala także na 
rozróżnianie różnych struktur materiałowych wynikających z tzw. intensywności 
odbicia wiązki sygnału pomiarowego.

Koncepcja wykorzystania skanowania laserowego do badania procesów defor-
macji opiera się na wykonaniu skanowania obiektu w kolejnych momentach cza-
sowych Ti, zwłaszcza w okresach nasilenia zjawisk atmosferycznych i związanej 
z nimi erozji liniowej, np. po ulewnych deszczach, czy w czasie wiosennych rozto-
pów [3]. W wyniku nałożenia na siebie dwóch skanów w lokalnym (jednakże tym 
samym) układzie współrzędnych geodezyjnych, tworzony jest model różnicowy. 
Modele wykonane w poszczególnych momentach czasu Ti powinny mieć jednako-
wą rozdzielczość oraz dokładność. Na podstawie modelu różnicowego mogą być 
określane zmiany przepustowości (pojemności kanału) związane z procesami ero-
zji/depozycji oraz formułowane prognozy rozwoju zachodzących zjawisk. Dzięki 
możliwości filtrowania sygnału odbitego od przeszkód w postaci roślinności uzy-
skujemy informacje o rzeczywistym ukształtowaniu obiektu nawet jeśli pokrywa 
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roślinna maskuje drobne defekty w mikrorzeźbie (tzw. chropowatość powierzchni) 
rowu odwadniającego [1]. Chropowatość jest kolejnym ważnym parametrem śro-
dowiskowym ponieważ wpływa na hydraulikę kanału poprzez zmianę prędkości 
przepływu i turbulencji. Zwiększona chropowatość spowalnia prędkość przepły-
wu, wpływając w ten sposób na zdolność do erozji i transportu osadów [1]. Dzięki 
technice skanowania laserowego uzyskujemy możliwość oceny zjawisk zarówno 
pod kątem natężenia procesów, jak i zdarzeń inicjujących, a także zasięgu obszaro-
wego ich występowania. Korzystanie z techniki skanowania laserowego wiąże się 
z koniecznością opracowania metodyki badań, doboru skanera, powiązania z ukła-
dem odniesienia (ogólnym lub własnym obiektu), a także ustalenia rozdzielczości 
przestrzennej wykonywanej inwentaryzacji.

Rys. 6. Przykład zobrazowania rowu odwadniającego przy użyciu skanowania laserowego 3D [1]

5. metoda georadarowa

Metoda georadarowa (GPR, ang. Ground Penetrating Radar) jest to wyso-
korozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna, która pozwala na odzwierciedlenie 
struktury badanego ośrodka wraz z całą infrastrukturą podziemną [10,12]. Do-
starcza informacji o przebiegu oraz wzajemnym rozkładzie struktur i obiektów 
podpowierzchniowych. Interpretacja uzyskanych danych umożliwia szacunkowe 
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określenie głębokości, wielkości, kształtu obiektów, a także w przybliżeniu ma-
teriału, z którego zostały wykonane. Jest to metoda nieniszcząca, która może być 
stosowana min. w badaniach linii kolejowych, mostów oraz obiektów środowisko-
wych. Pomiar georadarowy jest bardzo czułą metodą, wykorzystującą zjawisko od-
bicia impulsów fal radiowych na granicach fizycznych, różniących się wartościami 
stałej dielektrycznej i przewodności elektrycznej. Im kontrast między prędkością 
rozchodzenia się fali w obiekcie, a prędkością rozchodzenia się fali w otaczającym 
ośrodku jest większy, tym jest wyraźniejszy odczyt [12]. Pozwala to na zidenty-
fikowanie w gruncie np. obiektów drewnianych, kamiennych, metalowych czy 
betonowych, a także określenie ich położenia i głębokości naruszenia struktury 
oraz zmian. Zazwyczaj pomiar georadarowy wykonuje się tzw. powierzchniową 
metodą refleksyjną (odbicie sygnału) - gdzie nadajnik i odbiornik w stałej odległo-
ści od siebie przemieszczają się regularnie po powierzchni terenu, a punkt odbicia 
i pojedyncza trasa pomiarowa echa leży w połowie odległości między nadajnikiem 
i odbiornikiem, według schematu przedstawionego na rys. 7.

Rys 7. Schemat pomiaru metodą refleksyjną [10]

Istnieje wiele różnych długości fal elektromagnetycznych i częstotliwości an-
ten, które mogą być wykorzystywane w badaniach GPR w zależności od tego, co 
badamy. W badaniach nawierzchni lub badaniach górnej części konstrukcji na-
wierzchni zaleca się stosowanie anteny o wysokiej częstotliwości (krótka długość 
fali), ponieważ zapewnia dane o wyższej rozdzielczości, dzięki którym użytkownik 
może rozróżnić cienkie warstwy. Głębokość penetracji dla wysokich częstotliwości 
anten (1,0 - 2,5 GHz) wynosi w przybliżeniu 0,5-1,2 m, a dla anten o niższej czę-
stotliwości (400-500 MHz) wynosi około 1,5 - 4,0 m.

Badania GPR mogą posłużyć do wstępnego rozpoznania podłoża, lokalizacji 
ewentualnych zmian anomalnych np. stref rozluźnień w korpusie podtorza linii ko-
lejowej oraz rozpoznania infrastruktury podziemnej, znajdującej się w bezpośred-
nim sąsiedztwie konstrukcji podtorza w tym drenażu wgłębnego. Metoda GPR 
stanowi dobre narzędzie do identyfikacji wad podtorza, wynikających z niepra-
widłowego odprowadzania wody, takich jak niecki, worki i gniazda podsypkowe, 
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wysadziny, płaszczyzny ścięć i osunięć skarp nasypów czy przekopów, sufozji, pod-
cieków i zastoisk wodnych [10]. Bezinwazyjne badania georadarowe zapewniają 
w bardzo krótkim czasie informacje dotyczące stanu i struktury podtorza i podło-
ża bez wpływu na infrastrukturę kolejową. Pomiary są szybkie, prowadzone przy 
użyciu poręcznego, łatwego w transporcie sprzętu, który przy wielokilometrowych 
pomiarach może być adaptowany do pojazdów szynowych. Pozwala to na mapo-
wanie podziemnych sieci komunalnych (zarówno plastikowych /PE-HDPEPVC/, 
jak metalowych, żelbetowych itp.), lokalizację struktur podziemnych jak kanały 
i rury odwadniające, kolektory oraz wykrywanie zapadlisk i osiadań, a także ana-
lizę położenia zwierciadła wód gruntowych. Rezultatem badania georadarowego 
jest obraz strukturalny podtorza i podłoża linii kolejowej, bazujący na ciągłym 
pomiarze, a nie na interpolacji wyników z badań punktowych.

6. podsumowanie

W artykule omówiono wpływ sprawnego działania systemu odwodnienia dla 
utrzymania podtorza kolejowego oraz możliwości zastosowania nowoczesnych nie-
niszczących technik pomiarowych do oceny stanu istniejącej struktury drenażo-
wej. Szybka ocena zagrożeń wynikających ze złego odprowadzania wody i wilgoci 
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania linii kolejowej i prowadzenia prac konser-
wacyjnych. Konieczne jest zwrócenie większej niż dotychczas uwagi na działania 
prewencyjne, polegające m.in. na: prowadzeniu systematycznego monitoringu 
i kontroli drożności urządzeń odwadniających. Omówione techniki pomiarowe 
pozwalają na szybkie rozpoznanie stanu podtorza i odwodnienia, a także identy-
fikację czynników stanowiących przyczynę awarii. Zarówno technika skanowania 
laserowego jak i GPR pozwalają na sprawne wykonanie pomiarów, dostarczają-
cych szerokiej gamy informacji np.: o geometrii rowów i kanałów odwadniających, 
detekcji spękań, przewężeń, miejsc kolapsacji, obecności miejsc niedrożnych.

Zaletą omawianych metod jest możliwość archiwizowania i przetwarzania da-
nych, co umożliwia prawidłową interpretację zachodzących zjawisk i jest przydat-
ne w kontroli, a także analizie zachodzących zmian.
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WpłyW zmian W polskich przepisach 
na projektoWanie układóW 

geometrycznych toru1

streszczenie. W artykule autorzy omówili zmiany w polskich przepisach dotyczących pro-
jektowania układów geometrycznych linii kolejowych na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawio-
no również przykładowy schemat obliczania podstawowych parametrów układów geometrycznych 
przeprowadzany według dwóch wytycznych.

słowa kluczowe: parametry układu geometrycznego, projektowanie, promień łuku, krzywa 
przejściowa, przechyłka

1. Wprowadzenie, geneza pracy

Wraz z rozwojem polskiego rynku kolejowego, a co za tym idzie, systematycz-
nym wdrażaniem wymagań zawartych w specyfikacjach TSI [3] oraz w Normach 
Europejskich [4], koniecznym stało się dostosowanie polskich przepisów do ww. wy-
tycznych. Pierwszą istotną zmianą było wprowadzenie w 2014 roku nowelizacji prze-
pisów techniczno – budowlanych kolei, tj. wejście w życie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 2014 r., zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kle-
jowe i ich usytuowanie [2] (dalej Dz.U. 151). Zmiana ta dotyczyła kluczowego dla 
infrastruktury kolei w Polsce aktu prawa kolejowego, tj. Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1988 r., w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle klejowe i ich usytuowanie [1]. 
Dokument ten, w sposób znaczący warunkował efektywność rozwiązań, jakie mogły 
być przyjmowane przez projektantów przy wyborze zarówno geometrii torowiska, 
skrajni, peronów, jak również rozwiązań samej konstrukcji torowiska. Wielokrotnie 
rozwiązania zgodne z [1] determinowały konieczność stosowania rozwiązań droż-
szych i niekorzystnych, jak na przykład ograniczenie pochyleń podłużnych do 6‰, 
czy też konieczności sprawdzania warunku dla „sumy/różnicy” sąsiednich pochyleń. 
Dokument [2], nazwany również „małą nowelizacją”, dał możliwość częściowego 
wprowadzenia wymagań zawartych w [3] i [4].

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Błaszkiewicz	D.	50%,	Szabłowska	P.	50%
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Zarówno w [1] jaki i w [2] przy projektowaniu układów geometrycznych to-
rów, przyjęto podejście wykorzystujące parametr przyspieszenia niezrównoważo-
nego oraz zasadę wirtualnej krzywej przejściowej. Podejście to jednak w dalszym 
ciągu jest niezgodnie z wymaganiami określonymi w [4], gdzie przy projektowa-
niu układów geometrycznych projektant powinien opierać się na metodzie oceny 
nagłej zmiany niedoboru przechyłki. Dla dostosowania polskich wytycznych do 
wymagań europejskich, główny zarządca polskiej infrastruktury kolejowej, któ-
rym jest PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. opracował dokument pn. „ST-T1-A6 
Układy geometryczne toru” stanowiący załącznik do Standardów Technicznych – 
szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejo-
wych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h 
(dla taboru z wychylnym pudłem) TOM I, stanowiący kompleksowy zbiór wy-
tycznych oraz zasad projektowania układów geometrycznych torów oraz połączeń 
torów [5]. Dokument ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

W kolejnych podrozdziałach artykułu autorzy omówili główne parametry 
związane z projektowaniem układów geometrycznych linii kolejowych, zasady ich 
doboru oraz obliczania. Na podstawie przykładu obliczeniowego pokazano różnice 
w projektowaniu zgodnie ze starymi wytycznymi [2] oraz nowymi [5].

2. główne parametry projektowe

Parametry kinematyczne oraz geometryczne linii kolejowej dobierane są za-
równo w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Poszczególne dokumenty norma-
tywne określają wartości dopuszczalne tych paramentów oraz zasady ich doboru. 
W załączniku ST-T1-A6 Układy geometryczne torów - Standardów Technicznych 
[5] dodatkowo zostały określone progi (zakresy) stosowania dopuszczalnych war-
tości parametrów geometrycznych i kinematycznych. W tab. 1 przedstawiono 
progi ich stosowania.

Tabela 1. Progi stosowania parametrów geometrycznych 
Próg 0 – zalecane wartości dopuszczalne

Przekroczenie	Progu	0: Dopuszczone	 jest	 w	 przypadkach	 uzasadnionych	 względami	 technicznymi/lub	
ekonomicznymi	-	decyzję	podejmuje	projektant.

Próg 1 – normalne wartości dopuszczalne
Przekroczenie	Progu	1: Wymaga	 zgody	 Zakładu	 Linii	 Kolejowych	 lub	 we	 wskazanych	 przypadkach	

Zarządu	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.
Próg 2 – rozszerzone wartości dopuszczalne

Przekroczenie	Progu	2: Wymaga	 uzyskania	 odstępstwa	 od	 zapisów	 niniejszych	 standardów	 udzielanego	
w	formie	uchwały	Zarządu	PKP	Polskie	Linie	Kolejowe	S.A.

Próg 3 – graniczne wartości wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
Źródło: [5]

W Dz.U. 151 [2] nie uwzględniono takiego podziału. Uwzględniono nato-
miast podział linii kolejowych na cztery kategorie w zależności od jej parametrów 
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eksploatacyjnych, tj. obciążenia przewozami, prędkości maksymalnej pociągów 
pasażerskich oraz prędkości maksymalnej pociągów towarowych.

Do głównych paramentów projektowych zaliczamy: 
a) W płaszczyźnie poziomej:

• minimalną długość łuków poziomych i odcinków prostych,
• wartość promienia łuku poziomego,
• wartość przechyłki,
• przyspieszenie odśrodkowe\ niedomiar przechyłki,
• przyspieszenie dośrodkowe\ nadmiar przechyłki,
• rampę przechyłową,
• krzywą przejściowa;

b) W płaszczyźnie pionowej:
• pochylenie podłużne,
• załomy niwelety,

W kolejnym podrozdziale opisano szczegółowo sposób obliczania - doboru po-
szczególnych parametrów - na konkretnym przykładzie projektowym.

3. przykład projektowy
W celu porównania parametrów projektowych posłużono się podstawowym 

układem geometrycznym: odcinek prosty – krzywa przejściowa – łuk – krzywa 
przejściowa – odcinek prosty. Założono planowaną do uzyskania prędkość projek-
tową dla pociągów pasażerskich wynoszącą 200 km/h, a dla pociągów towarowych 
120 km/h oraz średnie obciążenie przewozami na poziomie 12 Tg/rok, na nowo 
budowanej linii kolejowej. Planowana do zabudowy nawierzchnia, to konstrukcja 
podsypkowa w klasie toru 0. Wobec powyższego przypisano linię kolejową do ka-
tegorii „magistralne” (wg. [1]) oraz typu M200 (wg. [6]). Ponadto dla elementów 
układu projektowanego wg [5] przyjęto wartości z progu P1 – normalne wartości 
dopuszczalne oraz normalne warunki terenowe (odcinki proste – teren nizinny). 
Założono, iż projektowany układ będzie zaprojektowany na możliwe jak najmniej-
szym promieniu łuku kołowego.

3.1. Minimalna długość łuków poziomych i odcinkach prostych

a) Dz. U. 151 [2]
Najmniejsza długość odcinka prostego (bez przechyłki) uzależniona jest od wa-

runków terenowych, rodzaju torów oraz przyjętej prędkości maksymalnej (tabela 
3.15 [1]). Dla przyjętego przykładu obliczeniowego (normalne warunki terenowe, 
tory główne i szlakowe) wynosi ona:

 (1)
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Minimalna długość łuku poziomego uzależniona jest od przyjętej prędkości 
maksymalnej oraz kategorii linii kolejowej. Dla przyjętego przykładu jest ona toż-
sama z minimalną długością wstawki prostej.

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami powinna być taka sama 

jak minimalna długość łuku poziomego. Długość ta uzależniona jest od przyjętej 
prędkości maksymalnej i dla przedmiotowego przykładu wynosi:

(2)

3.2 Przyspieszenie odśrodkowe\ Niedomiar przechyłki

a) Dz. U. 151 [2] 
Dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego za-

leżna jest od rodzaju projektowanego układu torowego. Dla zakładanego przykła-
du wynosi ona 0,85 m/s2, zgodnie z tab. 3.9 dla ruchu pasażerskiego.

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Niedomiar przechyłki wyznaczany jest indywidualnie, zależy od promienia 

łuku poziomego – R
min

, przechyłki – D oraz prędkości maksymalnej V
max

. Wartość 
ta obliczana jest ze wzoru:

(3)

Ponadto dopuszczalne wartości niedomiaru przechyłki uzależnione są od przy-
jętego progu (zakresu) oraz uwarunkowań projektowych. W omawianym przy-
kładzie przyjęto maksymalną dopuszczalną wartość parametru, pozwalającą na 
uzyskanie możliwie najmniejszego promienia łuku kołowego przy zakładanej 
prędkości pociągów. Wartość ta dla torów szlakowych oraz głównych zasadniczych 
i dodatkowych, w zakładanym progu P1 wynosi 130 mm.

3.3. Przyspieszenie dośrodkowe\ Nadmiar przechyłki

a) Dz. U. 151 [2]
Dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego za-

leżna jest od projektowanego obciążenia przewozami. W omawianym przykładzie 
założono obciążenie przewozami na poziomie 12 Tg/rok. W związku z tym war-
tość przyspieszenia odśrodkowego, na podstawie tabeli 3.10 przyjęto na poziomie 
0,52 m/s2. 
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b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Nadmiar przechyłki wyznaczany jest indywidualnie, zależy od promienia łuku 

poziomego – R
min

, przechyłki – D oraz prędkości minimalnej V
min

. Wartość ta 
obliczana jest ze wzoru:

(4)

Ponadto dopuszczalne wartości niedomiaru przechyłki uzależnione są od przy-
jętego progu (zakresu) oraz prognozowanego natężenia przewozów. W omawia-
nym przykładzie przyjęto maksymalną dopuszczalną wartość parametru, pozwa-
lającą na wyznaczenie maksymalnej możliwej przechyłki. Wartość ta dla progu P1 
oraz obciążenia przewozami wynoszącego 12 Tg/rok wynosi 95 mm. 

3.4. Promień łuku poziomego

a) Dz. U. 151 [2]
Minimalna wartość promienia łuku poziomego powinna być dobrana dwueta-

powo. Po pierwsze, zależy ona od dopuszczalnego przyspieszenia odśrodkowego 
– a

dop
 (0,85 m/s2), maksymalnej dopuszczalnej przechyłki – h

max
 (150 mm) oraz 

prędkości maksymalnej – V
max

 (200 km/h) i wylicza się ją ze wzoru: 

(5)

W drugim kroku należy sprawdzić czy obliczona wartość promienia nie jest 
mniejsza niż dopuszczalna zgodnie z tab. 3.8 [1]. W rozważanym przypadku war-
tość dopuszczalna jest mniejsza niż obliczona i wynosi 1400 m (linia magistralna, 
teren nizinny).

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Minimalna wartość promienia łuku poziomego powinna być w tym przypad-

ku również dobrana dwuetapowo. Po pierwsze, zależy ona od przyjętego progu 
oraz rodzaju projektowanych torów i opierana jest na podstawie tabeli 9.2, dla 
przyjętego przykładu obliczeniowego wynosi ona 300 m (próg P1, tory szlakowe 
i główne zasadnicze).

W drugim kroku minimalną wartość promienia łuku należy wyliczyć, w za-
leżności od prędkości maksymalnej – Vmax

 (200 km/h), przechyłki – D (przyjęto 
maksymalną możliwą – 150 mm) oraz niedomiaru przechyłki – I

dop
 (130 mm), 

przy uwzględnieniu ograniczeń terenowych i infrastrukturalnych. Wartość tę wy-
licza się ze wzoru:

(6)
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Ponadto Zarządca Infrastruktury podaje zalecane wartości minimalnych pro-
mieni łuków w zależności od typu linii oraz warunków terenowych. Dla przyto-
czonego przykładu minimalna zalecana wartość to 2300 m. Wartość ta jest wstęp-
ną zalecaną do projektowania z uwagi na zmniejszenie oddziaływania taboru na 
nawierzchnię kolejową. Nie ma ona jednak charakteru wartości obligatoryjnej do 
zastosowania.

3.5. Przechyłka

a) Dz. U. 151 [2]
Wartość przechyłki „h” w torach na szlakach, w torach głównych zasadniczych 

na stacjach oraz w rozjazdach łukowych położonych w tych torach, powinna speł-
niać nierówność:

 (7)

gdzie:
V

max
 – maksymalna prędkość pociągów pasażerskich [km/h]: 200 km/h,

R – promień łuku [m]: 1686 m,
s – rozstaw osi szyn w torze [mm]: 1500 mm,
V

t
 – prędkość pociągów towarowych [km/h]: 120 km/h,

g – przyspieszenie [m/s2]: 9,81 m/s2,
a

dop
 – dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego 

[m/s2]: 0,85 m/s2,
a

t
 – dopuszczalna wartość niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego 

[m/s2]: 0,32 m/s2,
h – wartość przechyłki [mm]

Dla przedstawionego przykładu obliczona wartość przechyłki powinna znaj-
dować się w przedziale 149,98 mm ≤ h ≤ 180,29 mm, a także w wartościach 
dopuszczalnych:

20 mm ≤ h ≤ 150 mm
Wobec powyższego przyjęto przechyłkę na poziomie 150 mm.

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
W [2] wprowadzono nowy – dostosowany do wymagań [4] – skrót dla ozna-

czenia przechyłki jako D. Minimalną wartość przechyłki, określa się dla maksy-
malnej prędkości pojazdu szynowego, maksymalną wartość przechyłki określa się 
dla minimalnej prędkości pojazdu szynowego, zgodnie z wzorami: 

(8)

(9)
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gdzie:
V

max
 – maksymalna prędkość pociągów pasażerskich [km/h]: 200 km/h, 

R – promień łuku [m]: 1686 m,
V

min
 – prędkość pociągów towarowych [km/h]: 120 km/h,

I
dop

 – niedomiar przechyłki [m/s2]: 130 mm, 
E

dop
 – nadmiar przechyłki [m/s2]: 95 mm,

D – wartość przechyłki [mm]

Ponadto przechyłka powinna się mieścić w określonym przedziale wartości do-
puszczalnych w zależności od przyjętego progu \ zakresu, w analizowanym przy-
padku jest to przedział 20 – 150 mm. W związku z powyższym, przyjęto maksy-
malną dopuszczalną wartość przechyłki, tj. 150 mm.

3.6. Krzywa przejściowa

a) Dz. U. 151 [2]
Najprostszą (i zalecaną) krzywizną dla krzywej przejściowej jest parabola trze-

ciego stopnia. Krzywą taką określa się następującym wzorem:

 (10)

gdzie:
R – promień łuku kołowego [m],
l – długość krzywej przejściowej [m],
x – odległość od początku krzywej przejściowej [m].

Parametrem definiującym długość krzywej przejściowej jest przyrost nierów-
nomiernego przyspieszenia bocznego. Jest on zależny od prędkości pociągu (V

max
), 

wartości nierównomiernego przyspieszenia bocznego w łuku kołowym (a
dop

) oraz 
długości krzywej przejściowej. Długość krzywej powinna być tak dobrana, aby 
przyrost niezrównoważonego przyspieszenia bocznego nie był większy niż jego 
wartość dopuszczalna.

 (11)

W omawianym przykładzie wartość dopuszczalna przyrostu niezrównoważo-
nego przyspieszenia bocznego, dla torów głównych zasadniczych i szlakowych oraz 
dogodnych warunków terenowych wynosi 0,3 m/s3. Na tej podstawie oraz na pod-
stawie wzoru (11) obliczono wymaganą długość krzywej przejściowej:

 (12)
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b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Zalecane jest stosowanie krzywej przejściowej w postaci klotoidy lub paraboli 

trzeciego stopnia (która jest przybliżeniem klotoidy). Dodatkowo wymagane jest 
sprawdzenie wskaźnika zmiany niedomiaru przechyłki w czasie (dI/dt). Minimalna 
długość krzywej przejściowej powinna zostać obliczona z uwagi na maksymalną 
prędkość – V

max
 dla danego typu linii lub odcinka linii. Z uwagi na fakt, iż zaleca 

się przyjmowanie równej długości krzywej przejściowej i rampy przechyłkowej, na-
leży sprawdzić również pochylenie rampy (dD/ds) oraz zmianę przechyłki w czasie 
(dD/dt), a następnie wybrać wartość maksymalną ze wskazanych poniżej wzorami:

 (13)

Z powyższego wynika, iż minimalna długość krzywej przejściowej wynosi 
166,67 m i w analizowanym przypadku jej długość determinuje dopuszczalna 
wartość zmiany przechyłki w czasie.

3.7. Rampa przechyłkowa

a) Dz. U. 151 [2] 
Długość (l) rampy przechyłkowej zależna jest od przyjętej prędkości maksymal-

nej – V
max

 oraz przechyłki – h. Powinna być tak dobrana, aby prędkość podnosze-
nia koła na rampie nie przekroczyła przyjętej wartości dopuszczalnej (zasadnicza 
wartość to 28 mm/s, dopuszczalna 50 mm/s). Długość rampy oblicza się ze wzoru:

 (14)

W rozważanym przypadku zastosowano zasadniczą dopuszczalną wielkość pręd-
kości podnoszenia koła na rampie przechyłkowej, tj. 28 mm/s. Na tej podstawie obli-
czono minimalną długość rampy przechyłkowej, która nie powinna być mniejsza niż:

 (15)

Należy jednak zauważyć, iż w przypadku przejęcia prędkości podnoszenia koła 
na rampie przechyłowej na poziome dopuszczalnym tj. 50 mm/s, minimalna dłu-
gość rampy przechyłowej wynosić będzie 166,67 m – czyli jej długość będzie po-
krywała się z długością obliczoną wg [5]. Zgodnie z wytycznymi [2] wartość do-
puszczalną należy przyjmować w przypadku, gdy z powodu trudnych warunków 
terenowych nie można zastosować wartości zasadniczej. 
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b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Rodzaj zastosowanej ramy przechyłkowej uzależniony od przyjętego progu (za-

kresu). W przypadku progu P0 oraz P1 należy stosować rampy prostoliniowe. 
Standardy zalecają stosowanie rampy przechyłkowej o długości zgodniej z dłu-
gością krzywej przejściowej. Ostateczna długość rampy przechyłkowej i krzywej 
przejściowej zależna jest od maksymalnej wartości wynikającej ze wzoru (13) i za-
leżnej od wartości dopuszczalnej pochylenia rampy przechyłkowej, zmiany prze-
chyłki w czasie oraz zmiany niedomiaru przechyłki w czasie.

3.8. Pochylenie podłużne

a) Dz. U. 151 [2]
Maksymalna wartość pochylenia podłużnego linii kolejowej zależy od rodzaju 

przewidzianego ruchu na danym odcinku. W przytoczonym przykładzie mamy 
do czynienia z ruchem mieszanym, dla którego dopuszczalna wartość pochylenia 
wynosi 12,5‰.

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Maksymalna wartość pochylenia podłużnego linii kolejowej zależy od przyję-

tego progu (zakresu) oraz od przyjętych uwarunkowań dla danego typu torów. 
W przytoczonym przykładzie – ruch mieszany - wynosi ona 10‰ dla torów szla-
kowych i głównych zasadniczych (z wyłączeniem długości użytkowej torów stacyj-
nych, gdzie maksymalna wartość to 2‰). Ponadto dopuszczalne jest zastosowanie 
pochylenia podłużnego o wartości 17,5‰, z zastrzeżeniem, iż nie może znajdować 
się ono na odcinku dłuższym niż 500 m.

Warto również dodać, iż ST, w przeciwieństwie do Dz.U. poz. 151 definiują 
największą długość odcinka o maksymalnym pochyleniu (która w przypadku linii 
dla ruchu mieszanego wynosi 3 km), a także najmniejszą długość odcinka o stałym 
pochyleniu, zależną od maksymalnej długości pociągu. W rozważanym przypadku 
wynosi ona:

 (16)

Ponadto zdefiniowano maksymalną wartość średniego pochylenia na od-
cinku 10 km, która dla progu P1 i linii o charakterze ruchu mieszanym wynosi 
6,25 mm/m.

3.9. Zmiana pochylenia podłużnego (załomy niwelety) i min. promień łuku 
pionowego

Aby porównać powyższy parametr założono odcinek toru o dwóch różnych 
pochyleniach: wzniesienie 5‰ (i1) , a następnie wzniesienie 7‰ (i

2
).
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a) Dz. U. 151 [2]
Zaokrąglenia załomów niwelety należy wykonywać w przypadku, gdy odle-

głość teoretycznego punktu załomu niwelety od krzywizny łuku zaokrąglającego 
jest większa od 8 mm. Wartość tej odległości obliczamy ze wzoru:

 (17)

Wartość promienia wyokrąglającego załom niwelety zależna jest rodzaju pro-
jektowanych torów. W zakładanym przypadku minimalna wartość promienia 
łuku pionowego (R) na podstawie tabeli 3.16 wynosi 20 000 m (dla torów prze-
znaczonych do jazdy z prędkościami maksymalnymi ponad 160 km/h na liniach 
nowobudowanych).

b) ST-T1-A6 Układy geometryczne torów [5]
Zaokrąglenia załomów niwelety należy wykonywać w przypadku, gdy bez-

względna różnica sąsiednich pochyleń podłużnych przekracza 2 mm/m. W anali-
zowanym przypadku konieczne jest wyokrąglenie załomu, z uwagi na osiągnięcie 
tej wartości:

 (18)

Wartość promienia wyokrąglającego załom niwelety zależna jest od przyjęte-
go progu (zakresu) oraz maksymalnej prędkości na danym odcinku linii. Poniżej 
przedstawiono wartości, spośród których należy wybrać maksymalną:

 (19)

4. podsumowanie

Przeprowadzone na powyższym przykładzie analizy prowadzą do wniosku, iż 
większość zmian zawartych w [5] dotyczy innego zapisu wzorów oraz zmiany no-
menklatury na zgodną z [4]. W nielicznych przypadkach zauważono różnicę po-
między wartościami parametrów projektowych wg [2] i [5]. W poniższej tab. 2 
zestawiono otrzymane wyniki. 
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Tabela 2. Zestawienie parametrów obliczonych zgodnie z wytycznymi [2] i [5]
Parametr Dz. U. 151 [2] ST-T1-A6 [5]

Minimalna	długość	łuków	poziomych	i	odcinków	prostych 80	m 80	m
Przyspieszenie	odśrodkowe\	Niedomiar	przechyłki 0,85	m/s2 130	mm
Przyspieszenie	dośrodkowe	\	Nadmiar	przechyłki 0,52	m/s2 95	mm
Promień	łuku	poziomego 1686	m 1686	m
Minimalna	obliczona	wartość	przechyłki 149,98	mm 149,95	mm
Przechyłka 150	mm 150	mm
Maksymalna	obliczona	wartość	przechyłki 180,29	mm 195,78	mm
Rampa	przechyłkowa 297,62	m 166,67	m
Krzywa	przejściowa 157,41	m 166,67	m
Pochylenie	podłużne 12,5‰ 10‰	(17,5‰	na	dł.	≤	500m)
Załomy	niwelety wyokrąglenie wyokrąglenie
Promień	łuku	pionowego 20	000	m 14	000	m

Niewielką różnicę w wynikach zauważyć można w obliczonej maksymalnej 
wartości przechyłki. W wybranym przykładzie nie wpływa ona na przyjętą war-
tość, gdyż znajduje się powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości. W innym 
przypadku układu geometrycznego może mieć ona nieco większe znaczenie. Po-
wstała różnica wynika z przyjętej wartości przyspieszenia dośrodkowego oraz nad-
miaru przechyłki. Chcąc przeliczyć wartość przyspieszenia na nadmiar przechyłki 
otrzymujemy:

(20)

czyli wartość nadmiaru przechyłki dla tego samego obciążenia przewozami 
(12 Tg/rok), ale znajdującej się w zakresie P0. Postępując w podobny sposób z po-
zostałymi wartościami przyspieszeń (at) otrzymujemy wyniki zestawione w tab. 3.

Tabela 3. Wartości przeliczonych przyspieszeń dośrodkowych na nadmiary przechyłki

Wartość at Wartość obliczona E
Wartość E

Próg P0 Próg P1
0,72 110 90 110
0,62 95 95 95
0,52 80 80 95
0,42 64 65 80
0,32 49 50 80

W powyższym przykładzie zauważalna jest pewna kolizja, w której większość 
wyników pokrywa się z progiem P0 (wartości przyspieszenia dla obciążenia prze-
wozami ≥ 5 Tg/rok), natomiast jeden (przyspieszenie dla obciążenia przewozami 
< 5 Tg/rok) przyjmuje wartość z zakresu P1. Taka parametryzacja w przekładzie 
na obliczenia wartości przechyłki będzie zatem mieć duży wpływ na jej wartość.

Podobna różnica zauważalna jest przy obliczaniu długości krzywej przejścio-
wej z uwagi na prędkość podnoszenia koła na rampie przechyłkowej (f) wg [2] 
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oraz odpowiadającej jej zmiany przechyłki w czasie (dD/ds) wg [5]. W wyniku 
obliczeń zauważalna jest spora różnica w otrzymanej minimalnej długości krzywej 
przejściowej. Wynika to z faktu, iż wg [2] wartość zasadnicza f wynosi 28 mm/s, 
natomiast dla progu P1, wg [5] należy przyjąć wartość dopuszczalną na poziomie 
50 mm/s (która wg [2] jest wartością dopuszczalną, którą należy stosować jedynie 
w przypadku trudnych warunków terenowych).

Największą zauważalną różnicą pomiędzy [2] a [5] jest podejście do ukła-
du geometrycznego toru w płaszczyźnie pionowej. Pierwszą kwestią są wartości 
pochyleń niwelety oraz długości ograniczeń ich stosowania. ST [5] zezwalają na 
stosowanie wartości zawartych w PN-EN 13803 [4], które nie są dopuszczalne 
z punktu widzenia Dz.U. poz. 151 [2]. Ponadto precyzują maksymalne i minimal-
ne długości, na jakich dane pochylenie może występować. Ponadto zauważalna jest 
różnica w minimalnych wartościach łuków pionowych. Zostały one ograniczone 
w stosunku do wymagań Rozporządzenia.

Podsumowując, większość zmian zawartych w st-t1-a6 [5] dotyczy jedynie 
przekształceń wzorów, zmiany nomenklatury, czy przyporządkowania wartości 
dopuszczalnych do różnych progów. Jedynie nieliczne przypadki wychodzą poza 
wartości dopuszczalne wg Dz. U. poz. 151 [2]. Warto zwrócić uwagę, iż w arty-
kule skupiono się jedynie na prostym układzie geometrycznym, składającym się 
z odcinka prostego – krzywej przejściowej – łuku kołowego – krzywej przejściowej 
– odcinka prostego.
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Tłumiki Torowe i przyszynowe 
jako innowacyjne rozwiązania 

dla ochrony ludzi i środowiska 
przed hałasem od ruchu kolejowego1

streszczenie. Wzrost prędkości pojazdów szynowych, poza skróceniem czasów przejazdu, 
powoduje również m.in.: zwiększoną emisję hałasu, który negatywnie oddziałuje na ludzi i śro-
dowisko. Aby zminimalizować ten negatywny efekt, stosuje się różnorodne metody ograniczające 
poziom emisji hałasu do otoczenia, jednak nie zawsze tradycyjne metody przynoszą zadowalające 
efekty lub są możliwe do zastosowania. Zwiększenie skuteczności tych metod można osiągnąć przez 
dodatkowe, innowacyjne rozwiązania określane mianem tłumików przyszynowych i tłumików to-
rowych, będące przedmiotem grantu badawczego „Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony 
ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego – InRaNoS”.

słowa kluczowe: tłumiki przyszynowe, tłumiki torowe, ochrona przed hałasem, hałas ko-
munikacyjny, redukcja hałasu

1. wstęp 

Najnowsze trendy w transporcie, nie tylko szynowym, zakładają jak najwięk-
sze wykorzystanie przepustowości tras m.in. poprzez wzrost prędkości pojazdów, 
a tym samym skrócenie czasu przejazdu. Negatywnym skutkiem takich działań 
jest jednak m.in. zwiększenie poziomów emisji hałasu do środowiska.

W przypadku ludzi ma to ujemny wpływ na ich zdrowie, zmniejsza wydajność 
pracy, utrudnia wypoczynek i koncentrację, a więc ogólnie, zmniejsza komfort 
życia w strefie takich oddziaływań [1].

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Brzeziński	K.	20%,	Kraśkiewicz	C.	20%,	Oleksiewicz	W.	20%,	Płudowska-
-Zagrajek	M	20%,	Wasilewski	K.	20%
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Powstawanie hałasu od ruchu kolejowego jest zjawiskiem bardzo złożonym. 
Zasadniczą jego przyczyną jest tak zwany hałas toczenia, który powstaje wskutek 
przejazdu kół pociągów po szynie. Na powierzchniach tocznych kół i szyn wy-
stępują liczne nierówności o charakterze falistym (np. zużycie faliste szyn), które 
podczas przejazdu pociągów wzbudzają drgania zarówno pojazdu, jak i szyn, ge-
nerując hałas emitowany do otoczenia trasy. Oprócz drgań powierzchni tocznej 
kół i szyn, źródłem emitowanego hałasu są też opory aerodynamiczne pojazdów 
i inne źródła, takie jak praca silnika, czy ślizganie pantografu po sieci trakcyjnej. 
W związku z rozproszeniem źródeł hałasu od ruchu pociągów, sposoby i elementy 
służące do jego ograniczania są zróżnicowane m.in. pod względem ich położenia 
względem tych źródeł i występują zarówno w strefie emisji, transmisji oraz imisji 
fali akustycznej od jej źródła (pojazdu) do obiektu chronionego przed wpływem 
hałasu (głównie budynku).

Aby zminimalizować te negatywne oddziaływania stosuje się różne rozwiąza-
nia, które w strefie emisji, tj. strefie kontaktu kół i szyn polegają m.in. na usu-
waniu nierówności na ich powierzchniach tocznych poprzez profilację szyn (np. 
przez ich szlifowanie) oraz kół (np. przez ich obtaczanie na tokarkach podtoro-
wych). Innym sposobem ograniczania emisji fali akustycznej są działania podej-
mowane w konstrukcji drogi kolejowej, polegające na optymalizacji sprężystych 
charakterystyk tej konstrukcji – głównie sprężystego podparcia i mocowania 
szyn poprzez zastosowanie odpowiednich elementów i warstw konstrukcyjnych. 
Oprócz funkcji mechanicznych związanych z przenoszeniem dynamicznych ob-
ciążeń od ruchu pojazdów szynowych elementy te spełniają funkcje izolatorów 
wibroakustycznych, które ograniczają transmisję drgań pomiędzy elementami 
składowymi konstrukcji nawierzchni szynowej – głównie elementami systemów 
przytwierdzenia szyn.

Innymi dodatkowymi elementami stosowanymi w konstrukcji nawierzchni 
szynowej w celu ograniczania emisji hałasu mogą być tłumiki, określane w za-
leżności od ich położenia w torze jako tłumiki torowe lub tłumiki przyszynowe, 
których charakterystyka jest przedmiotem niniejszego artykułu.

2. ogólne uwarunkowania w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań kon-
strukcyjnych nawierzchni szynowych w celu ochrony ludzi i środowi-
ska przed hałasem od ruchu kolejowego

Obowiązujące regulacje prawne narzucają wysokie wymagania dotyczące 
ochrony ludzi i środowiska przed emisją hałasu, co powoduje nie tylko potrzebę 
ograniczania poziomu hałasu na drodze transmisji dźwięków od źródła ich emisji 
(np. trasy kolejowej) do środowiska za pomocą tzw. ekranów akustycznych usta-
wianych wzdłuż tras komunikacyjnych. Te tradycyjne sposoby ochrony przed ha-
łasem nie zawsze są jednak możliwe do zastosowania, ze względów technicznych 
(lokalizacja, niezbędne gabaryty), ekonomicznych lub estetycznych, albo nie dają 
zadawalających rezultatów.
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W wielu miejscach zachodzi potrzeba ograniczenia poziomu hałasu również 
u jego źródła, tj. w strefie emisji. Biorąc pod uwagę, że modernizowane linie ko-
lejowe łączą zwykle największe miasta w Polsce i część modernizowanych odcin-
ków tras kolejowych znajduje się w obrębie tych miast, a często nawet w ścisłym 
ich centrum, konieczne jest stosowanie innych, dodatkowych sposobów ochrony 
przed hałasem komunikacyjnym, pochodzącym od ruchu kolejowego. Także dla 
utrzymania wysokiej prędkości pociągów na odcinkach tranzytowych, przebiega-
jących w pobliżu mniejszych miejscowość należy stosować rozwiązania dodatkowe, 
a niekiedy nawet alternatywne wobec tradycyjnych ekranów akustycznych.

Taką alternatywę stanowią dodatkowe elementy – izolatory wibroakustycz-
ne - wchodzące w skład konstrukcji drogi szynowej i odpowiednio konstrukcji na-
wierzchni szynowej. Są to między innymi wibroizolacyjne maty podtłuczniowe - sku-
teczne głównie w odniesieniu do hałasu wtórnego wzbudzanego w budynkach przez 
wibracje, oraz podkładki podpodkładowe (dla podsypkowej konstrukcji nawierzchni 
drogi szynowej) [3], wibroizolacyjne maty podpłytowe, systemy podpór blokowych 
i przekładki podszynowe oraz systemy szyny w otulinie (dla bezpodsypkowej kon-
strukcji nawierzchni drogi szynowej) [4], a także innowacyjne rozwiązania monto-
wane w torze, określane mianem tłumików przyszynowych i tłumików torowych.

O ile jednak dwie pierwsze grupy rozwiązań tradycyjnych (ekrany akustyczne 
i izolatory wibroakustyczne) często wymagają gruntownej modernizacji konstrukcji 
nawierzchni kolejowej i otoczenia trasy, a tym samym znacznych nakładów finan-
sowych i niekiedy długotrwałych zamknięć torowych, o tyle wymienione tłumiki 
– a zwłaszcza tłumiki przyszynowe - mogą zostać zabudowane nawet po zakoń-
czeniu modernizacji nawierzchni, przy zwykłym krótkim zamknięciu, bez większej 
ingerencji w konstrukcję nawierzchni. Jako urządzenia o niewielkich rozmiarach, 
praktycznie zintegrowane z konstrukcją nawierzchni kolejowej, mogą być zastoso-
wane przy przejściu linii kolejowej przez obszary cenne przyrodniczo (np. obszar 
Natura 2000), gdzie stosowanie ekranów akustycznych, mimo, że odznaczają się 
one dużą skutecznością, powinno być ograniczone, gdyż mogą stanowić zakłócenie 
krajobrazu i wprowadzać dodatkową barierę w migracji zwierząt, powodując spadek 
różnorodności przyrodniczej. Również przy niewielkich przekroczeniach poziomu 
hałasu, szczególnie w obszarach zabudowanych, gdzie tradycyjne rozwiązania mogą 
okazać się zbyt kosztowne, a w przypadku ekranów akustycznych obniżać dodatko-
wo walory estetyczno-architektoniczne krajobrazu obszarów miejskich obsługiwa-
nych przez transport kolejowy, tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe mogą okazać 
się najbardziej korzystnym wariantem ochrony przed hałasem. Co więcej, przy ich 
produkcji istnieje możliwość wykorzystania surowców pochodzących z recyklingu, 
co znakomicie wpisuje się w politykę proekologiczną, wpływając na zmniejszenie 
zużycia innych zasobów (energia, czyste powietrze, surowce mineralne).

Biorąc pod uwagę niewielkie dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu tego 
typu wyrobów w warunkach polskich oraz wymienione ich zalety, w dalszej części 
referatu zostaną one przedstawione jako innowacyjne rozwiązania ograniczające 
hałas od ruchu kolejowego, dedykowane dla odcinków tras kolejowych przebie-
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gających w rejonach gęstej zabudowy mieszkalnej, w tym również na obiektach 
kolejowych, jak mosty, wiadukty i tunele oraz stacje i przystanki kolejowe.

3. zasady konstrukcji i działania tłumików przyszynowych i torowych

3.1. Tłumiki przyszynowe
 
Jako tłumiki przyszynowe są rozumiane elementy przylegające do szyjki i/lub do 

stopki szyny, a w niektórych rozwiązaniach nawet do dolnej części główki szyny. Są 
one łączone z powierzchniami przylegania szyny za pomocą klejenia lub sprężystego 
docisku dodatkowych sprężystych elementów zaciskowych. Charakterystyczną 
cechą tego rodzaju tłumików jest ich zwykle nieciągłe, pasmowe rozmieszczenie 
wzdłuż szyny na odcinkach pomiędzy kolejnymi przytwierdzeniami i podporami 
szynowymi. Tłumiki są określane w niektórych publikacjach jako „absorbery”.

Ogólną zasadą działania tłumików przyszynowych jest powodowanie przyspie-
szonego zanikania drgań wzdłuż szyny, a tym samym ograniczanie emisji hałasu.

Wśród rozwiązań tłumików przyszynowych można wyróżnić dwie podgrupy:
1. Tłumiki ze sprężystą otuliną, stanowiącą warstwę wypełniającą całkowicie 

lub częściowo komory łubkowe szyny i ewentualnie otaczające również po-
wierzchnię stopki szyny. Otulina szyny wykazuje drgania o charakterystyce 
zgodnej z drganiami szyny, a więc nie zmienia ona ogólnej charakterysty-
ki dynamicznej szyny. Jej działanie ma charakter statyczny, polegający na 
pasywnej osłonie komór łubkowych. Ta wersja tłumików przyszynowych 
będzie dalej nazywana jako „tłumiki statyczne” lub „tłumiki z otuliną”, 
a zasadę ich konstrukcji przedstawiają rysunki 1 i 2.

Rys. 1. Przykład statycznego tłumika przyszynowego z otuliną z gumy syntetycznej umieszczanej po obu 
stronach szyny, dociskanej do szyjki szyny za pomocą ścisków sprężynowych na podstawie niemieckiego 

zgłoszenia patentowego DE4000992 (A1). 
Oznaczenia: 2 – główka szyny; 3 – szyjka szyny; 4 – stopka szyny, 5 – tłumik gumowy; 6 – pasta wyrównawcza; 7 – pokrywa, 

8 i 9 – ściski sprężynowe
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Rys. 2. Przykład zastosowania i zasada konstrukcji statycznego tłumika przyszynowego z otuliną 
w postaci tzw. ścianki tłumiącej - według [10]

2. Tłumiki z elementem lub zespołem elementów o określonej masie rozłożonej 
pasmowo wzdłuż komór łubkowych szyn, połączonych (przeważnie sklejo-
nych) z materiałem szyny za pomocą sprężystej warstwy elastomeru (zwy-
kle żywicy poliuretanowej). Sprężyście zamocowana do szyny masa tłumiąca 
jest wzbudzana do drgań przez ruch pociągów, przy czym dzięki sprężystej 
warstwie klejącej drgania tej masy mogą być przesunięte w fazie w stosunku 
do drgań szyny. Zmienia to ogólną charakterystykę dynamiczną szyny i tym 
samym powoduje efekt tłumienia fali akustycznej emitowanej przez szynę, 
a zwłaszcza przez jej najcieńszą, pionową część, jaką jest szyjka szyny. Ta wer-
sja tłumików przyszynowych będzie dalej nazywana jako „tłumiki z masą 
tłumiącą” lub „tłumiki dynamiczne”, a zasadę ich konstrukcji i widok w stanie 
zamontowanym w torze przedstawiają rysunki 3-6.

Rys. 3. Przykład dynamicznego tłumika przyszynowego z dodaną masą tłumiącą w postaci podłużnych 
elementów, wykonanych z materiału miękkiego i ciężkiego, mocowanych do szyjki szyny. Zasada kon-

strukcji na podstawie amerykańskiego patentu o numerze US6402044 (B1). 
Oznaczenia: 1 – główka szyny; 2 – szyjka szyny; 3 – ciężki materiał tłumiący np. ołów, 6 – wypełnienie sprężystym materiałem 

tłumiącym w formie piany
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Rys. 4. Przykład dynamicznego tłumika przyszynowego z dodaną masą tłumiącą w postaci odkształcal-
nego, sprężystego materiału spajającego (elastomeru) i podłużnych, metalowych wkładek rezonujących. 

Zasada konstrukcji przedstawiona na podstawie [10]

Rys. 5. Przykład zastosowania dynamicznego tłumika przyszynowego z dodaną masą tłumiącą. 
– według [10] i [7]
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Rys. 6. Przykład zastosowania dynamicznego tłumika przyszynowego z dodaną masą - według [10]

Istnieje wiele różnych rozwiązań tłumików przyszynowych produkowanych 
przez różne firmy. Cechy szczególne, charakteryzujące różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi rozwiązaniami to: 

• sposób mocowania tłumików do szyny,
• skład i rodzaj materiału elastomerowego,
• kształt i materiał wkładek rezonujących,
• sposób i zakres dostrajania tłumików do potrzebnych częstotliwości.
Jednak ze względu na opisany wyżej mechanizm działania, poszczególne urzą-

dzenia wykazują maksymalną skuteczność tylko w ograniczonym zakresie czę-
stotliwości drgań. Stąd na rynku funkcjonują również urządzenia, które można 
w pewnym zakresie regulować - dostrajać do warunków miejscowych, czy też 
urządzenia składające się z kilku modułów o różnych charakterystykach, z których 
każdy pokrywa pewien wąski obszar tłumionych częstotliwości.

Skuteczność tego typu rozwiązań można zweryfikować przez bezpośredni po-
miar albo w sposób pośredni prognozować na podstawie charakterystyki dyna-
micznej – TDR (Track Decay Rate). Na skuteczność tłumików przyszynowych 
wpływa kilka czynników, takich jak:

• prędkość jazdy, zależna od typu pojazdu,
• szorstkość powierzchni szyn i kół.
Prowadzone w tym zakresie badania [8] wykazały, że skuteczności tłumienia 

tłumików przyszynowych wynosi od 2 dB do 6 dB w zależność od typu pojazdów 
i ich prędkości. Wpływ tego czynnika jest istotny dla prędkości 40 – 80 km/h. 
Powyżej tego przedziału skuteczność tłumików jest stała i niezależna od prędko-
ści. Natomiast badania te wykazały, że skuteczność tłumików nie jest zależna od 
szorstkości powierzchni tocznych szyn i kół.
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3.2. Tłumiki torowe 

Jako tłumiki torowe są rozumiane elementy tworzące warstwę tłumiącą hałas 
ułożoną na górnej powierzchni podkładów lub na płycie podbudowy betonowej 
w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni. Są one układane pomiędzy to-
kami szynowymi, tworzącymi tor oraz na zewnątrz szyn i ewentualnie w między-
torzu, zgodnie z zasadą takiej konstrukcji przedstawioną na rys. 7. Mechanizm 
działania tłumików torowych polega częściowo na pochłanianiu, a częściowo na 
rozpraszaniu fali dźwiękowej. Nie oddziałują więc one na źródło dźwięku, lecz 
znajdują się na drodze jego propagacji. Swoją skuteczność zawdzięczają zlokalizo-
waniu elementu tłumiącego na wierzchu konstrukcji nawierzchni, bardzo blisko 
źródła hałasu, gdzie jego natężenie jest największe (rys. 7 i 8).

Rys. 7. Przykład zasady konstrukcji tłumika torowego na podstawie holenderskiego patentu nr NL194553 
(B) z elementami tłumiącymi układanymi pomiędzy i po bokach szyn na podkładach kolejowych. 

Oznaczenia: 1 - podkłady kolejowe; 2 – toki szynowe; 3 – boczne elementy tłumiące; 4 – wewnętrzne elementy tłumiące, 
5 – wewnętrzne elementy pozycjonujące

W tłumikach torowych stosowane są wypełnienia przestrzeni pomiędzy szyna-
mi w postaci elementów prefabrykowanych z materiałów takich jak: beton poro-
waty, granulat gumowy, wełna mineralna.
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Rys. 8. Widok ogólny tłumików torowych z betonu porowatego, stosowanych na kolejach niemieckich DB 
Foto – W. Oleksiewicz

Rys. 9. Widok szczegółu konstrukcji tłumików torowych z betonu porowatego, stosowanych na kolejach 
niemieckich DB

Foto – W. Oleksiewicz

Badanie skuteczności tłumików torowych we wnętrzu pojazdów prowadzone 
w Niemczech [9] wykazały, że skuteczność ta wynosi przy prędkości ok. 60 km/h 
do 3 dB w tunelu i do 1 dB w torze odkrytym i jest ona zależna od prędkości jazdy 
oraz typu pojazdu.
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4. planowane badania w ramach projektu Brik „inranos”

Potencjał rozwiązań ograniczających poziom emisji hałasu do otoczenia z wyko-
rzystaniem tłumików przyszynowych oraz tłumików torowych sprawił, że konsor-
cjum zawiązane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, In-
stytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badaw-
czy oraz firmy BUDIMEX S.A. i Tines podjęło się w ramach projektu Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój „Strategiczne programy badawcze dla gospodar-
ki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK - realizacji grantu badawczego „Innowacyjne 
rozwiązania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejo-
wego – InRaNoS”. W jego ramach ma dojść do opracowania produktu w postaci 
tłumika przyszynowego lub torowego, montowanego w torze kolejowym w celu 
ograniczenia emisji hałasu, przez wypracowanie co najmniej po jednym skutecz-
nym rozwiązaniu z badanych typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki to-
rowe), przetestowanym w warunkach eksploatacyjnych oraz opracowanie wytycz-
nych stosowania urządzeń ograniczających emisję hałasu od ruchu kolejowego.

Badania planowane w wyżej przedstawionym projekcie zakładają rozbudowane 
symulacje rozwiązań w różnych skalach – zarówno dokładne modelowanie samego 
urządzenia, jak i jego działanie w torze. W początkowej fazie projektu zostaną 
opracowane innowacyjne rozwiązania, dzięki analizie mechanizmów powstawania 
i ograniczania hałasu oraz symulacjom komputerowym odwzorowującym działa-
nie projektowanych urządzeń. Przewiduje się przeanalizowanie następujących wa-
riantów każdego typu urządzenia, tzn.:

• tłumiki przyszynowe statyczne bez wkładek dociążających i tłumiki dyna-
miczne z wkładkami metalowymi i betonowymi.

• tłumiki torowe z betonu porowatego, z granulatu gumowego i z wełny mi-
neralnej.

Do badań laboratoryjnych trafią elementy z materiałów wytypowanych w ba-
daniach numerycznych, gdzie zweryfikowane zostaną pod kątem właściwości fi-
zycznych (gęstości), sztywności statycznej i dynamicznej oraz trwałości rozwiązań 
(poprzez testy wytrzymałości zmęczeniowej i mrozoodporności) [2].

Aby ocenić skuteczność działania nowej konstrukcji tłumika, w pierwszym eta-
pie badań jego modele zostaną poddane obciążeniu harmonicznemu w kierunku 
pionowym i poziomym o różnych częstotliwościach i amplitudach (badanie modeli 
szczegółowych w uproszczonych warunkach). Obciążenie będzie przyłożone bez-
pośrednio do ścianek mających kontakt z szyną (ew. do elementów mocowania). 
Badając siły reakcji można określić w jaki sposób w określonych warunkach wy-
muszenia tłumik będzie oddziaływał na tor.

Kolejnym etapem będzie wyznaczenie wartości TDR zgodnie z [5]. Jest to 
współczynnik zależny od częstotliwości wskaźnika reakcji do wskaźnika wymu-
szenia. Badanie zostanie wykonane na podstawie analizy częstotliwościowej kon-
strukcji lub symulacji badania normowego, poprzez pomiar przyspieszenia drgań 
szyny w kierunku pionowym lub poziomym. Innymi słowy określony zostanie sto-
sunek amplitudy przyspieszenia w miejscu wymuszenia (np. uderzenia młotkiem 
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impulsowym) do amplitudy przyspieszenia w punkcie toru odległym o x [m]. 
Przykładowy schemat badania przedstawiono na rys. 10 i 11. Pierwszy z nich 
przedstawia lokalizację akcelerometrów w przekroju poprzecznym, a drugi kolejne 
punkty przyłożenia siły wymuszającej wzdłuż toku szynowego.

Rys. 10. Schemat przyłożenia obciążenia dynamicznego pionowego (1) i poziomego (2) do główki szyny 
oraz szczegółowa lokalizacja akcelerometrów (3) w przekroju poprzecznym

Rys. 11. Schemat przyłożenia (wzdłuż toru) obciążenia dynamicznego pionowego (a) i poziomego (b) 
na kolejnych przęsłach między podkładowych (d) oraz lokalizacja akcelerometru (c)
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Po zakończeniu badania w razie potrzeby powróci się do etapu modelowania 
tłumika. Zmieniony zostanie kształt lub zastosowane będą inne materiały, tak aby 
uzyskać bardziej pożądane własności i tym samym lepsze tłumienie.

Następnie określona zostanie dla materiałów elastomerowych sztywność sta-
tyczna i dynamiczna oraz gęstość badanego materiału. Sztywność statyczna bę-
dzie wyznaczona na podstawie odkształcenia pod wpływem stałego obciążenia, 
natomiast badanie sztywności dynamicznej polega na wyznaczeniu częstotliwości 
rezonansowej drgań pionowych układu masa-sprężyna, w którym sprężyną jest 
badana próbka materiału, a masą jest płyta obciążająca. Badanie w szerokim za-
kresie częstotliwości pozwoli na identyfikację parametrów modelu reologicznego, 
które zostaną wykorzystane w modelowaniu numerycznym. Badania wytrzyma-
łości zmęczeniowej, czy mrozoodporności przeprowadzone zostaną na koniec tego 
etapu i posłużą do weryfikacji trwałości analizowanych materiałów.

Po zakończeniu etapu badań laboratoryjnych i analizie otrzymanych wyników, 
rozwiązania zostaną dopracowane pod względem technologiczno-konstrukcyjnym, 
a następnie zostaną zabudowane w torze na poligonie doświadczalnym, gdzie wy-
konane zostaną pomiary hałasu w środowisku na poligonie na dwóch odcinkach 
testowych o zbliżonej charakterystyce akustycznej i długości 100 – 150 m.

Najpierw obydwa odcinki zostaną przebadane bez rozwiązań minimalizujących 
oddziaływanie akustyczne (bez tłumików). Następnie kolejne rozwiązania będą 
badane jednocześnie na pierwszym odcinku (z zastosowanym rozwiązaniem) i na 
drugim, który będzie służył jako odcinek referencyjny. Dzięki takiemu programo-
wi badań, zostanie wyeliminowany wpływ zmiennych warunków atmosferycznych 
(temperatura, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru itp.) oraz operacyjnych (ro-
dzaj pojazdu, prędkość przejazdu). Pomiar hałasu będzie wykonywany w odle-
głości 7,5 m od osi toru na całej długości badanych odcinków. Obecnie planuje 
się jednoczesny pomiar poziomu emisji hałasu w 6 punktach (po 3 dla odcinka 
referencyjnego i badawczego, w zależności od potrzeb na wysokości 0,5 m i/lub 
3,5 m) – rys. 12.

Rys. 12. Normatywna lokalizacja punktów pomiarowych w badaniach poligonowych hałasu zgodnie 
z normą [6]
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5. wnioski 

Tłumiki przyszynowe i torowe stanowią elementy ochrony ludzi i środowiska 
w otoczeniu linii kolejowych przed niekorzystnym oddziaływaniem w postaci hała-
su od ruchu kolejowego. Stanowią one wyroby niestosowane dotychczas w Polsce, 
wykazujące we wdrożeniach zagranicznych potencjalną możliwość zwiększenia 
skuteczności stosowanych dotychczas na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
innych rozwiązań redukujących poziom hałasu od ruchu kolejowego.

Możliwość ta wymaga empirycznego potwierdzenia na modelach rzeczywistych 
konstrukcji i wyprodukowanych w kraju wyrobach o oczekiwanej skuteczności 
tłumienia hałasu oraz na tej podstawie wdrożenia wybranych rozwiązań i opraco-
wania wytycznych ich stosowania w polskich warunkach organizacyjnych i eksplo-
atacyjnych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Artykuł powstał w ramach projektu „Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochro-
ny ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (nr umowy POIR.04.01.01-00-
0030/17).

Bibliografia

  [1] Zagrożenie hałasem - Wybrane zagadnienia, Kancelaria senatu, Biuro 
Analiz i Dokumentacji, Opracowania tematyczne OT-612, Warszawa 
2012.

  [2] Kraśkiewicz C., Lipko C., Oleksiewicz W., Zbiciak A., Parametry charak-
teryzujące wibroizolacyjne maty podtłuczniowe stosowane w konstrukcji 
dróg szynowych i metody ich badania, Przegląd Komunikacyjny, vol. 70, 
nr 9, 2015. 

  [3] Zbiciak A., Kraśkiewicz C., Lipko C., Oleksiewicz W., Viscoelastic dy-
namic models of resilient elements used in railway tracks. IPICSE-2016, 
MATEC Web of Conferences 86, DOI:10.1051/matecconf/20168601015, 
2016.

  [4] Zbiciak A., Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W., Płudowska-Zagrajek M., 
Lipko C., Mechanical modelling and application of vibroacoustic isolators 
in railway tracks, MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 117, 
DOI:10.1051/matecconf/201711700090, 2017.

  [5] EN 15461:2008+A1 Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka 
własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasu.

  [6] PN-EN ISO 3095:2013-12 Akustyka -- Kolejnictwo -- Pomiar hałasu 
emitowanego przez pojazdy szynowe.

  [7] Scossa-Romano E., Oertli J., Rail Dampers, Acoustic Rail Grinding, Low 
Height Noise Barriers. A report on the state of the art, UIC Report, 2012.



46 Brzeziński K., Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W., Płudowska-Zagrajek M., Wasilewski

  [8] Robert Sieglitz, Christian Czolbe: Wirsamkeit von Schienenabsorbern in 
Abhaegigkeit verschiedener Fahrzeugtypen. DAGA 2012 Darmstadt.

  [9] Juergen Fassbender, Udo Lenz, Schallemission in Fahrzeugen bei Tunnel-
fahrt. Stadtverkehr. 2009.

[10] Materiały informacyjne producentów, tj. firm: SEKISUI CHEMICAL 
GmbH, CORUS, TAYA Steel, STRAIL GmbH (w kolejności powołania 
w tekście).



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2018Nr 1(115)

METODA ORTOGONALNA POMIARU PRZEMIESZCZEŃ 
SZYN W DIAGNOSTYCE TORU BEZSTYKOWEGO1

Streszczenie. Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności tempera-
tury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punk-
tów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, 
która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie 
nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów sta-
łych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.

Słowa kluczowe: tor bezstykowy, temperatura neutralna, pomiar przemieszczeń, punkty 
stałe 

1. Wstęp

W torze bezstykowym występują trzy charakterystyczne odcinki: strefa cen-
tralna i dwa symetrycznie położone w stosunku do strefy centralnej, odcinki oddy-
chające. Temperatura, w której szyny są wolne od naprężeń termicznych, określana 
jest jako temperatura neutralna i jest to temperatura (od +15 do +30oC), w któ-
rej nastąpiło połączenie szyn długich w procesie budowy toru bezstykowego [4,5]. 
W strefie centralnej eksploatowanego toru bezstykowego, panuje stan naprężeń 
w szynach, wywołany zarówno siłami termicznymi [1,2,3] jak i siłami spowodo-
wanymi lokalnymi przemieszczeniami szyn. Od kilkudziesięciu lat, we wszystkich 
zarządach kolejowych prowadzone są poszukiwania metody pomiarowej do wy-
znaczania wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego [6,7,11,12,13], 
lecz do chwili obecnej brak jest efektywnej metody pomiaru tych sił [10].
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2. Ogólne zasady wyznaczania punktów stałych i prowadzenia pomia-
rów przemieszczeń szyn

W 1982 roku, byłe Ministerstwo Komunikacji, wydało „Przepisy techniczne 
utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych 
użytku publicznego D1”. 

W Załączniku nr 38 do tych Przepisów – podano zasady wyznaczania punktów 
stałych i pomiarów przemieszczeń toru bezstykowego. Metoda ta w swoim założe-
niu, służy do określania zmiany stanu naprężeń w tokach szynowych na długości 
analizowanego odcinka. Zmianę naprężenia w szynie określa zależność:

 (1)

gdzie:
Ds - zmiana naprężeń,
E - moduł sprężystości Yunga (stali szynowej),
l - pierwotna odległość między znakami,
Dl’ - zmiana odległości między znakami.

Pomiary podłużnych przemieszczeń punktów bazowych utrwalonych na to-
kach szynowych przeprowadza się względem ustalonego przekroju kontrolnego. 
Położenie przekroju kontrolnego wynika z przyjęcia tzw. punktów stałych, które 
położone są po obu stronach torów najczęściej na konstrukcjach wsporczych sieci 
trakcyjnej, obiektach inżynieryjnych lub innych obiektach, których położenie jest 
niezmienne w czasie [14,15,16].

Punkty bazowe wyznaczone są przez nacięcia zewnętrznej pionowej powierzch-
ni główki szyny. Nacięcia główek szyn, należy wykonać w miejscach wyznaczo-
nych przez przekrój kontrolny bezpośrednio w trakcie przytwierdzania szyn do 
podkładów - jest to położenie odpowiadające zerowym naprężeniom w szynach 
w temperaturze przytwierdzenia (temperatura neutralna). W stosunku do pier-
wotnego położenia punktów kontrolnych dokonuje się kolejnych pomiarów poło-
żenia tych punktów w odniesieniu do ustalonego przekroju kontrolnego.

Wykonując kolejne pomiary położeń punktów bazowych na szynach w dwóch 
sąsiednich przekrojach kontrolnych w stosunku do położenia odpowiadającego 
zerowemu naprężeniu, można obliczyć przyrost długości odcinka kontrolnego szy-
ny, a następnie przyrost naprężenia w szynie.

W 2002 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Załącznikiem do Uchwały nr 
155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadziły do stosowania: „Wa-
runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” – D1.

Załącznik nr 7 - Warunki eksploatacji toru bezstykowego, ujmował między 
innymi zagadnienia:

- podstawy fizyczne toru bezstykowego;
- obserwacja miejsc podatnych na pełzanie przy zastosowaniu punktów sta-

łych;
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- metryka toru bezstykowego; 
- weryfikacja temperatury neutralnej na podstawie badań diagnostycznych.
Wartość siły podłużnej w strefie centralnej toru bezstykowego, wywołanej je-

dynie zmianami temperatury szyny (siła termiczna) Frz, cytowana w Załączniku nr 
7 wynosi:

(2)

gdzie: 
Frz - wartość siły termicznej przy temperaturze szyny t

rz
,

α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10], 
E - moduł sprężystości stali szynowej [2,1.105 Mpa],
A - przekrój poprzeczny szyny[mm2],
t

n 
- temperatura neutralna szyny [0],

t
rz
 - temperatura szyny [0].

Gdy w strefie centralnej nie występują przemieszczenia lokalne toru lub szyn, 
temperatura neutralna jest równa temperaturze przytwierdzenia szyn do podkła-
dów. Jednak różny stopień nagrzania szyny, zmienny opór podłużny na długości 
toru, okresowo działające siły od pojazdów oraz zmienna wartość przyczepności 
kół z szynami, powodują odcinkowe zaburzenia stanu równowagi. Może to spo-
wodować występowanie lokalnych przemieszczeń szyn [3], prowadzące do zmian 
wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło pełzanie (prze-
mieszczanie) szyn [4].

Efekt wzrostu siły ściskającej na odcinku toru będzie analogiczny do obniżenia 
na tym odcinku temperatury neutralnej o wartość:

(3)

gdzie:
δ - maksymalna pomierzona wartość pełzania toru [mm],
α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10],
l - pomierzona długość odcinka toru, na którym stwierdzono pełzanie [m].

W przypadku, gdy przed zaobserwowaniem pełzania, temperatura neutralna 
była równa temperaturze przytwierdzenia, to po pomiarze wartości pełzania i obli-
czeniu wartości ∆t

n
, temperatura neutralna będzie na części odcinka pełzania więk-

sza o wartość ∆t
n (siły rozciągające), a na części odcinka niższa o wartość ∆t

n od tem-
peratury neutralnej pozostałej części toru, na której nie stwierdzono pełzania.

Wieloletnie obserwacje zachowania toru bezstykowego, pozwalają wyodrębnić 
lokalizację toru szczególnie podatnych na pełzanie toru, takich jak:

- odcinki, na których następuje rozruch lub hamowanie pojazdów szynowych;
- rejony przejazdów kolejowych, pojedyncze rozjazdy wspawane w tor bezsty-

kowy;
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- miejsca zmiany rodzaju podkładów;
- na prostych przed początkiem i za końcem łuków o promieniach < 600 m;
- rejony byłych lub istniejących osuwisk;
- miejsca przejścia toru z położenia w przekopie w nasyp, przed i za tunelami;
- na pochyleniach większych od 5‰ o długościach większych od długości 

pociągów;
- na odcinkach, gdzie w przeszłości występowało pełzanie szyn lub toru;
- strefy przejściowe położone przy obiektach inżynieryjnych.
Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Warunków technicznych D1 z 2002 roku, 

punkty stałe należy zakładać w tych samych przekrojach po obu stronach toru 
bezstykowego, wyłącznie w strefie centralnej wg następujących zasad:

a) przy objęciu obserwacją toru o długości większej niż kilometr, po dwa punk-
ty na jednej szynie długiej przed jej zgrzaniem w odległości ok. 50 m od 
końców szyny;

b) dla odcinka toru krótszego niż kilometr, punkty stałe w odległościach od 50 
do 200 m.

Położenie punktów stałych, powinno umożliwiać poprowadzenie prostej od-
niesienia, w stosunku, do której wykonywany będzie pomiar odległości do punktu 
bazowego.

Aktualnie obowiązujące Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na li-
niach kolejowych Id -1 [4], podtrzymały treść zapisów Załącznika nr 7 do Warun-
ków technicznych D1 z 2002 r.

Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8, ustala między innymi czę-
stotliwość wykonywania pomiarów kontrolnych przemieszczeń szyn na punktach 
stałych toru bezstykowego. Jako standardowe badania diagnostyczne, wykonuje 
się na wszystkich torach każdej kategorii linii, co najmniej raz w roku, a w szcze-
gólnych przypadkach, przeprowadzane są specjalne badania diagnostyczne.

Stosowany obecnie na PKP sposób pomiaru przemieszczeń podłużnych szyn 
lub toru, metodą punktów stałych, pozwala na wyznaczenie wartości siły podłuż-
nej w szynach lub korekty temperatury przytwierdzenia szyn w oparciu o po-
miar przemieszczeń podłużnych utrwalonych na szynie punktów bazowych [8,9], 
względem ustalonego przekroju kontrolnego. Każdy przekrój kontrolny wyzna-
czony jest przez płaszczyznę pionową przechodzącą przez dwa punkty stałe roz-
mieszczone po obu stronach toru. W przekroju tym leży prosta, wyznaczona przez 
oba punkty stałe.

Odcinek prostej materializuje sznurek, linka stalowa lub żyłka rozpięta pomię-
dzy punktami stałymi. Aktualne położenie punktów bazowych zlokalizowanych 
na szynach, w stosunku do odcinka prostej wyznaczonego przez dwa punkty stałe, 
określają odległości punktów bazowych od tej prostej. Odległości te są mierzone 
przymiarem liniowym (rys. 1).

Dokładność pomiaru przemieszczenia wzdłużnego szyn tym sposobem, zależy od:
– błędu przyłożenia sznurka lub linki do punktu stałego,
– stałości położenia odcinka prostej podczas pomiaru,
– dokładności oszacowania odczytu z przymiaru liniowego.
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Rys. 1. Pomiar przemieszczeń punktów bazowych z użyciem cienkiego sznurka

Inny znany sposób pomiaru przemieszczeń punktów bazowych szyny w sto-
sunku do punktów stałych [8,13,20], jest rozwiązaniem, w którym pomiar poło-
żenia punktów bazowych, wykonuje się od kierunku prostej leżącej w płaszczyźnie 
pionowej, jaką tworzy wiązka światła lasera pomiędzy osiami znaków regulacji 
osi torów (zgodnych z warunkami Ig-6) zamocowanych do słupów trakcyjnych 
położonych w przekroju pomiarowym. Laser zamocowany jest w taki sposób, że 
wiązkę światła można skierować dokładnie na oś znaku regulacji położonego po 
przeciwnej stronie torów. W pomiarze wykorzystuje się pionową wiązkę pulsujące-
go światła lasera, na którą naprowadza się odbiornik światła laserowego, zamoco-
wany na urządzeniu ułożonym na szynie stycznie do nacięcia znaku bazowego. Na 
liniale elektronicznym urządzenia, wykonuje pomiar odległości punktu bazowego 
na szynie od tak wyznaczonego kierunku pionowej płaszczyzny laserowej.

Oba wyżej opisane sposoby pomiaru przemieszczeń wzdłużnych szyn toru bez-
stykowego, wymagają założenia w sąsiedztwie toru dwóch punktów stałych wy-
znaczających kierunek przekroju pomiarowego. Wymóg założenia pary punktów 
stałych w przypadku niezelektryzowanej linii kolejowej lub linii jednotorowej, po-
woduje konieczność trwałej zabudowy w sąsiedztwie toru konstrukcji (np. zabu-
dowa znakiem zgodnym ze standardem [22]), na której lokalizuję się znak punktu 
stałego, położony na wysokości główki szyn toru.

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych założonych na szynach toru bezsty-
kowego w stosunku do punktów stałych, można wykonać również w inny sposób, 
np. mierząc odległości każdego z punktów bazowych od rzutu punktu stałego na 
kierunek prostej położonej na powierzchni bocznej główki szyny przechodzącej 
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przez punkt bazowy i równoległej do powierzchni tocznej główki szyny. Schemat 
ideowy tej metody pomiaru zwanej metodą ortogonalną, przedstawia rys. 2.

Metoda ta pozwala na szybki i dokładny pomiar przemieszczeń punktów ba-
zowych położonych na szynach torów bezstykowych w stosunku do pojedynczego 
punktu stałego, położonego w przekroju pomiarowym. Punktem stałym może być 
tradycyjny znak regulacji osi toru zaznaczony na powierzchni słupa trakcyjnego, 
znak regulacji osi toru - zgodny z Ig-6 - osadzony na konstrukcji wsporczej sieci 
trakcyjnej (rys. 5b) lub innej trwałej konstrukcji położonej w sąsiedztwie toru. 
Punktem stałym w tej metodzie może być również znak ziemny regulacji osi toru 
- zgodny z wymogami Ig-8 (rys. 5c) z zamocowanym znakiem regulacji osi toru 
zgodnym z Ig-6.

Rys. 2. Schemat pomiaru położenia punktów bazowych od punktu stałego

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych, metodą ortogonalną można wy-
konać np. przy pomocy urządzenia laserowego ORTO LASER, którego prototyp 
przedstawia rys. 3.

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonal-
nego pomiaru laserowego, stanowi zestaw pomiarowy (rys. 4) złożony z:

- laserowego urządzenia do wyznaczania rzutów ortogonalnych (prostokąt-
nych) punktu stałego i punktów bazowych na kierunek prostej stycznej do 
krawędzi zewnętrznej główki szyny,

- czujnika światła laserowego,
- adaptera do mocowania czujnika na znakach regulacji osi toru,
- adaptera do ustawiania czujnika na punktach bazowych zaznaczonych na 

szynach.
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 Rys. 3. Urządzenie laserowe do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonalną

Rys. 4. Zestaw ORTO LASER do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonalną

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych tym sposobem, polega na wyzna-
czaniu rzutów prostokątnych (ortogonalnych) na kierunek prostej wyznaczony 
przez krawędź główki szyny położonej bliżej punktu stałego, rzutu punktu stałego 
oraz punktów bazowych położonych na obu szynach. Odległość punktu bazowego 
od rzutu punktu stałego na prostą zdefiniowaną powyżej, odcinek O1P jest szu-
kaną odległością lokalizującą położenie punktu bazowego w stosunku do punktu 
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stałego. Na kierunek wyżej opisanej prostej, rzutuje się punkt bazowy drugiej szy-
ny, co pozwala na wyznaczenie położenia punktu bazowego położonego na drugiej 
szynie w stosunku do punktu stałego. Odcinek O1L jest odległością rzutu punktu 
bazowego szyny lewej od punktu bazowego szyny prawej.

Wykonanie pomiaru odległości punktu bazowego szyny od przekroju pomiaro-
wego wymaga wykonania następujących czynności:

- urządzenie mierzące, ustawić na badanej szynie, tak aby znacznik pryzma-
tyczny podstawy przyrządu znajdował się w nacięciu punktu bazowego szyny,

- przesunąć karetkę z laserem do położenia skrajnego i wyzerować odczytu na 
liniale elektronicznym urządzenia,

- spoziomować urządzenie z laserem w kierunku prostopadłym do osi szyny 
za pomocą libelli sferycznej umieszczonej na obudowie liniału, a dokładne 
poziomowanie zostanie przeprowadzone automatycznie przez układ waha-
dła magnetycznego lasera,

- uruchomić laser w trybie pulsacyjnym i przesuwając karetkę z laserem, na-
kierować promień światła laserowego na oś czujnika laserowego ustawione-
go na punkcie stałym (rys. 5b),

- wykonanie odczytu z liniału elektronicznego urządzenia, który oznacza 
pomierzoną odległość od punktu bazowego szyny do rzutu prostokątnego 
punktu stałego na prostą wyznaczoną przez krawędź zewnętrzną główki 
szyny w rejonie położenia punktu bazowego (odcinek O1P na rys. 2),

- w celu wykonania pomiaru położenia punktu bazowego na drugiej szynie, 
(szyna lewa), należy urządzenie ustawić na pierwszym punkcie bazowym 
i wyzerować odczyt na liniale elektronicznym,

- ustawiając na drugim punkcie bazowym adapter szynowy z zamocowanym 
czujnikiem laserowym (rys. 5a), oraz celując laserem na oś czujnika, wyko-
nać pomiar odległości pomiędzy rzutem prostokątnym punktu bazowego 
szyny lewej, a punktem bazowym szyny prawej (odcinek O1L na rys. 2).

Rys. 5. Czujnik laserowy umieszczony: a) na punkcie bazowym, b) na punkcie stałym (znak regulacji 
osi toru), c) na punkcie stałym (ziemny znak regulacji osi toru)

Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8, ustala częstotliwość prze-
prowadzania pomiarów przemieszczeń szyn w stosunku do punktów stałych toru 
bezstykowego. Standardowo badania diagnostyczne, wykonuje się na wszystkich 
torach każdej kategorii linii, co najmniej raz w roku.
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W stosunku do pierwotnego położenia punktów kontrolnych dokonuje się ko-
lejnych pomiarów położenia tych punktów w odniesieniu do ustalonego przekroju 
kontrolnego, co pozwala na weryfikację temperatury neutralnej szyny.

Obliczenia aktualnej temperatury neutralnej [16], pomiędzy tymi punktami 
przeprowadza się podstawie wyników pomiarów w następujący sposób:

a) wyznacza się wartość przemieszczenia punktu bazowego (i) jakie nastąpiło 
w okresie od pierwszego do aktualnego pomiaru:

 (4)
gdzie:
d(i) - aktualny pomiar przemieszczenia z uwzględnieniem znaku (kierunku prze-

mieszczania),
do

(i) - pierwszy pomiar położenia punktu bazowego bezpośrednio po przytwier-
dzeniu szyny do podkładu;

b) wyznacza się wartość przemieszczenia punktu bazowego (i+1) jakie nastą-
piło w okresie od pierwszego pomiaru do aktualnego:

 (5)
gdzie:
d(i+1) - aktualny pomiar przemieszczenia z uwzględnieniem znaku (kierunku 

przemieszczania),
do

(i+1) - pierwszy pomiar położenia punktu bazowego bezpośrednio po przy-
twierdzeniu szyny do podkładu;

c) na podstawie tych danych, wyznacza się zmianę długości odcinka pomiędzy 
punktami bazowymi (i, i+1):

 (6)

d) oblicza się wartość zmiany temperatury odpowiadającej zmianie sił podłuż-
nych wywołanych przemieszczeniem z uwzględnieniem znaków, które przy 
przyjętych wyżej założeniach oznaczają: siła ściskająca znak „+”, siła rozcią-
gająca znak „-”:

 (7)

gdzie:
L - długość odcinka toru pomiędzy sąsiednimi punktami stałymi [m],
α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10], 
∆L - wartość zmiany długości odcinka [m];

e) aktualna temperatura neutralna na odcinku pomiędzy punktami stałymi 
wynosi:
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(8)

gdzie:
tn - aktualna temperatura neutralna,
to - temperatura neutralna przytwierdzenia szyny.

3. Podsumowanie

Korektę temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego (w jego strefie 
centralnej) wyznacza się obecnie na podstawie obserwacji przemieszczeń punktów 
bazowych założonych na szynach w stosunku do punktów stałych.

Na zelektryfikowanych liniach dwutorowych, punkty stałe zlokalizowane są na 
powierzchni bocznej słupów trakcyjnych toru nr 1 i nr 2, położonych na wprost 
siebie. Punkty stałe położone są na bocznej powierzchni słupa w okolicy krawędzi 
z powierzchnią czołową i w zasadzie jest to bliżej nieokreślone miejsca, do których 
przykłada się sznurek materializujący linię prostą, od której mierzy się odległości 
do punktów bazowych.

Tę niejednoznaczność, można wyeliminować przyjmując jako punkty stałe, 
znaki regulacji osi toru nowego typu [19]. Korzystnym w tym przypadku jest 
zastosowanie do pomiarów przemieszczeń zestawu złożonego z lasera krzyżowe-
go i czujników promienia laserowego, mocowanych na znakach regulacji osi toru 
oraz urządzenia z systemem pomiaru odległości rzutów ortogonalnych punktów 
bazowych od rzutu ortogonalnego punktu stałego na prostą wyznaczoną przez 
krawędź zewnętrzną główki szyny.

Zastosowanie laserów krzyżowych do pomiaru przemieszczeń wzdłużnych szyn 
toru bezstykowego od punktów stałych, umożliwia zastosowanie metody orto-
gonalnej pomiaru przemieszczeń szyn na zelektryfikowanych liniach jedno i wie-
lotorowych, jak również na niezelektryzowanych liniach kolejowych, na których 
punkty stałe założono na ziemnych znakach regulacji osi toru. Pomiar przemiesz-
czenia punktów bazowych na szynach, można wykonać z dokładnością ±1 mm.

Pomiar położenia punktów bazowych wykonany metodą ortogonalną zesta-
wem ORTO LASER, wymaga dowiązania do jednego punktu stałego i przeprowa-
dzany jest przez dwie osoby (w tym sygnalista), podczas gdy w metodzie tradycyj-
nego pomiaru niezbędny jest udział czterech osób (w tym sygnalista).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów porównawczych opisanych metod 
pomiaru przemieszczeń szyn, stwierdzono, że w korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych metoda tradycyjna pomiaru z wykorzystaniem sznurka, pozwala prze-
prowadzić pomiar przemieszczeń wzdłużnych szyn w czasie nieco krótszym niż 
pomiar wykonany zestawem laserowym. W niekorzystnych warunkach pogodo-
wych (silny wiatr, opady deszczu czy śniegu) trudno określić dokładność pomiaru 
tradycyjnego, a sam pomiar staje się bardzo uciążliwy lub wręcz nie możliwy.
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Przetwarzanie danych w centrum 
diagnostyki PkP Polskie linie kolejowe s.a. – 

nowe inicjatywy1

streszczenie. Burzliwy rozwój technologii informatycznych pozwala na pozyskiwanie, 
przetwarzanie i automatyczną analizę wielkich ilości danych diagnostycznych. Umożliwia to 
realizację optymalnych pod względem efektywności i kosztu strategii utrzymania infrastruktury 
kolejowej. Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. utrzymuje obszerny zbiór da-
nych diagnostycznych i podejmuje działania ku przekształceniu go w wydajną bazę do działań 
analitycznych, zgodnie ze współczesnymi trendami, znanymi pod hasłem Big Data Analytics. 
Częścią aktywności w tym zakresie jest pozyskiwanie nowych źródeł danych diagnostycznych. Przy-
kładem jest projekt pilotażowy wdrożenia sieci autonomicznych sensorów bezprzewodowych do mo-
nitorowania temperatury szyn. Artykuł opisuje podjęte i planowane działanie wraz z koniecznym 
kontekstem technologicznym.

słowa kluczowe: utrzymanie predykcyjne, Big Data, sieci sensorowe, WSN, diagnostyka 
kolejowa

1. utrzymanie infrastruktury kolejowej

Stała infrastruktura kolejowa – tory, trakcja elektryczna, itd. są obiektem pro-
cesów utrzymaniowych, podobnie jak maszyny i urządzenia. Jednak czynności 
utrzymaniowe dotyczące linii kolejowych mają swoją specyfikę. Charakteryzują się 
bardzo wysokim kosztem, związanym nie tylko z technologią naprawy, ale także 
z koniecznym czasowym wyłączeniem fragmentu linii z ruchu. Z drugiej strony 
kategorycznym imperatywem jest zawsze bezpieczeństwo procesu transportowe-
go. Dlatego też dominującą częścią utrzymania linii kolejowych jest rozbudowana, 
kosztowna, diagnostyka stanu infrastruktury.

Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest jednostką pro-
wadzącą szeroko zakrojone badania diagnostyczne infrastruktury torowej przy 
użyciu metod badań nieniszczących (defektoskopia ultradźwiękowa, laserowe po-
miary geometrii, diagnostyka wizyjna, itp.). Zasoby pomiarowe obejmują specja-
lizowane pojazdy diagnostyczne, wózki pomiarowe, bazę laboratoryjną oraz liczną 
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kadrę wykwalifikowanych diagnostów. Centrum nadzoruje procesy spawalnictwa 
nawierzchni kolejowej i dokonuje odbiorów technicznych materiałów nawierzch-
niowych. Do zadań Centrum oprócz realizacji badań należy także gromadzenie, 
przetwarzanie, analiza i dystrybucja wyników działań diagnostycznych.

2. Predykcyjna strategia utrzymaniowa

Czynności utrzymaniowe mogą być prowadzone wg różnych strategii. Rys. 1 
ilustruje spektrum możliwości.

Rys. 1 Taksonomia strategii utrzymaniowych

Strategia harmonogramowana – inspekcja w ustalonych interwałach czaso-
wych, jest najbardziej zachowawczym i nieoptymalnym ze względu na koszty po-
dejściem. Strategia reaktywna – prowadzenie interwencji przywracającej spraw-
ność po powstaniu i wykryciu defektu jest najbardziej kosztownym podejściem, 
a w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa – bardzo ryzykownym. Bardzo dobra 
strategia, opierająca się na ciągłym monitorowaniu stanu obiektu podlegającego 
utrzymaniu zakłada dostępność odpowiednich diagnostycznych środków technicz-
nych i podejmuje prewencyjne czynności utrzymaniowe. Strategia predykcyjna 
również opiera się na monitorowaniu stanu, ale jest bardziej agresywna w optyma-
lizacji, planując czynności utrzymaniowe na podstawie predykcji czasu wystąpie-
nia uszkodzenia.

Stosowana w utrzymaniu linii kolejowych strategia jest mieszanką strategii 
harmonogramowanej oraz reaktywnej z elementami predykcji. Realizowany jest 
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pewien regularny harmonogram czynności diagnostycznych, pochłaniający wiele 
zasobów (czas, kadry). Ich rezultatem jest czasem wykrycie fatalnej degradacji ele-
mentów toru (pęknięcie szyny, przekroczenie dopuszczalnych odchyłek geometrii, 
itp.). Występuje wtedy konieczność bezzwłocznej interwencji, co zbliża strategię 
utrzymaniową do reaktywnej. Diagnostyka ujawnia także defekty niekrytyczne, 
które jednak mogą rozwinąć się do niebezpiecznej postaci. W takich sytuacjach 
stosowane są utrzymaniowe działania prewencyjne, jak np. szlifowanie powierzch-
ni tocznej szyny dla neutralizacji wad powierzchniowych, czy, w szczególnych 
przypadkach, obniżenie prędkości ruchu. Działania te oparte są o wypracowany 
przez lata zasób wiedzy dotyczący typowego przebiegu rozwoju wad i oparte na 
tym przewidywania co do zbliżającej się fatalnej degradacji toru. Stanowi to pewną 
postać predykcyjnej strategii utrzymaniowej.

Dla utrzymania linii kolejowych czysta strategia predykcyjna byłaby ideałem. 
Zakłada ona ciągły, bogaty strumień danych diagnostycznych, poddawany prze-
twarzaniu przy użyciu modelu predykcyjnego (w surowej postaci – zakumulowa-
na wiedza o procesach degradacji), celem wypracowania werdyktów dotyczących 
czynności utrzymaniowych. Działania nie są podejmowane przedwcześnie, a do-
piero wtedy, kiedy ryzyko fatalnej degradacji osiągnie pewien poziom, jednak na 
tyle wcześnie, by do niej nie dopuścić. Zakłada się też elastyczność modelu predyk-
cyjnego, tzn. jego dostosowywanie się do zmieniającego się obrazu diagnostyczne-
go sieci. Zaletami tej strategii są, m.in. ([1]):

• optymalizacja harmonogramu planowanych czynności utrzymaniowych,
• minimalizacja wyłączenia fragmentów linii kolejowych z ruchu,
• optymalizacja czynności diagnostycznych (optymalizacja harmonogramu 

i priorytetyzacja lokalizacji).
Zaawansowane wdrożenia strategii predykcyjnej zakładają ponadto elastyczny, 

adaptacyjny model predykcyjny, uaktualniany w drodze intensywnej analizy da-
nych diagnostycznych, oferujący sprzężenie zwrotne, dotyczące strumienia danych 
wejściowych. W takim wariancie pozytywne efekty są jeszcze bogatsze i obejmują 
m.in.: kształtowanie procesu diagnostycznego poprzez inkorporację nowych me-
tod, wykrywanie głębokich przyczyn powstawania defektów, włączanie do analizy 
dodatkowych zbiorów danych, niezwiązanych bezpośrednio z procesem diagno-
stycznym (np. dane ruchowe, meteorologiczne, itp.).

Oczywistym efektem jest redukcja kosztów związanych z procesem utrzyma-
niowym oraz negatywnymi konsekwencjami degradacji toru. Przykładem mogą 
być efekty wprowadzenia strategii predykcyjnej w utrzymaniu taboru przez fiń-
skiego przewoźnika VR Group ([2]). Firma stosowała tradycyjnie harmonogra-
mowaną strategię dla istotnych elementów mechaniki (koła, wózki), mniej ważne 
elementy, jak np. drzwi podlegały strategii reaktywnej. Po wyposażeniu floty po-
jazdów w czujniki diagnostyczne, zbierane przez pewien czas dane (ok. 30000 serii 
pomiarowych na każdy pociąg) zostały użyte przez oprogramowanie analityczne 
do budowy modelu predykcyjnego. Realizowany przy jego użyciu proces utrzyma-
niowy przyniósł redukcję kosztów o 1/3.
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3. gromadzenia danych podstawą konstrukcji modelu predykcyjnego

Zgromadzona wiedza o procesach degradacji toru nie jest wystarczającą pod-
stawą do konstrukcji modelu predykcyjnego. Tory kolejowe są w ciągłej złożo-
nej interakcji z taborem. Współzależność jest dwukierunkowa. Degradacja torów 
oddziałuje negatywnie na tabor (w skrajnym przypadku – wykolejenia), zły stan 
taboru pogarsza stan toru. Jednocześnie oba te składniki procesu transportowego 
podlegają nadzorowi odrębnych jednostek organizacyjnych, co wprowadza ko-
nieczność stosowania środków diagnostycznych, dotyczących komplementarne-
go składnika. W diagnostyce utrzymaniowej linii kolejowej stosuje się rutynowo 
przytorową aparaturę diagnostyczną, mającą za zadanie wykrywać fatalne dla toru 
degradacje stanu taboru: zatarte maźnice, zakleszczone hamulce, zdeformowane 
koła, itd.

Sytuację komplikuje fakt, że wraz z rozwojem gospodarczym, zmienia się profil 
użytkowania linii kolejowych. Zwiększa się obciążenie, podwyższana jest częstość 
przejazdów i prędkość jazdy. Zmienia to przebieg procesów degradacyjnych. Np. 
wraz z pojawieniem się szybkich pociągów, wzrosła zauważalnie częstość występo-
wania wad powierzchni szyny typu squat (rys. 2). Zwiększyły się wymagania co do 
niezawodności, punktualności procesu transportowego, okna czasowe na czynno-
ści utrzymaniowe znacznie się zmniejszyły. Z drugiej strony pojawiły się też nowe 
możliwości diagnostyczne, dostarczające bogatszych danych.

Wszystko to sprawia, że ugruntowany w tradycyjnej wiedzy model predyk-
cyjny jest niepełny i konieczna staje się jego ciągła aktualizacja w drodze analizy 
danych diagnostycznych.

Rys. 2. Przykład wady powierzchniowej typu squat

Oczywiście elementy analizy danych, określania zauważalnych zmian oraz 
kształtowanie czynności utrzymaniowych jest jak najbardziej obecne w aktual-
nych procedurach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Okresowa sprawozdawczość 
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oraz analiza oparta o statystyczne wskaźniki jakości oraz reguły decyzyjne, pozwa-
lają na priorytetyzację działań utrzymaniowych. Jednak postępująca digitalizacja 
wszystkich aspektów procesu transportowego daje do dyspozycji bogaty treściowo 
i niezmiernie obszerny zasób danych. Podobnie rozwój technologii diagnostycz-
nych tworzy techniki wytwarzające gigantyczne woluminy danych pomiarowych, 
żeby wspomnieć chociażby o diagnostyce wizyjnej. Przykładem niech będą specja-
lizowane pojazdy diagnostyczne eksploatowane w Centrum Diagnostyki. Wcze-
śniejsze generacje pojazdu do ultradźwiękowej diagnostyki szyn bazowały na re-
jestracji danych tworzących tzw. zobrazowanie B-Skan (max. amplitudy sygnału 
w wybranych bramkach pomiarowych dla każdego przekroju pomiarowego), co 
tworzyło strumień danych rzędu 100 MB na typową jazdę pomiarową. Obecnie 
eksploatowany pojazd posługuje się aparaturą, która rejestruje oprócz danych B-
-Skan także obrazy wideo szyn, co zwiększa typowy rozmiar wyników do kilku-
dziesięciu GB na jazdę. Przygotowywana nowa wersja pojazdu diagnostycznego, 
w zakresie diagnostyki ultradźwiękowej, rejestruje dodatkowo pełen zapis sygnału 
ultradźwiękowego dla każdej akcji pomiarowej, co generuje dodatkowe kilka GB 
danych.

Do przetworzenia tak dużych woluminów niezbędne są automatyczne proce-
dury analizy danych oraz automatyczne systemy predykcyjno-decyzyjne.

Big Data Analytics

Wskazany powyżej trend do reprezentowania obiektów, podlegających czyn-
nościom utrzymaniowym przez bezpośrednio lub pośrednio z nimi związane boga-
te, heterogeniczne zbiory danych w połączeniu z rozwijanymi przez lata metodami 
analizy danych – wnioskowaniem statystycznym, filtracją adaptacyjną, uczeniem 
maszynowym (czy ogólniej: sztuczną inteligencją), tworzą konglomerat, który 
współcześnie często określa się terminem Big Data Analytics. Podejście to operuje 
na danych, charakteryzowanych w pięciu wymiarach (tzw. 5xV, [3]):

•	 wolumin danych (Volume) - przetwarzane są duże zbiory danych,
•	 różnorodność (Variety) – dla stworzenia bogatego kontekstu analitycznego 

oraz bogatej bazy potencjalnych atrybutów predykcyjnych, brane są pod 
uwagę dane z różnych źródeł, również nie związanych bezpośrednio z dia-
gnozowanym obiektem,

•	 szybkość uzupełniania danych (Velocity) – dzięki automatycznemu przetwa-
rzaniu, brane mogą być pod uwagę dane z monitorowania stanu obiektu 
w trybie ciągłym,

•	 wiarygodność (Veracity) – pochodzenie danych z różnych źródeł pociąga za 
sobą nieuchronne konsekwencje w postaci zróżnicowania wiarygodności, 
dokładności, aktualności, itp.; konieczne jest operowanie metadefinicjami 
zbiorów danych, określającymi te i inne atrybuty,

•	 wartość (Value) – poszczególne składniki danych różnią się znacznie swoją 
„mocą” predykcyjną – diagnozowany fenomen może być praktycznie nieza-
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leżny od pewnych komponentów danych, z kolei inne zbiory mogą zawierać 
kluczowe atrybuty predykcyjne, bez których analiza jest niemożliwa.

4. repozytorium danych diagnostycznych centrum diagnostyki

Egzemplifikacją naturalnej ewolucji ku wdrożeniu Big Data Analytics 
(BDA) w realiach polskich jest repozytorium o nazwie Baza Danych Diagno-
stycznych (BDD), utrzymywane przez Centrum Diagnostyki PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A.

Jest to system informatyczny, wspomagający przetwarzanie danych, wdrożony 
w 2010 r. Stanowi konglomerat rozwiązań informatycznych:

•	 skalowalna baza serwerowa, pod kontrolą systemu operacyjnego Linux,
•	 wielodostępna, relacyjna baza danych typu SQL,
•	 spójny, rozszerzalny model danych, opisujących wszystkie aspekty procesu 

gromadzenia danych pomiarowych – opis infrastruktury, jednostki orga-
nizacyjne, zasoby, definicje źródeł pomiarów, zbiory danych pomiarowych, 
itd.; model jest otwarty na rozszerzenie, został już kilkukrotnie uzupełniony 
o moduły opisujące nowe segmenty danych,

•	 centralny serwer aplikacji, wymagający do obsługi jedynie warstwy klasy 
„thin client”, tj. zapewniający pełny funkcjonalny dostęp z poziomu uniwer-
salnej przeglądarki internetowej,

•	 dodatkowe oprogramowanie off-line dla badaczy terenowych, umożliwia-
jące wprowadzanie danych bez połączenia z serwerem, wraz z procedurami 
synchronizującymi import i eksport danych,

•	 rozbudowany system kontroli dostępu na poziomie podmiotowym (uwie-
rzytelnienie dostępu), przedmiotowym (ograniczenia dostępu do określo-
nych fragmentów infrastruktury) i funkcjonalnym (definicje ról funkcjonal-
nych w systemie, ograniczające dostęp do pewnych operacji),

•	 podstawowe wsparcie dla działań analitycznych – rozbudowanie mecha-
nizmu filtracji, sortowania i wyszukiwania, raportowanie, eksport danych 
w ujednoliconych formatach. 

System w fazie wdrażania przejął dane z wcześniej wykorzystywanych, frag-
mentarycznych rozwiązań informatycznych oraz dokumentów papierowych. Dane 
te zostały pozbawione wielu niedoskonałości stojących na przeszkodzie do spraw-
nego przetwarzania, np. błędów wynikających z braku mechanizmów walidacyj-
nych. Obecnie Baza obejmuje miliony rekordów danych z procesów pomiarowych 
realizowanych już od 2005 r. Źródłami danych są defektoskopowe pomiary szyn 
wózkami jednotokowymi oraz wagonem pomiarowym, pomiary geometrii torów, 
dane o złamaniach i wymianach szyn, wyniki diagnostyki urządzeń DSAT (Dia-
gnostyka Stanów Awaryjnych Taboru).

Jak wspomniano, ewolucja BDD wpisuje się w schemat dojrzewania realizacji 
procesu utrzymaniowego do wdrożenia Big Data Analytics. Jednocześnie spojrze-



65Przetwarzanie danych w centrum diagnostyki PkP Polskie linie...

nie na rozwój BDD z tej syntetycznej perspektywy pozwala na lepsze zaprojekto-
wanie dalszych działań rozwojowych.

Inicjatywa zebrania pofragmentowanych, niespójnych danych, pochodzących 
z różnych specyficznych systemów informatycznych wynikła z naturalnej potrzeby 
zapanowania nad chaosem wczesnego etapu informatyzacji oraz stworzenia zdro-
wej bazy dla działań diagnostycznych. Odpowiadała na zapotrzebowania w dwóch 
wymiarach: rosnącej liczby danych (wolumin) oraz potrzebie spójności (wiary-
godność). Z czasem rozwoju BDD coraz wyraźniej dawał o sobie znać wymiar 
różnorodności – do repozytorium włączane były kolejne zbiory danych, czasem 
dość od siebie semantycznie odległe. Model scentralizowanego serwera z dostępem 
za pośrednictwem web-interfejsu zaoferował możliwość bezzwłocznej dystrybucji 
danych, co nawiązuje do wymiaru szybkości uaktualniania. Jednocześnie perspek-
tywa Big Data Analytics pozwala na klarowne wskazanie deficytów rozwoju syste-
mu motywowanego bieżącymi potrzebami oraz zdefiniowanie działań prowadzą-
cych ku przekształceniu BDD w solidną bazę analityczną:

1. Zauważalnie przyrastający wolumin danych diagnostycznych wymaga 
otwarcia perspektywy skalowalności. Cenne jest przetransferowanie syste-
mu do środowiska wirtualizacyjnego, w ramach coraz popularniejszego pa-
radygmatu Cloud Computing.

2. W zakresie szybkości uaktualniania danych, należy dokonać pełnej transfor-
macji systemu na elektroniczny obieg dokumentów. Obecnie utrzymywany 
jest asekuracyjny model zdublowanej - papierowej i elektronicznej wymiany 
danych, przy czym przetwarzanie dokumentów papierowych dyktuje inter-
wały formalnej rejestracji danych.

3. Wymiary różnorodności i wiarygodności danych wymagają opracowania 
zuniwersalizowanej metadefinicji zbioru danych, charakteryzującej zarówno 
jego zawartość jak i cechy analityczne. Do BDD z sukcesem włączono do 
tej pory kilka nowych zbiorów danych, jednak stało się to w drodze roz-
szerzania specyficznego modelu danych. Wyraźnie widoczna perspektywa 
stosowania nowych metod diagnostycznych oraz włączania dodatkowych 
danych, nie związanych bezpośrednio z diagnostyką, wymaga zuniwersa-
lizowania definicji, tak, aby nowe źródła danych były dodawane w drodze 
konfiguracji, a nie rozszerzania implementacji. Istotnym szczegółowym 
czynnikiem w zakresie wiarygodności danych jest też nałożenie rygorów 
dokładności na komponent geolokalizacyjny we wszystkich przetwarzanych 
zbiorach.

4. W wymiarze wartości predykcyjnej, obecna zawartość BDD nie pokrywa 
w całości cyklu życia obiektów objętych procesem utrzymania. W szczegól-
ności brak jest wdrożonej rejestracji czynności odnawiających stan - wymian 
szyn, szlifowania itp. Tego rodzaju niespójność treściowa znacznie utrudnia 
lub wręcz uniemożliwia rejestrację zmian defektów w czasie, a co za tym 
idzie, niemożliwość budowania temporalnego modelu rozwoju wad – jed-
nego z ważniejszych składników modelu predykcyjnego.
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5. sieci sensorowe

Opisane powyżej uogólnienia i rozszerzenia BDD osadzają rozwój repozyto-
rium w kontekście Big Data Analytics, kreśląc perspektywę użycia zgromadzo-
nych danych. Jednak współczesne trendy technologiczne przynoszą jeszcze jedną 
płodną perspektywę – wykorzystanie w diagnostyce sieci sensorowych.

Przez lata narosło sporo terminologii związanej z czujnikami osadzonymi w mo-
nitorowanych obiektach i przesyłających dane o statusie za pomocą łączności cy-
frowej. Terminy takie, jak: inteligentne czujniki, bezprzewodowe sieci sensorowe, 
systemy cyberfizyczne, ostatnio – IoT (Internet of Things), lub IIoT (Industrial IoT) 
oraz wiele innych, mają swoje specyficzne znaczenia, czasem już tylko historyczne, 
ale są też świadectwem długoletniego i wielodrożnego rozwoju konceptów i tech-
nologii, dzięki którym wykształciła się pula dojrzałych, gotowych do wdrożenia 
rozwiązań. W kontekście bliskim zagadnieniu diagnostyki infrastruktury kolejo-
wej, szczególnie często używane są obecnie terminy WSN oraz IoT. Koncept sieci 
czujników bezprzewodowych WSN (ang. wireless sensor network) dotyczy wszystkich 
aspektów konstruowania sieci komunikacji bezprzewodowej między prostymi wę-
złami sensorowymi. W ramach WSN zdefiniowane są topologie takich sieci, spo-
sób przekazywania informacji między węzłami (routing), mechanizmy bezpieczeń-
stwa, protokoły komunikacyjne, itp. Termin IoT ma w literaturze wiele definicji, 
ale wskazują one zawsze na pewien wspólny podzbiór cech ([4]):

• IoT polega na osadzeniu „tożsamości wirtualnej” w obiektach fizycznych. 
Obejmuje ona zwykle warstwę sensoryczną dla samoobserwacji, kompo-
nent identyfikacyjny oraz środki komunikacji. Na określenie takiej hybrydy 
używa się określenia „obiekt cyberfizyczny”.

• IoT wyposaża obiekt fizyczny w pewną moc obliczeniową, umożliwiającą 
realizację specyficznych procesów decyzyjnych lub procedur przetwarzania 
danych (tzw. „edge processing”).

• Komunikacja używana w architekturach IoT jest wydajna energetycznie, co 
pozwala na wysoką mobilność węzłów IoT, czyli rzeczywiste związanie ich 
z obiektami fizycznymi.

• Użycie IoT oznacza zawsze włączenie obiektów cyberfizycznych do skordy-
nowanej sieci komunikacyjnej. W założeniach IoT posługuje się protokołem 
transmisyjnym IP, włączającym węzły bezpośrednio do Internetu. Jednak 
w praktyce często stosowana jest hybryda z architekturą WSN, używają-
cą krótkozasięgowej, ekstremalnie energooszczędnej łączności bezprzewo-
dowej oraz danych koordynacyjnych węzła klasy IoT, włączonych do sieci 
Internet za pomocą komunikacji dalekosiężnej.

• Nieodłącznym składnikiem IoT jest warstwa cyber-bezpieczeństwa, chro-
niąca przed sabotażem.

Burzliwy rozwój elektroniki i informatyki przyniósł w ostatnich latach paletę 
konkretnych rozwiązań, umożliwiających wdrożenie konceptu sieci sensorowych 
w szerokiej skali. Należy wspomnieć tu o rozwiązaniach takich, jak mikrokon-
trolery o ultraniskim poborze mocy ([5]), sensory mikromechaniczne MEMS 
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([6]) oraz rozwój dopasowanych do rozwiązań WSN protokołów komunikacyj-
nych wszystkich warstw, od fizycznej po aplikacyjną, takich, jak ZigBee, LoRa czy 
6LoWPAN ([7]).

6. sieci sensorowe w transporcie kolejowym

W kontekście transportu kolejowego, koncept zastosowania sieci sensorowych 
do diagnostyki jest intensywnie badany i wdrażany. Szczególnie zaawansowana 
jest diagnostyka taboru kolejowego. Na opisanie tego procesu ukuty został nawet 
specjalny termin - „Internet of Trains”. Przykładem wdrożenia jest Dynamiczny Sys-
tem Zarządzania Utrzymaniem Pojazdów, wdrożony przez włoskiego przewoźnika 
TrenItalia [8]. Tabor liczący blisko 1700 pociągów został wyposażony w liczne 
węzły sensorowe (500 do 1000 na pociąg), dokonujące pomiaru naprężeń, tempe-
ratury silnika, napięcia w liniach zasilających, itp. Dokonując pomiarów do 5000 
razy na sekundę, czujniki te generują olbrzymi strumień danych, magazynowany 
w chmurze, w bazie przygotowanej na przyjęcie 1000 TB danych rocznie. Analizą 
danych i konstrukcją modelu predykcyjnego zajmuje się wysoko wydajne oprogra-
mowanie SAP HANA. Wdrożenie tego systemu pozwala zaoszczędzić ok. 10% 
rocznych wydatków na utrzymanie taboru, tj. prawie 150 mln Euro. Podobne 
projekty przytaczane są także przez innych przewoźników lub wiodących produ-
centów sprzętu. Przegląd zawarty jest w publikacji [9].

W odróżnieniu od taboru kolejowego, wdrożenia sieci sensorowych w zakresie 
diagnostyki infrastruktury stałej nie są jeszcze tak daleko posunięte, natomiast 
widoczny jest intensywny proces badawczy. Np. publikacja [10] podaje systema-
tyczny i bogaty przegląd badań prowadzonych w zakresie zastosowania WSN do 
monitorowania stanu drogi i taboru kolejowego. Przytoczone są rezultaty projek-
tów w zakresie monitorowania szyn pod kątem pęknięć i wyboczeń, kontrolowa-
nia stanu łubków, podtorza, zespoły czujnikowe do detekcji zniekształconych kół, 
mierzące prędkość przejazdu i zliczające osie, czy wreszcie dozór nad strukturami 
mostów i wiaduktów.

7. Projekt wdrożenia sieci sensorowych do diagnostyki infrastruktury 
kolejowej

Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainicjowało w tym 
roku projekt pilotażowy zastosowania sieci bezprzewodowych czujników do mo-
nitorowania infrastruktury kolejowej. Projekt został zaproponowany jako jeden 
z tematów badawczych w ramach konkursu BRIK (Badania i Rozwój w Infra-
strukturze Kolejowej) ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Jest odpowiedzią na naturalną i oczy-
wistą potrzebę ciągłego monitorowania temperatury szyn w torach bezstykowych. 
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Temperatura jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na naprężenia w szynach 
kolejowych, a co za tym idzie, na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Duże zmiany 
temperatury spowodowane zarówno cyklem rocznym jak i dziennym, powodują 
rozszerzanie i kurczenie metalu, co w ekstremalnych przypadkach skutkować może 
pęknięciami i złamaniami szyn kolejowych. Oznacza to, że konieczne jest ciągłe 
monitorowanie temperatury, w celu określania i przewidywania potencjalnych za-
grożeń oraz podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. Obecnie po-
miar ten realizowany jest manualnie poprzez operatorów, którzy w określonych in-
terwałach czasowych mierzą temperaturę szyn i na tej podstawie określają ryzyko 
wystąpienia uszkodzenia. Rozwiązanie to ma szereg wad, z których największe to:

•	 Brak centralnej bazy danych pomiarowych – pomiary temperatury prze-
chowywane są lokalnie przez operatorów i nie istnieje scentralizowana baza, 
zawierająca informacje o aktualnej temperaturze.

•	 Ograniczenia w ilości i umiejscowieniu punktów pomiarowych – tempera-
tura szyn mierzona jest jedynie w miejscu gdzie przebywa operator. Obszary 
oddalone od stacji i przejazdów nie są kontrolowane na bieżąco.

•	 Konieczność angażowania operatora do pomiaru temperatury – personel 
kolei poświęca czas na wykonywanie pomiarów, które mogłyby być wyko-
nywane w sposób automatyczny.

Wyselekcjonowana i zaakceptowana propozycja realizacji projektu zakłada in-
nowacyjne użycie sensorów światłowodowych do pomiaru temperatury. Sam po-
mysł pomiaru temperatury lub naprężenia mechanicznego za pomocą światłowo-
dów nie jest nowy. Klasyczną jego implementacją jest użycie światłowodu z siatką 
Bragga (FBG). Idea pomiaru jest zilustrowana na rys. 3. W rdzeniu światłowodu 
typu FBG wytworzony jest ciąg prążków (tzw. siatka), odbijający falę o określo-
nej długości. Emisja światła o równomiernym spektrum do światłowodu FBG da 
w rezultacie selektywne odbicie fali świetlnej o wąskim spektrum, odpowiadają-
cym skokowi siatki. Układ analizy spektralnej umożliwia określenie dominującej 
częstotliwości spektrum. Jeżeli światłowód zostanie poddany naprężeniom, to od-
ległość prążków w siatce zmieni się i odbijana będzie fala o innej częstotliwości. 
Dominująca częstotliwość światła odbitego staje się miarą termicznego lub mecha-
nicznego odkształcenia światłowodu.

Na podobnych zasadach można realizować pomiary przemieszczenia, przyspie-
szenia, odkształcenia, oraz szereg pokrewnych. Artykuł [11] opisuje np. interesujący 
eksperyment terenowy, w którym sensory światłowodowe naprężenia zostały zain-
stalowane na uczęszczanej linii kolejowej i wykorzystane z dobrymi rezultatami do 
detekcji zniekształconych kół kolejowych. Jako zmienna decyzyjna, wykorzystany 
został wskaźnik charakteryzujący wysokoczęstotliwościową część spektrum sygnału 
zarejestrowanego przez czujnik światłowodowy. Przywoływany już artykuł [10] po-
daje jeszcze kilka prób zastosowania takich sensorów w diagnostyce toru i podtorza.

Czujniki światłowodowe mają w zastosowaniach kolejowych szereg zalet. Przede 
wszystkim są niewrażliwe na zakłócenia EMI, w odróżnieniu od wielu innych sen-
sorów. Na jednym światłowodzie można rozmieścić wiele obszarów sensorowych 
(sygnał pomiarowy rozseparowany częstotliwościowo). Głowica emisyjno-odbiorcza 
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może być umieszczona w dużej odległości od punktu zamocowania sensora (rzędu 
kilku kilometrów), co ułatwia doprowadzenie zasilania i zapewnienie komunikacji, 
np. dla sensorów monitorujących infrastrukturę w tunelu kolejowym. Technologia 
światłowodowa ma wysoki potencjał innowacyjny, a zastosowana w dużej skali jest 
tania.

Rys. 3. Idea pomiaru przy pomocy sensora światłowodowego typu FBG

8. realizacja projektu

W ramach projektu zostanie przygotowana technologia sensora światłowodo-
wego, dostosowana do warunków kolejowych, zostaną też skonstruowane i prze-
badane w warunkach terenowych prototypy urządzeń pomiarowych, skomuni-
kowanych za pomocą łączności bezprzewodowej. Stworzone zostaną środki infor-
matyczne umożliwiające integrację sieci sensorowej jako źródła danych w Bazie 
Danych Diagnostycznych. Zostaną zrealizowane badania symulacyjne transmisji 
danych z dużej sieci sensorowej.

Przed projektem stoi wiele wyzwań technologicznych.
W zakresie mechaniki należy opracować nieinwazyjny sposób przytwierdzenia 

urządzeń do szyny, zapewniający w szczególności dobry transfer cieplny między 
szyną a sensorem. Obudowa musi być odporna na warunki atmosferyczne i udary 
mechaniczne. Projekt przytwierdzenia musi zapewniać dobre warunki propagacji 
dla łączności radiowej.

Pod względem zasilania, urządzenie musi zapewniać ultra niski pobór energii, 
przede wszystkim po to, aby mogło pracować bezobsługowo przez długi czas. Źródło 
zasilania musi mieć odpowiednią pojemność i być niewrażliwe na warunki środowi-
skowe, przede wszystkim na niskie temperatury. Wymóg niskiego poboru energii 
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nie jest prosty do spełnienia ze względu na to, że węzły mają generalnie pracować 
w topologii sieciowej typu mesh. W konfiguracji tej przekazują one sobie nawza-
jem komunikaty przy użyciu krótkozasięgowej łączności niskiej mocy. Efektywnie 
pełnią więc dla siebie wzajemnie rolę lokalnych routerów, co znacznie zwiększa nie-
zawodność i redundancję ścieżek komunikacji, ale zarazem komplikuje użycie jed-
nego z podstawowych narzędzi ograniczania poboru energii, mianowicie polityki 
przechodzenia między stanem uśpienia i czuwania. Węzeł pomiarowy nie może już 
realizować prostej strategii raportowania w stałych interwałach czasowych. Podlega 
złożonemu protokołowi dynamicznego przekierowywania wiadomości i musi być 
gotów na to, by w losowym momencie przyjąć funkcję lokalnego routera. Zresztą 
ten aspekt niezwłocznej reaktywności jest też wymagany do realizacji innych pod-
stawowych funkcji, jak reakcje alarmowe, zdalna diagnostyka lub rekonfiguracja.

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest warstwa komunikacji. Jak 
już wspomniano, zakłada się dwupoziomową strukturę, w której węzły pomiarowe 
będą tworzyły lokalną, krótkozasięgową sieć o topologii siatki, z wyróżnionymi 
węzłami bazowymi, wyposażonymi w środki łączności dalekosiężnej. Do łączności 
krótkozasięgowej używana będzie jedna z technologii małej mocy, jak np. ZigBee 
czy LoRa, natomiast do łączności dalekosiężnej – technologia komórkowa LTE. 
Bardzo istotny jest protokół komunikacyjny w warstwie aplikacyjnej, od niego 
bowiem w dużym stopniu zależy zużycie energii przez węzły pomiarowe. Ponadto, 
komunikacja musi być zrealizowana jako bezpieczna, tj. odporna na przekłamania 
i sabotaż, w sensie normy bezpieczeństwa EN50159 ([12]).

Sieć sensorowa zostanie informacyjnie zintegrowana z Bazą Danych Diagno-
stycznych. Wiąże się to z opracowaniem uogólnionego modelu danych dla senso-
rów. Zakładane jest podejście generalizujące, tzn. model obejmie swoją definicją 
całe spektrum możliwych do zastosowania sensorów. Zasadniczym elementem 
modelu będzie definicja źródła danych, określająca rodzaj sensora (np. czy dane 
pomiarowe mają charakter skalarny, wektorowy, macierzowy, hybrydowy), lokali-
zację, dokładność, harmonogram komunikacji, dane diagnostyczne, itd.

Integracja sieci sensorowej z BDD zostanie przetestowana w trybie symulacyj-
nym. Przy użyciu jednego z obecnych na rynku narzędzi do symulacji systemów 
telekomunikacyjnych przeprowadzone zostanie szereg eksperymentów testują-
cych masową - obejmującą kilkadziesiąt tysięcy węzłów - wymianę danych z repo-
zytorium oraz szereg scenariuszy awaryjnych, zakładających degradację warunków 
komunikacyjnych, usterki sieci sensorowej i inne.

9. efekty projektu

Rozplanowany na 3 lata projekt przyniesie Centrum Diagnostyki wysoką war-
tość dodaną. Wymiernymi efektami projektu będą:

•	 skonstruowanie środków dla bezobsługowych pomiarów diagnostycznych 
infrastruktury kolejowej,
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•	 przygotowanie i przetestowanie informatycznej platformy akwizycji danych 
z sieci sensorowych,

•	 stworzenie - w ramach Bazy Danych Diagnostycznych - uogólnionego mo-
delu danych dla nowych źródeł danych, z unormowaną postacią, odpowied-
nią dla zaaplikowania metod analityki Big Data,

•	 terenowe testy autonomicznych, bezobsługowych węzłów pomiarowych,
•	 terenowe testy sensorów światłowodowych.
Przykładem jednego z pierwszych, konkretnych działań zaplanowanych w pro-

jekcie jest zagadnienie wytypowania lokalizacji dla testów terenowych. Prototypy 
urządzeń powinny być testowane w lokalizacjach, w których spodziewać się na-
leży ekstremalnych warunków atmosferycznych. Aby wytypować takie miejsca, 
potrzebne będzie archiwum danych meteorologicznych z kilku lat dla obszaru 
całego kraju. Źródłem takich danych może być np. Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania. Wprawdzie dane, które oferuje ta jednostka to archiwum wyników 
modelu predykcyjnego, a nie rzeczywiste pomiary z klatek meteorologicznych, 
ale predykcje są dość dokładne i mają relatywnie dużą rozdzielczość przestrzen-
ną (siatka 4 km) i czasową (12 pomiarów na dobę). Analiza wahań dobowych, 
miesięcznych, rocznych pozwoli na wytypowanie odpowiednich lokalizacji. Jednak 
działanie będzie miało też znaczący efekt uboczny. Zbiór w Bazie Danych Diagno-
stycznych utworzony z danych temperaturowych zostanie użyty do korelacyjnej 
analizy rejestracji złamań i pęknięć szyn. Repozytorium takie jest utrzymywane 
w BDD od kilku lat, jednak analiza możliwych przyczyn degradacji pozbawiona 
jest zasadniczego wymiaru – danych meteorologicznych. Docelowy efekt projek-
tu, sieć sensorowa, ma być źródłem tych danych, ale już w fazie przygotowawczej 
możliwe jest przeprowadzenie wstępnych eksperymentów analitycznych.

10. konkluzje 

Działanie Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie 
gromadzenia danych diagnostycznych miały do tej pory charakter stopniowej, acz-
kolwiek konsekwentnej ewolucji. Czynnikiem decydującym o kształcie zmian były 
przede wszystkim naturalne potrzeby operacyjne w ramach ustalonych procedur 
przetwarzania danych. Mimo to rozwój repozytorium danych jest niewątpliwie 
zbieżny z trendami, które przyniósł w tym czasie burzliwy rozwój technologii z ob-
szaru Big Data Analytics. Dostępność i dojrzałość współczesnych narzędzi infor-
matycznych z tego zakresu jest tak wysoka, że przed Centrum Diagnostyki rysuje 
się obecnie obiecująca wizja przedefiniowania profilu użytkowania Bazy Danych 
Diagnostycznych. Baza może się stać bogatą platformą analizy danych, oferującą 
wydajne narzędzia analityczne, wspomagające wydobywanie wiedzy o procesach 
degradacji i ich optymalnym zapobieganiu. Aby to osiągnąć, należy podjąć pew-
ne działania transformacyjne, wyznaczane przez perspektywę Big Data. Jednym 
z najistotniejszych jest wzbogacenie zbioru danych, zwłaszcza o ciągłe strumienie 
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danych, pochodzące z sieci sensorowych, monitorujących stan infrastruktury. Za-
inicjowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach konkursu BRIK pro-
jekt opracowania technologii bezobsługowego pomiaru temperatury szyn idealnie 
wpisuje się w tę perspektywą. Buduje on środki terenowe do gromadzenia danych 
diagnostycznych za pomocą sieci sensorowych oraz uogólnia i rozszerza narzędzia 
informatyczne BDD, przygotowując ją na bogate, różnorodne źródła danych o wy-
sokim potencjale analitycznym.
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SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU 
PEŁNYCH EFEKTÓW ZASTOSOWANIA 
WARSTWY OCHRONNEJ PODTORZA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania problemów 
z uzyskaniem wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną (mo-
dułów odkształcenia i wskaźników zagęszczenia). Omówiono sposoby ich rozpoznawania. Zapre-
zentowano metody eliminacji ograniczeń i niepowodzeń, umożliwiające uzyskanie pełnych efektów 
wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Na przykładach zaprezentowano sposób postępowania 
w przypadku braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej.

Słowa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, warstwa ochronna

1. Wstęp

W czasie modernizacji lub napraw podtorza wykonywanych w oparciu o aktu-
alne wymagania zwarte w przepisach i normach oraz z wykorzystaniem nowych 
sposobów i technologii robót realizuje się trzy główne cele:

• poprawę stanu podtorza zbudowanego w przeszłości wedle ówcześnie obo-
wiązujących przepisów i metod budowy,

• usunięcie skutków wieloletniej eksploatacji,
• dostosowanie podtorza do nowych warunków eksploatacyjnych (większych 

prędkości, nacisków osiowych i przewozów, zmian układu geometrycznego 
drogi, itp.).

Jeśli w eksploatacji podtorze nie wykazuje oznak niestateczności oraz gdy 
nie następuje zmiana układu geometrycznego drogi, to podstawowym zabie-
giem modernizacyjnym lub naprawczym podtorza jest wzmocnienie jego górnej 
strefy warstwą ochronną oraz poprawa warunków odwodnienia. Wbudowanie 
warstwy ochronnej jest wymianą zużytych materiałów i gruntów stanowiących 
górną strefę podtorza przed przebudową. Nowa konstrukcja z gruntów natural-
nych lub kamienia łamanego, w razie konieczności zawierająca geokompozyty, 
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budowana jest na stosownie przygotowanym podtorzu i zastępuje dotychczaso-
wą jego górną strefę.

W procesie modernizacji lub naprawy podtorza, po usunięciu części istniejące-
go podtorza i po przygotowaniu powierzchni dla zbudowania warstwy ochronnej, 
weryfikuje się projekt jej konstrukcji. Weryfikacja projektu następuje poprzez po-
równanie wartości parametrów gruntów przyjętych w projekcie z rzeczywistymi 
ich wartościami określonymi w badaniach geotechnicznych, wykonywanych na 
budowie na poziomie posadowienia warstwy ochronnej. W przypadku rozbież-
ności, dla osiągnięcia projektowej nośności układu podtorze – warstwa ochronna, 
może być konieczne zastosowanie równoważnej konstrukcji wzmacniającej [10] 
lub poprawa właściwości gruntów podtorza, np. poprzez ich stabilizację spoiwami 
hydraulicznymi [9].

Po zakończeniu prac wykonuje się geotechniczne badania odbiorcze, w któ-
rych kontroluje się stany odkształcenia i zagęszczenia podtorza za pomocą warto-
ści wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika zagęszczenia kruszywa warstwy 
ochronnej. Wyniki badań odbiorczych porównywane są z wymaganymi warto-
ściami parametrów określonymi w przepisach [1] i dokumentacji projektowej. 
Wartości modułów odkształcenia wtórnego i wskaźnika zagęszczenia są przez to 
głównymi, ale nie jedynymi, parametrami odbiorczymi podtorza po przebudowie.

W praktyce realizacji wzmocnień podtorza warstwą ochronną zdarzają się 
przypadki, w których mimo realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną i projek-
tem utrudnione lub wręcz niemożliwe jest uzyskanie wymaganych wartości geo-
technicznych parametrów odbiorczych podtorza (modułów odkształcenia mierzo-
nych na torowisku oraz wskaźników zagęszczenia kruszywa warstwy). Problemy te 
w większości przypadków dotyczą tylko niektórych punktów lub krótkich odcin-
ków przebudowywanego podtorza. Podjęcie stosownych działań według schematu, 
ustalonego na podstawie własnych doświadczeń zdobytych podczas modernizacji 
linii kolejowych E20, E30 i LK nr 1 [2, 3, 9, 11], umożliwia uzyskanie podtorza 
o żądanych właściwościach. W przypadkach braku pełnych efektów wzmocnienia 
podtorza dla poprawy jego właściwości i uzyskania projektowych wartości para-
metrów odbiorczych kolejność działań, może być następująca:

• przeprowadzenie badań i oznaczeń dla rozpoznania przyczyn zaistniałej sy-
tuacji,

• ustalenie i wskazanie przyczyn braku pełnych efektów wzmocnienia podto-
rza,

• przyjęcie i wdrożenie stosownych środków zaradczych.

2. Sposoby rozpoznawania przyczyn braku efektu wzmocnienia podto-
rza [8]

Podczas rozpoznawania przyczyn problemów z uzyskaniem wymaganych war-
tości parametrów odbiorczych podtorza niejednokrotnie stwierdza się, że nie moż-
na jednoznacznie wskazać jednego powodu takiego stanu. W większości przy-
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padków zaistniała niekorzystna sytuacja wynika ze splotu wielu osobnych przy-
czyn, które samodzielnie mogłyby nie powodować komplikacji, lecz łączne ich 
oddziaływanie doprowadza do niesprzyjających okoliczności. Wtedy konieczne 
jest jednoczesne ich określenie w celu podjęcia stosownego postępowania w zakre-
sie poprawy właściwości podtorza oraz wskazania potencjalnej odpowiedzialności 
uczestników procesu budowlanego za zaistniały stan.

W celu rozpoznania przyczyn problemów z uzyskaniem wymaganych wartości 
parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną zaleca się:

•	 analizę projektu wzmocnienia podtorza i dokumentacji geotechnicznej,
•	 przeprowadzenie wywiadu z kierownictwem budowy i analizę zapisów 

w Dzienniku Budowy, dotyczących przeprowadzonych robót ziemnych oraz 
sposobów budowy warstwy ochronnej,

•	 ponowny pomiar odkształcalności podtorza z warstwą ochronną w bliskiej 
odległości od miejsca poprzednich pomiarów,

•	 wykonanie przekopu kontrolnego dla sprawdzenia konstrukcji i grubości 
warstwy oraz makroskopowej oceny właściwości gruntów podtorza,

•	 wykonanie pomiaru, w przekopie kontrolnym, modułów odkształcenia 
podtorza na poziomie robót ziemnych,

•	 na pobranych próbkach przeprowadzenie kontroli właściwości kruszywa 
warstwy,

•	 ocenę odkształcalności pod obciążeniem zastosowanej geowłókniny.
Wymienione wyżej sposoby rozpoznania przyczyn braku pełnych efektów 

wzmocnienia podtorza warstwą ochronną wraz z określeniem rodzajów proble-
mów, które za ich pomocą mogą być zidentyfikowane, przedstawiono w tabeli 1.

3. Przyczyny braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza [6]

Na podstawie własnych doświadczeń [2, 3, 9, 11] sklasyfikowano przyczyny 
nieuzyskiwania pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Wy-
dzielono dwadzieścia przyczyn, które podzielono na cztery zbiory:

• pogorszenie warunków gruntowo-wodnych: wystąpienie niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych, destrukcyjne oddziaływanie poruszającego się sprzę-
tu budowlanego po podtorzu, destrukcyjne oddziaływanie maszyn zagęsz-
czających, brak drożności ciągów odwodnieniowych w czasie prowadzenia 
robót,

• błędy projektowe: błędne lub w ograniczonym zakresie rozpoznanie właści-
wości gruntów podtorza i układów ich warstw, przyjęcie błędnych założeń 
projektowych, niedostosowanie grubości warstwy ochronnej do rzeczywi-
stych warunków gruntowo-wodnych podtorza, zaprojektowanie zbyt ma-
łych grubości warstwy,

• błędy wykonawcze: błędy pomiarowe prowadzące do uzyskania warstwy 
ochronnej o zbyt małej grubości, brak uwzględnienia zmiany grubości war-
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stwy podczas jej zagęszczania, nierównomierne zagęszczenie gruntów pod-
torza i kruszywa warstwy ochronnej (na długości warstwy), zastosowanie 
do budowy warstwy kruszywa o nieodpowiednich właściwościach, niedosta-
teczny stan zagęszczenia kruszywa warstwy (na grubości warstwy),

• ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze: błędy wynikające z dokładności reali-
zowanych robót, brak kontroli stanu jednorodności podtorza w części punk-
tów odbioru podtorza z warstwą ochronną, wzmocnienia o dużej grubości, 
warstwy zbudowane z subwarstw z różnych kruszyw, wzmocnienia zawiera-
jące geowłókniny, ograniczenia pociągu do napraw podtorza, brak efektów 
stabilizacji chemicznej podtorza ze względu na skład mieszanki lub zbyt 
wczesne oczekiwanie jej skutków.

Zestawienie przyczyn problemów z odbiorem wzmocnień podtorza z podzia-
łem na wydzielone ich zbiory przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Klasyfikacja przyczyn problemów z uzyskaniem wymaganych wartości geotechnicznych parame-
trów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną [6]

4. Środki zaradcze w problemach z odbiorem podtorza z warstwą 
ochronną

Prawidłowe i kompleksowe rozpoznanie przyczyn problemów z uzyskaniem 
wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza umożliwia podjęcie od-
powiednich działań. Wdrożenie stosownych zabiegów poprawiających właściwości 
podtorza z warstwą ochronną ma na celu możliwość osiągniecia projektowych sta-
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nów odkształcenia i zagęszczania. Wydzielono sześć najczęściej wykorzystywanych 
- w przypadkach braku możliwości uzyskania wymaganych wartości parametrów 
odbiorczych podtorza z warstwą ochronną - sposobów na poprawę właściwości 
podtorza [7, 9, 10]:

•	 dogęszczenie podtorza,
•	 poprawa warunków odwodnienia podtorza,
•	 stabilizacja kruszywa warstwy ochronnej spoiwami hydraulicznymi,
•	 wymiana kruszywa warstwy ochronnej,
•	 zmiana konstrukcji warstwy ochronnej,
•	 naprawa podtorza pod warstwą.
Problemy z uzyskaniem wymaganych wartości parametrów odbiorczych pod-

torza z warstwą ochronną najczęściej wynikają ze splotu kilku przyczyn, w związ-
ku z czym ich eliminacja może wymagać zastosowania kilku metod zaradczych. 
Z tego względu wybór jednej lub kilku z wymienionych wyżej metod powinien 
być podyktowany: rodzajem rozpoznanych przyczyn braku efektu wzmocnienia 
podtorza warstwą ochronną, rozmiarem deficytu wartości parametrów odbior-
czych podtorza oraz dostępnością środków technicznych i niezbędnych materiałów 
budowlanych.

Tab. 1. Sposoby rozpoznania, przyczyny i sposoby eliminacji problemów z uzyskaniem pełnych efektów 
wzmocnienia podtorza warstwą ochronną [8]

Grupa Przyczyna Sposób rozpoznania Metody zaradcze
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en
ie
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w
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un
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w
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ch

1.1
Wystąpienie	
niesprzyjających	warunków	
atmosferycznych 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

1.2
Destrukcyjne	oddziaływanie	
poruszającego	się	sprzętu	
budowlanego	po	podtorzu

1.3 Destrukcyjne	oddziaływanie	
maszyn	zagęszczających

1.4
Brak	drożności	ciągów	
odwodnieniowych	w	czasie	
prowadzenia	robót

(2
)	B
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dy
	p
ro
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kt
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e

2.1

Błędne	lub	w	ograniczonym	
zakresie	rozpoznanie	
właściwości	gruntów	
podtorza	i	układów	ich	
warstw

Bieżąca	kontrola	
właściwości	gruntów	
podtorza	podczas	realizacji	
robót
Powtórny	pomiar	modułów	
odkształcenia	podtorza	na	
poziomie	robót	ziemnych

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

2.2 Przyjęcie	błędnych	założeń	
projektowych

2.3

Niedostosowanie	grubości	
warstwy	ochronnej	do	
rzeczywistych	warunków	
gruntowo-wodnych	podtorza

2.4 Zaprojektowanie	zbyt	
małych	grubości	warstwy
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(3
)	B

łę
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	w
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3.1

Błędy	pomiarowe	
prowadzące	do	uzyskania	
warstwy	ochronnej	o	zbyt	
małej	grubości

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	pomiar	
grubości	warstwy

Zmiana	konstrukcji	warstwy	
ochronnej

3.2
Brak	uwzględnienia	zmiany	
grubości	warstwy	podczas	
jej	zagęszczania

3.3

Nierównomierne	
zagęszczenie	gruntów	
podtorza	i	kruszywa	
warstwy	ochronnej	(na	
długości	warstwy)

Badania	wskaźników	
zagęszczenia	podtorza	w	
różnych	lokalizacjach

Dogęszczenie	podtorza

3.4

Zastosowanie	do	budowy	
warstwy	kruszywa	
o	nieodpowiednich	
właściwościach

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	kontrola	
właściwości	kruszywa

Stabilizacja	kruszywa	
warstwy	spoiwami	
hydraulicznymi.
Wymiana	kruszywa	warstwy

3.5

Niedostateczny	stan	
zagęszczenia	kruszywa	
warstwy	(na	grubości	
warstwy)

Punktowa	ocena	stanu	
zagęszczenia	warstwy.	
Wykonanie	przekopu	
kontrolnego

Dogęszczenie	podtorza

(4
)	P
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e

4.1 Dokładność	realizowanych	
robót

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	pomiar	
grubości	warstwy Stabilizacja	kruszywa	

warstwy	spoiwami	
hydraulicznymi.
Zmiana	konstrukcji	warstwy	
ochronnej4.2

Brak	kontroli	stanu	
jednorodności	podtorza	w	
części	punktów	odbioru	
podtorza	z	warstwą	
ochronną

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	pomiar	
modułów	odkształcenia	
podtorza	na	poziomie	robót	
ziemnych

4.3 Wzmocnienia	o	dużej	
grubości

Punktowa	ocena	stanu	
zagęszczenia	warstwy.
Wykonanie	przekopu	
kontrolnego

Dogęszczenie	podtorza

4.4
Warstwy	zbudowane	z	
subwarstw	z	różnych	
kruszyw	

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	kontrola	
konstrukcji	warstwy

Stabilizacja	kruszywa	
warstwy	spoiwami	
hydraulicznymi.
Zmiana	konstrukcji	warstwy	
ochronnej

4.5 Wzmocnienia	zawierające	
geowłókniny

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	ocena	
odkształcalności	
geowłókniny	pod	
obciążeniem

Dogęszczenie	podtorza

4.6 Ograniczenia	pociągu	do	
napraw	podtorza

Kontrola	zapisów	w	
Dzienniku	Budowy Dogęszczenie	podtorza

4.7

Brak	efektów	stabilizacji	
chemicznej	podtorza	
ze	względu	na	skład	
mieszanki	lub	zbyt	wczesne	
oczekiwanie	jej	skutków

Wykonanie	przekopu	
kontrolnego	i	kontrola	
jakości	wykonanej	
stabilizacji

Zmiana	konstrukcji	warstwy	
ochronnej
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5. Przykłady postępowania w przypadku braku pełnych efektów wzmoc-
nienia podtorza warstwą ochronną

Weryfikacja skutków wbudowania warstwy ochronnej przy zastosowaniu prób-
nych obciążeń pozwala stwierdzić efekt końcowy – wartości parametrów odbior-
czych. Poniżej przedstawione są przykłady problemów z uzyskaniem wymaganych 
wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną. Przykłady za-
wierają opis problemu, zastosowane zabiegi techniczne oraz wyniki badań stanu 
odkształcalności podtorza.

Przykład 1
Budowa warstwy ochronnej z niesortu (rys. 2a) w torze nr 2 na szlaku Wę-

gliniec – Bielawa Dolna prowadzona była w okresie występowania wysokich 
temperatur. Silne oddziaływanie promieni słonecznych przyczyniło się do zmniej-
szenia wilgotności zastosowanych do budowy warstwy kruszyw i uniemożliwiło 
ich stosowne zagęszczenie. W badaniach odbiorczych warstwy ochronnej okre-
ślono moduł odkształcenia stanowiący niespełna 80 % wartości wymaganej (rys. 
2b). Na podstawie makroskopowej oceny zastosowanego kruszywa określono, że 
z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zastosowano do budowy war-
stwy ochronnej kruszywo o nieodpowiednich właściwościach (tab. 1., przyczyny 
1.1 i 3.4). Przyczyny te uniemożliwiły uzyskanie podtorza charakteryzującego się 
wymaganymi stanami zagęszczenia i odkształcalności. Po zwiększeniu wilgotno-
ści kruszywa i ponownym jego zagęszczeniu, w kolejnych badaniach odbiorczych, 
osiągnięto moduł odkształcenia o około 30 % większy niż za pierwszym razem 
i nieznacznie większy od wartości wymaganej (rys. 2c).

Rys. 2. Przebudowa podtorza toru nr 2 na szlaku Węgliniec – Bielawa Dolna: a) konstrukcja warstwy 
ochronnej, b) pierwsze badania odbiorcze, c) ostateczne badania odbiorcze
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Przykład 2
Podczas przebudowy podtorza w torze nr 2 na stacji Kupienino [5] badania 

kontrolne przed budową warstwy ochronnej, wykonywane w punktach oddalo-
nych od siebie co 100 m nie wykazały konieczności zmian konstrukcji wzmocnie-
nia przyjętej w projekcie – konstrukcji dwuwarstwowej składającej się z subwarstw 
żwiru i klińca (rys. 3a). W badaniach odbiorczych prowadzonych po wbudowaniu 
warstwy ochronnej wykonywanych na torowisku, w punktach oddalonych od sie-
bie co 50 m, stwierdzono zbyt małe wartości modułów odkształcenia, stanowią-
ce niespełna 25 % wymaganych wartości (rys. 3b). Wykonano dodatkowe bada-
nia geotechniczne, które wykazały występowanie w podłożu glin piaszczystych 
z przewarstwieniami piasku gliniastego i gleby. Przeprowadzone w ograniczonym 
zakresie rozpoznanie właściwości gruntów podtorza w badaniach przedprojekto-
wych (tab. 1., przyczyna 2.1), wynikające z tego niedostosowanie grubości war-
stwy ochronnej do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych podtorza (tab. 
1., przyczyna 2.3) oraz brak kontroli stanu podtorza przed budową warstwy we 
wszystkich punktach odbioru podtorza z warstwą ochronną (tab. 1., przyczyna 
4.2) przyczyniły się do uzyskania podtorza z warstwą ochronną, charakteryzują-
cego się niewystarczającymi parametrami odbiorczymi. Zalecono i wykonano sta-
bilizację gruntów podtorza pod warstwą wapnem do głębokości około 20 cm. Po 
ponownym ułożeniu warstwy ochronnej - w badaniach odbiorczych - określono 
moduł odkształcenia sześciokrotnie większy niż za pierwszym razem i około 45 % 
większy od wartości wymaganej (rys. 3c).

Rys. 3. Przebudowa podtorza toru nr 2 na stacji Kupienino: a) konstrukcja warstwy ochronnej,  
b) pierwsze badania odbiorcze, c) ostateczne badania odbiorcze po wykonaniu stabilizacji podłoża 

spoiwem hydraulicznym na głębokość 20 cm
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Przykład 3
Podczas przebudowy podtorza w torze nr 2 na stacji Gutowo [4] badania kon-

trolne przed budową warstwy ochronnej, wykonywane w punktach oddalonych 
od siebie co 100 m nie wykazały konieczności zmian konstrukcji wzmocnienia 
przyjętej w projekcie – konstrukcji dwuwarstwowej składającej się z subwarstw 
żwiru i klińca (rys. 4a). W badaniach odbiorczych prowadzonych po wbudowaniu 
warstwy ochronnej wykonywanych na torowisku, w punktach oddalonych od sie-
bie co 50 m, stwierdzono zbyt małe wartości modułów odkształcenia, stanowiące 
około 17 % wymaganych wartości (rys. 4b). Przeprowadzono dodatkowe badania 
geotechniczne, które wykazały występowanie w podłożu warstwy gruntów próch-
niczych drobnoziarnistych (gleby). Przeprowadzone w ograniczonym zakresie roz-
poznanie właściwości gruntów podtorza w badaniach przedprojektowych (tab. 1., 
przyczyna 2.1), wynikające z tego niedostosowanie grubości warstwy ochronnej 
do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych podtorza (tab. 1., przyczyna 2.3) 
oraz brak kontroli stanu podtorza przed budową warstwy we wszystkich punktach 
odbioru podtorza z warstwą ochronną (tab. 1., przyczyna 4.2), przyczyniły się do 
uzyskania podtorza z warstwą ochronną, charakteryzującego się niewystarczający-
mi parametrami odbiorczymi. Zalecono i wykonano wymianę gruntów podtorza 
i stosowne zwiększenie grubości spodniej subwarstwy ze żwiru. Po ponownym 
wbudowaniu warstwy ochronnej w badaniach odbiorczych określono moduł od-
kształcenia sześciokrotnie większy niż za pierwszym razem i nieznacznie większy 
od wartości wymaganej (rys. 4c).

Rys. 4. Przebudowa podtorza toru nr 2 na stacji Gutowo: a) konstrukcja warstwy ochronnej,  
b) pierwsze badania odbiorcze, c) ostateczne badania odbiorcze po wymianie gruntu i zwiększeniu 

grubości warstwy ochronnej

Przykład 4
Podczas przebudowy podtorza toru nr 2 na stacji Płyćwia badania kontrolne 

przed budową warstwy ochronnej nie wykazały konieczności zmian konstrukcji 
wzmocnienia przyjętej w projekcie, składającej się z warstwy niesortu (rys. 5a). 
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Badania kontrolne po wykonaniu warstwy ochronnej wykazały niedostatek no-
śności podtorza wynoszący około 60 % (rys. 5b). Badania wykonane w przekopie 
kontrolnym wykazały, że zastosowane do budowy warstwy kruszywo charaktery-
zowało się niewłaściwym uziarnieniem – zbyt dużą zawartością części pylastych 
i zbyt dużą wilgotnością. Zastosowanie do budowy warstwy kruszywa o nieod-
powiednich właściwościach (tab. 1., przyczyna 3.4) przyczyniło się do uzyskania 
podtorza z warstwą ochronną, charakteryzującego się niewystarczającymi parame-
trami odbiorczymi. Z uwagi na założone tempo prac i konieczność dotrzymania 
terminu zakończenia robót, wykonano stabilizację warstwy ochronnej spoiwem 
hydraulicznym. Po około 10 dniach od przygotowania warstwy ochronnej stabili-
zowanej spoiwem hydraulicznym - w kolejnych badaniach odbiorczych - określono 
moduł odkształcenia ponad dwukrotnie większy niż za pierwszym razem, ale nadal 
mniejszy od wartości wymaganej (rys. 5c). Brak efektów stabilizacji chemicznej 
podtorza ze względu zbyt wczesne oczekiwanie jej skutków (tab. 1., przyczyna 
4.7) było przyczyną uzyskania w tych badaniach zbyt małych wartości parame-
trów odbiorczych. Po kolejnych 9 dniach wykonano ostateczne badania odbiorcze, 
w których podtorze z warstwą ochronna stabilizowaną spoiwem hydraulicznym 
charakteryzowało się nośnością nieznacznie większą od wymaganej (rys. 5d).

Rys. 5. Przebudowa podtorza toru nr 2 na stacji Płyćwia: a) konstrukcja warstwy ochronnej,  
b) pierwsze badania odbiorcze, c) badania odbiorcze po 10 dniach od stabilizacji warstwy ochronnej 
spoiwem hydraulicznym, d) ostateczne badania odbiorcze po 19 dniach od przygotowania warstwy 

ochronnej stabilizowanej spoiwem hydraulicznym.

6. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy sposobu rozpoznania, ustalenia i eli-
minacji przyczyn występowania problemów z uzyskaniem wymaganych wartości 
geotechnicznych parametrów odbiorczych po wbudowaniu warstwy ochronnej, 
można sformułować następujące wnioski:

•	 Poprawa właściwości podtorza poprzez zastosowanie warstw ochronnych 
napotyka na utrudnienia na każdym etapie realizacji: w badaniach przed-
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projektowych, podczas prac projektowych i w czasie trwania procesu bu-
dowlanego.

•	 Ze względu na występowanie splotu różnych okoliczności wskazanie jednej 
bezpośredniej przyczyny i odpowiedzialności za nią podmiotu, w większości 
przypadków nie jest możliwe.

•	 Prawidłowe rozpoznanie i ocena niepełnych efektów przebudowy podtorza 
pozwala na przyjęcie i wdrożenie stosownych środków zaradczych czyli zwe-
ryfikowanych konstrukcji równoważnych.

•	 Zaprezentowane przykłady sposobu postępowania przy braku wymaganych 
wartości parametrów odbiorczych podtorza wskazują, że mimo napotyka-
nych trudności i ograniczeń w końcowym efekcie prac naprawczych można 
uzyskać podtorze z warstwą ochronną charakteryzujące się wymaganymi 
wartościami parametrów odbiorczych.
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streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych wykonanych w roku 
2018 z wykorzystaniem urządzenia do pomiarów sztywności nawierzchni metodą FWD (Fal-
ling Weight Deflectometer). Obciążenia (spadająca masa) wywoływała siłę do 100 kN, która 
była przyłożona do główki szyny nawierzchni w stanie istniejącym (bez demontażu jakiegokol-
wiek elementu). Pomiary wykonano na nawierzchni podsypkowej z podkładami drewnianymi, 
z podkładami strunobetonowymi oraz z podkładami stalowymi typu Y. Łącznie wykonano około 
2000 pomiarów, w kilku miejscach na każdej w wymienionych lokalizacji. Pomiary opracowano 
z punktu widzenia oceny sztywności dynamicznej oraz tłumienia nawierzchni. Wyniki pomiarów 
skonfrontowano z analizami modelowymi. Wykorzystano dwa modele: dwumasowy o masach sku-
pionych oraz model belkowy. W wyniku prac stwierdzono przydatność metody FWD do oceny stanu 
nawierzchni szynowej.

słowa kluczowe: nawierzchnie podsypkowe, sztywność dynamiczna nawierzchni, tłumienie 
nawierzchni 

1. wstęp – cel pracy

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu nowej metody bada-
nia sztywności pionowej nawierzchni kolejowej, która oparta jest o zasadę FWD 
(Falling Weight Deflectometer). Jest to metoda tzw. „spadającego obciążenia”, znana 
z budownictwa drogowego [6] po zaadaptowaniu jej do konstrukcji toru – stąd 
nazwana przez Autorów FWD-R.

Metoda ta jest całkowicie nieniszcząca, nie wymagająca demontażu jakiego-
kolwiek elementu nawierzchni. Ta ostatnia cecha odróżnia tą metodę od podobnej 
– także z zastosowaniem FWD – która była wykorzystywana do badania jedynie 
sztywności podłoża (tj. podsypki oraz podtorza), po zdjęciu przytwierdzenia. Ob-
ciążenie w postaci spadającego ciężaru przykładane było albo do podkładu albo 
poprzez specjalna płytę do podsypki.

Aktualnie stosowane są różne metody pomiaru sztywności toru. Przykładowo 
prace [1,4] opisują pomiar ugięcia szyny w oparciu o dane z kamer oraz lase-
rów, natomiast w publikacji [2] wykorzystano wagon wyposażony w dodatkową 
oś umieszczoną w połowie długości wagonu, która jest opuszczana i podnoszona 
siłownikiem hydraulicznym. Inną metodą jest pomiar różnic ugięć szyny pod lek-
kim i ciężkim wagonem [5]. Jeszcze innym podejściem jest pomiar przyspieszeń 
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osi wagonu (przy uwzględnieniu siły nacisku) wyposażonego dodatkowo w układ 
oscylujących mas [3]. Na podstawie przyspieszeń osi wyznaczane jest ugięcie szy-
ny. Jeszcze inną metodę zaprezentowano w pracy [7], gdzie zastosowano wzbud-
nik dynamiczny o małej masie drgającej z duża częstotliwością.

W odróżnieniu od powyższych metod, metoda FWD-R ma być jak najbardziej 
zbliżona do rzeczywistych warunków pracy toru oraz ma umożliwiać symulację 
prędkości jazdy pociągu. Oznacza to, że na główkę jednej szyny wywierane są 
naciski takie jak eksploatacyjne (rzędu 100-120 kN) oraz, że czas przykładania 
obciążenia (impuls siły) jest zbliżony do występujących w praktyce (około 100-
280 milisekund), co odpowiada prędkości poruszania się pociągu 160 km/h oraz 
58 km/h odpowiednio. Długością czasu przykładania obciążenia (impulsem siły) 
można sterować poprzez zastosowanie przekładek na główce szyny o odpowiednio 
dobranej sztywności i współczynniku tłumienia (rys. 2,3). Schemat przykładania 
obciążenia pokazuje rys. 1.

Rys. 1. Schemat głowicy obciążającej składającej się ze stalowej płyty oraz przekładki poliuretanowej 
o dobieranej sztywności. Równoczesnemu pomiarowi podlega siła pionowa oraz ugięcie szyny z wyko-

rzystaniem geofonów

Pomiar prędkości szyny przy pomocy geofonów (maksymalnie kilkanaście 
sztuk wzdłuż osi szyny) jest całkowany jednokrotnie w celu uzyskania linii ugięcia 
szyny (rys. 3).

2. zakres badań oraz przykłady wyników pomiarów

W roku 2018 z metodą FWD-R wykonano badania na nawierzchni podsypko-
wej z podkładami drewnianymi, z podkładami strunobetonowymi oraz z podkła-
dami stalowymi typu Y. Fotografie wykonane podczas pomiarów przedstawiono 
poniżej (rys. 2,3,4).
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Rys. 2. Układ obciążający szynę (głowica) z widoczną przekładką na główce szyny

Rys. 3. Przekładka stosowna na główce szyny. Dobierane są parametry sztywności i tłumienia przekła-
dek w celu sterowania impulsem siły. W środku przekładki widoczny otwór na czujnik prędkości szyny 

(geofon)
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Rys. 4. Maszyna FWD-R podczas pracy na torze. Na widocznym etapie nie jest jeszcze wyposażona 
w koła kolejowe, stąd konieczność wjazdu na tor po prowizorycznie przygotowanej rampie

 

Rys. 5. Wykres przyrostu obciążenia i ugięcia w czasie dla siły 80.75 kN [8]. Długość impulsu siły 
wynosi 140 milisekund, co odpowiada prędkości 116 km/h. Widoczne opóźnienie maksimum ugięcia 
w stosunku do maksimum siły o około 10 milisekund. Ugięcie maksymalne szyny wynosi 2.21 mm
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Rys. 6. Wykres przyrostu obciążenia i ugięcia w czasie dla siły 37.79 kN [8]. Długość impulsu siły 
wynosi 170 milisekund, co odpowiada prędkości 95 km/h. Widoczne jest opóźnienie maksimum ugięcia 

w stosunku do maksimum siły o około 5 milisekund. Ugięcie maksymalne szyny wynosi 1.02 mm

Przykłady wykresów (przebiegi czasowe ugięć oraz impuls siły) pokazane są 
na rys. 5 oraz rys. 6. Cechą charakterystyczną obu wykresów jest zauważalna asy-
metria linii ugięcia szyny w punkcie przyłożenia obciążenia (geofon umieszczo-
ny w otworze przekładki – jak na rys. 3). Ponadto występuje interesujący efekt 
opóźnienia ugięcia względem obciążenia, co świadczy o występowaniu tłumienia 
w nawierzchni. Wykresy te są jakościowo bardzo zbliżone do teoretycznych linii 
ugięcia szyny pod poruszającym się obciążeniem.

3. Przyjęte modele obliczeniowe

Zmierzone efekty w nawierzchni w postaci asymetrii ugięcia dynamicznego 
szyny oraz opóźnienia maksimum ugięcia w stosunku do maksimum siły – przy-
kładowo pokazane na rys. 5,6 – służą do identyfikacji parametrów dynamicznych 
nawierzchni z wykorzystaniem modeli teoretycznych. Zastosowano dwa modele 
analityczne: model belkowy ciągły z obciążeniem poruszającym się z podłożem 
typu Winklera z tłumieniem wiskocznym (rys. 7) oraz model o masach skupionych 
zawieszonych w sposób sprężysty również z uwzględnieniem tłumienia wiskotycz-
nego (rys. 9).
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Rys. 7. Model belki na podłożu sprężystym z tłumieniem wykorzystywany do identyfikacji parametrów toru

Model pokazany na rys. 7 jest opisany następującym równaniem (np. w [9]):

 (1)

gdzie:
),( txw  - ugięcie belki (szyny), EI  - sztywność zginania belki, E  - moduł 

Younga stali szynowej, I  moment bezwładności pojedynczej szyny, m - jednost-
kowa masa belki, c - współczynnik tłumienia wiskotycznego podłoża belki, U - 
współczynnik podłoża szyny (określony jako zbCU ⋅= , gdzie C  jest współczyn-
nikiem podłoża, zb jest szerokością belki zastępczej przy sprowadzaniu podparcia 
dyskretnego podkładami do podparcia ciągłego, )(tP - zmienna w czasie siła pio-
nowa poruszająca się wzdłuż belki.

Rozwiązanie stacjonarne w układzie związanym z poruszającą się siłą poszuki-
wane jest w postaci:

 (2)

gdzie:
0w - ugięcia maksymalne szyny, ( , )w s t - dynamiczne linie wpływu ugięcia bel-

ki w układzie związanym z poruszającą się siłą (we współrzędnych s ).

Przykładowy wykres linii ugięcia szyny pokazano na rys. 8. Jak można zaob-
serwować linia ugięcia jest jakościowo taka sama jak linia ugięcia zmierzona (co 
do kształtu) – poszczególne parametry wymagają identyfikacji, co umożliwi do-
pasowanie linii teoretycznej do zmierzonej. Stąd wynikną parametry mierzonego 
układu (sztywność podłoża oraz tłumienie wiskoczne), przy znanej charakterystyce 
szyny (profil szyny).
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Rys. 8. Linia ugięcia szyny uzyskana z modelu pokazanego na rys. 7. Prędkość poruszającej się siły 
116 km/h. Wartość ugięcia maksymalnego 2.15 mm. Sztywność podłoża szyny – tzw. współczynnik 

podłoża U=21.0 MPa, wsp. tłumienia wiskotycznego c=200 kN/s/m/m (por. rys. 5). Niniejszy wykres 
następnie należy przetransformować do układu związanego z torem i przedstawić w funkcji czasu

Drugi model, który wykorzystano w analizie pokazany jest na rys. 9.

Rys. 9. Model dwumasowy, wykorzystywany w procesie identyfikacji parametrów toru (m- oznaczają 
masy elementów, k – oznaczają współczynniki sprężystości, c – oznaczają współczynniki tłumienia,  

R – jest reakcją podłoża)
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Model dwumasowy jest opisany następującym równaniami:

 (3)

Z wykorzystaniem powyższego modelu wyznacza się częstotliwości drgań wła-
snych nawierzchni oraz tzw. funkcje przejścia, czyli związek pomiędzy obciążeniem 
a reakcją dynamiczną podłoża w zależności od częstotliwości drgań (w). W tym 
przypadku funkcja przejścia ma następująca postać:

 (4)

Funkcja powyższa może być wykorzystywana do oceny tłumienia nawierzch-
ni w przenoszeniu drgań do podtorza. Wykorzystując współczynniki, które były 
przedmiotem identyfikacji w modelu (1), (Rys. 7), z pomiarów (Rys. 5 oraz Rys. 6), 
można wykonać ocenę wibroizolacyjności nawierzchni. Przy analizach porównaw-
czych z różnymi typami nawierzchni oraz z wbudowanymi wkładkami wibroizola-
cyjnymi lub bez nich można posłużyć się funkcją tzw. „tłumienia dodanego” (ang. 
Insertion Loss), która jest logarytmiczną miarą różnicy funkcji przeniesienia drgań 
(4) dla porównywanych przypadków nawierzchni. 

 (5)

gdzie:
funkcje przejścia T z indeksem ref oznaczają, że wyznaczone są dla nawierzchni 

referencyjnej (porównawczej), natomiast z indeksem wib są dla nawierzchni pro-
jektowanej (z wbudowaną wibroizolacją).

Przykładowy przebieg funkcji przejścia pokazano na rys. 10, natomiast dla po-
równania z drugą nawierzchnią pokazano także wykres tłumienia dodanego. 

Dla porównania poniżej (rys. 11) pokazano wykresy dla nawierzchni bez wbu-
dowanej wkładki wibroizolacyjnej, łącznie z tą, dla której na rys. 10 pokazano 
funkcję przejścia.
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Rys. 10. Przebieg funkcji przejścia dla układu z wbudowaną wibroizolacją. Częstotliwości drgań wła-
snych (piki na wykresie) wynoszą 19.0 Hz oraz 94.0 Hz. Wartości powyżej zera pokazują zachowanie 

pożądane nawierzchni – tzn. tłumienie drgań

 

Rys. 11. Przykład przebiegu funkcji przejścia dla układu z wbudowaną wibroizolacją oraz bez niej. 
Pokazano także funkcję tzw. „tłumienia dodanego”. Częstotliwości drgań własnych dla nawierzchni 

bez wkładki wibroizolacyjnej wynoszą 43.9 Hz oraz 225.4 Hz
 

4. wnioski

W artykule przedstawiono bieżącą fazę opracowywania metody pomiaru 
sztywności dynamicznej oraz tłumienia nawierzchni kolejowej z wykorzystaniem 
prototypowego urządzenia FWD-R. Pokazano także w zarysie sposób identyfika-
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cji parametrów nawierzchni: sztywności oraz tłumienia dla określonych prędkości 
jazdy pociągów. Na przykładach pokazano także możliwości wykorzystania wyni-
ków pomiarów do oceny stanu nawierzchni, w tym także jej parametrów wibro-
izolacyjnych.

Generalnie, można stwierdzić, że zaproponowana metoda po rozwinięciu za-
równo technologii pomiaru jak i obróbki wyników, stwarza duże szanse na prak-
tyczne oraz naukowe zastosowania. Mianowicie, obróbka wyników oraz modelowa 
identyfikacja parametrów może być wykonywana automatycznie, poprzez moduł 
liczący dodany do modułów pomiarowych. Ponadto, można także uzupełnić układ 
pomiarowy o zestaw czujników przyspieszeń przy torze, dzięki którym można 
będzie wyznaczać funkcję „tłumienia dodanego” stosując maszynę FWD-R jako 
wymuszenie.

bibliografia

  [1] FRA report RR04-03, A Preliminary Design of a System to Measure Ver-
tical Track Modulus from a Moving Railcar, January 2004, http://www.
fra.dot.gov/downloads/-Research/-rr0403.pdf.

  [2] Li D., Thompson R., Kalay S., Development of Continuous Lateral and 
Vertical Track Stiffness Measurement Techniques, Proceedings Railway 
Engineering, London 2002.

  [3] Sussmann T.R,. Track Geometry and Deflection from Unsprung Mass 
Acceleration Data, Proceedings from Railway Engineering Conference, 
London 2007.

  [4] US Department of Transportation (Shane Farritor), Real-time measure-
ment of truck modulus from a moving car, DOT/FRA/ORD-05/2005.

  [5] Wangqing Z., Geming Z., Kaiming L., Development of Inspection Car 
from Measuring Railway Track Elasticity, Proceedings from 6th Interna-
tional Heavy Haul Conference, Cape Town 1997.

  [6] Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów, Załącznik do Zarządze-
nia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
30.04.2015r.

  [7] Krużyński M., Kwiatkowska E., Zwolski J., Badania dynamiczne toru 
kolejowego, Przegląd komunikacyjny 11/2012.

  [8] Sołkowski J., Siemieński D., Badanie i ocena sztywności nawierzchni ko-
lejowej w oparciu o nowa metodę pomiaru, INFASZYN, 2018.

  [9] Sołkowski J., Efekt progowy w nawierzchniach szynowych, Monografia 
Politechniki Krakowskiej nr 235, Kraków 2013.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2018Nr 1(115)

ANALIZA PRACY PODKŁADU KOLEJOWEGO 
PRZY UWZGLĘDNIENIU SPRĘŻENIA PRĘTAMI1

Streszczenie. Artykuł przedstawia pracę podkładu kolejowego pod wpływem obciążenia 
eksploatacyjnego. Wykorzystując model numeryczny ustalono przemieszczenia pionowe dla dwóch 
typów podkładu - PS-94 i PS-08 oraz określono wpływ zastosowania prętów sprężonych. 

Słowa kluczowe: podkład kolejowy, modelowanie numeryczne nawierzchni kolejowej, ob-
ciążenie eksploatacyjne

1. Wstęp

W dotychczasowych badaniach [1,2,3,4] nie podjęto problematyki modelo-
wania podkładu kolejowego jako elementu złożonego. Występowanie w podkła-
dzie – jego modelu – prętów sprężonych wpływa na jego pracę pod obciążeniem 
eksploatacyjnym.

Analizy modeli, uwzględniające zastosowanie zbrojenia w elementach beto-
nowych, przeprowadzane są w budownictwie drogowym i mostowym [6] oraz 
w elementach takich jak belki żelbetowe [7]. Dlatego w niniejszej pracy podjęto 
próbę określenia wpływu zastosowania prętów sprężonych na pracę podkładu ko-
lejowego wykorzystując modelowanie numeryczne. Analizę ograniczono do dwóch 
typów podkładów: jednego z najbardziej popularnych na polskiej sieci kolejowej 
- podkładu PS-94 oraz ciężkiego podkładu PS-08, również eksploatowanego na 
sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem przeprowadzanych w pracy analiz jest wskazanie i udoskonalanie mo-
delu podkładu kolejowego do dalszych prac nad jego zachowaniem pod wpływem 
różnego rodzaju obciążeń.

2. Opis modelu numerycznego

W celu wykonania modelu numerycznego opartego na MES (Metoda Elemen-
tów Skończonych), służącego do analizy stanu przemieszczeń, stworzono trójwy-
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miarowe bryły podkładów PS-94 oraz PS-08 - korzystając z programu Autodesk 
Inventor (rys. 1,2). W modelach tych uwzględniono również pręty zbrojeniowe.

Rys. 1. Model podkładu PS-94 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Model podkładu PS-08 
Źródło: opracowanie własne
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Analizę statyczną modeli przeprowadzono w programie Autodesk Simulation 
Multiphysics. Opracowanej wcześniej bryle nadano właściwości materiałowe, odpo-
wiadające elementom występującym w torze. Podsypkę i podtorze zastąpiono ele-
mentami typu string o stosownej sztywności. Obciążenie od sił przenoszonych przez 
szyny zostały rozłożone na powierzchni zbliżonej do pola podkładki podszynowej.

Korzystając ze wzoru (1) na siłę ściskającą w pręcie otrzymano wzór (2) na 
różnicę temperatur DT potrzebną aby uzyskać siłę 310 kN, która pozwoli odpo-
wiednio naciągnąć struny w zamodelowanych podkładach.

 (1)
 

(2)
gdzie:
F – siła naciągu strun,
E – moduł Younga dla stali,
A – pole powierzchni prętów zbrojeniowych, 
a – współczynnik rozszerzalności cieplej dla stali.

3. Analiza parametryczna

Przeprowadzono analizę parametryczną dla dwóch podkładów strunobetono-
wych PS-94 oraz PS-08. Z wykorzystaniem modelu numerycznego - porównano 
wartości ugięcia dla wskaźnika podłoża podkładu C

b 
równego 115 MN/m3 oraz 

przyjęto dla betonu moduł Younga wynoszący 31 GPa. Model obciążono siłami 
pionowymi (rys. 3) o sumarycznej wartości 30 kN na każdą stronę podkładu.

Rys.3. Podkład kolejowy (Ps-08) ze sprężonymi prętami, poddany obciążeniu eksploatacyjnemu prze-
kazywanemu na podkład przez szyny 

Źródło: opracowanie własne
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Na rysunku 4 przedstawiono linie ugięcia dla podkładu PS-08 dla dwóch wa-
riantów modelu, jeden z zamodelowanymi prętami sprężonymi drugi bez (sam 
beton).

Rys. 4. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-08 
Źródło: opracowanie własne

Zastosowanie w modelu prętów sprężonych zmienia kształt linii ugięcia pod-
kładu, należałoby więc podczas modelowania uwzględnić ich występowanie, co 
zostało wykonane. Różnica pomiędzy przemieszczeniem w środku rozpiętości pod-
kładu pomiędzy przypadkiem obciążenia eksploatacyjnego dla modelu bez i z prę-
tami wynosi 0,01 mm, co stanowi zaledwie 1,5%.

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono graficznie wartości przemieszczenia piono-
wego podkładu dla obu jego wariantów.

Rys. 5. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-08 z prętami sprężonymi 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-08 bez prętów sprężonych 
Źródło: opracowanie własne

Podkład PS-94 również poddano analizie przy zastosowaniu dwóch wariantów 
podkładu - jeden z zamodelowanymi prętami sprężonymi drugi bez (sam beton).

Na rysunku 7 przedstawiono linie ugięcia dla dwóch wariantów podkładu przy 
obciążeniu eksploatacyjnym, również tutaj można zaobserwować wpływ zastoso-
wania prętów na linię ugięcia podkładu. Różnica wartości w środku rozpiętości 
podkładu wynosi 0,02 mm co stanowi zaledwie 3,3%, natomiast na końcu pod-
kładu wynosi 0,22 mm i jest to ok. 24% różnicy.

Rys. 7. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-94 
Źródło: opracowanie własne
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Graficzna prezentacja wyników analizy (rys. 8) pokazuje, że najmniejsza war-
tość przemieszczenia pionowego występuje w środku rozpiętości podkładu. Róż-
nica pomiędzy przemieszczeniami końca i środka podkładu wynosi 0,35 mm dla 
modelu z prętami sprężonymi, taka wartość może wpłynąć na zmianę kąta nachy-
lenia szyn względem siebie (zmianę rozstawu).

Rys. 8. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-94 z prętami sprężonymi dla obciążenia 
eksploatacyjnego 

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki przemieszczenia pionowego dla podkła-
du bez prętów sprężonych, obciążonego eksploatacyjnie. Różnica pomiędzy prze-
mieszczeniem środka i końca podkładu wynosi zaledwie 0,01 mm.

Rys. 9. Wartości przemieszczenia pionowego dla podkładu PS-94 bez prętów sprężonych dla obciążenia 
eksploatacyjnego 

Źródło: opracowanie własne
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4. Wnioski

Zastosowanie w modelu trójwymiarowym podkładu - prętów zbrojeniowych, 
wpływa na zmianę wartości maksymalnych ugięcia oraz zmienia przebieg linii 
ugięcia. Pominięcie prętów sprężonych w modelu numerycznym nie ma znaczą-
cego wpływu na wartość maksymalną ugięcia, jednak wpływa na różnice wartości 
w środki i na końcu podkładu.

Uproszczenie modelu podkładu poprzez pominięcie prętów może wpłynąć na 
analizę zachowania się modelu całej nawierzchni. Dalsze analizy będą prowadzone 
dla modeli zawierających pozostałe elementy nawierzchni oraz uzupełnione będą 
o badania eksploatacyjne i analizy teoretyczne.
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streszczenie. W toku rozwoju pomiarów satelitarnych pojawiła się technika określana mia-
nem Precise Point Positioning RTK (Real Time Kinematic), która umożliwia precyzyjne wyzna-
czanie pozycji punktów w czasie rzeczywistym jednym odbiornikiem satelitarnym. Pozycjonowanie 
tą techniką nie wymaga dostępu do strumieni danych z naziemnych sieci referencyjnych, jak np. 
w Polsce ASG-EUPOS. Jest to atut szczególnie na obszarach bez zasięgu sieci GSM. Idea tych 
pomiarów mogłaby się wydawać bardzo atrakcyjną dla wykonawców robót geodezyjnych. W pra-
cy przedstawiono podstawy teoretyczne, akcentujac wymagania, atuty i mankamenty tej techniki 
pomiarowej. Analiza techniki PPP RTK wskazuje na umiarkowane możliwości ich ekonomicznie 
uzasadnionego zastosowania w praktyce, ale technika nieustannie jest rozwijana i w przyszłości 
może być bardziej konkurencyjna w Polsce.

słowa kluczowe: RTK, RTN, RTK PPP, Precise Point Positioning, czas konwergencji

1. wprowadzenie

Od kilku lat w Polsce oferowany jest dostęp do serwisów związanych z najnow-
szą techniką pozycjonowania satelitarnego w czasie rzeczywistym RTK PPP (Real 
Time Kinematic Precise Point Positionning). Sama technika PPP ma już długą 
tradycję [16], ale w praktyce nie była dostępna dla rodzimych użytkowników, 
a i teraz jest to obszar bardzo niszowy, praktycznie nieistniejący w wykonawstwie 
geodezyjnym. W Polsce oferowane są w zasadzie dwa serwisy SmartLink [20] oraz 
CenterPointRTX [21]. Dynamiczny rozwój satelitarnych technik pozycjonowa-
nia może jednak spowodować, że RTK PPP stanie się rozwiązaniem pomiarowym 
o istotnym znaczeniu. Technika posiada niezaprzeczalne atuty, w niektórych sytu-
acjach będzie najekonomiczniejszą do zastosowania, ale aktualnie jej mankamenty 
wydają się być istotniejsze na terenie kraju. W pracy starano się wyjść naprzeciw 
wykonawcom robót geodezyjnych, zainteresowanym wdrażaniem potencjalnie 
atrakcyjnych, nowych technologii pomiarowych, przedstawiając zalety, wymaga-
nia i mankamenty pomiarów RTK PPP.

2. rtk ppp w kontekście pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym

Satelitarne techniki pomiarowe są bardzo skomplikowane w szczegółach teo-
retycznych i technicznych, ale sama realizacja pomiarów jest już bardzo prosta. 
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W poniższych rozważaniach skupiono się na dwóch podstawowych aspektach 
satelitarnych technik pomiarowych: infrastrukturze naziemnej oraz transmisji 
danych odbieranych przez odbiornik satelitarny wykonawcy robót geodezyj-
nych.

Pierwsze precyzyjne komercyjne pomiary satelitarne w czasie rzeczywistym 
RTK GPS (Real Time Kinematic Global Positioning System) miały miejsce na 
świecie w 1993 r. [8], a w Polsce w 1996 r. Na polskich torach pierwszy odbior-
nik satelitarny z funkcją pomiarów RTK GPS pojawił się komercyjnie w 1998 r. 
na dziesięciokilometrowym odcinku linii kolejowej Chorzów Stary - Radzionków. 
Wózek pomiarowy został zbudowany na bazie korektora krzywizn firmy Mati-
sa (rys. 1) [14], który zaadoptowano do tego celu. Podstawową ideą pomiarów 
RTK GPS jest wykorzystanie przez odbiornik ruchomy danych z fizycznej stacji 
referencyjnej, której antena satelitarna jest ustawiona nad punktem osnowy. Od-
ległość odbiornika ruchomego od stacji referencyjnej wynosiła w latach 90-tych 
maksymalnie kilkanaście kilometrów, ale znacznie bardziej limitowała ją topogra-
fia terenu, najczęściej do kilku kilometrów lub jeszcze mniej. Powodem był zasięg 
transmisji radiowej danych referencyjnych. Był to istotny mankament tej techniki 
pomiarowej.

Rys. 1. Pierwszy odbiornik satelitarny RTK GPS na polskich torach

Pomiary RTN (Real Time Network) były kolejnym krokiem w rozwoju sate-
litarnych technik pomiarowych, który istotnie spopularyzował tę technikę w wy-
konawstwie geodezyjnym. Dzięki całej sieci stacji referencyjnych dedykowanych 
pomiarom RTN jako ich naziemna infrastruktura systemowa, wykonawca pomia-
rów mógł wykonywać je autonomicznie, dysponując tylko jednym odbiornikiem 
satelitarnym. W Polsce szybki wzrost wykorzystywania pomiarów RTK i RTN 
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w wykonawstwie geodezyjnym nastąpił od czerwca 2008 r., kiedy to udostępnio-
ny został system naziemnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS (rys. 2), liczący 
obecnie na terenie Polski 103 stacje referencyjne plus 24 stacje stowarzyszone, 
zlokalizowane zagranicą, które umożliwiają poprawne wyznaczanie pozycji na te-
renach przygranicznych.

O praktycznym znaczeniu pomiarów RTN świadczy fakt, że w Polsce, mimo 
kosztownej infrastruktury naziemnej, wartej kilkadziesiąt milionów złotych dla 
systemów ogólnopolskich, oprócz systemu państwowego ASG-EUPOS funkcjo-
nują równolegle 4 prywatne systemy komercyjne: NadowskiNET, Leica SmartNet 
Polska, TPI NETpro, VRSnet.pl. Wszystkie systemy udostępniają strumienie da-
nych referencyjnych odpłatnie.

Rys. 2 Lokalizacja stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS [18]

W pomiarach RTN transmisję radiową w paśmie UHF zastąpiono transmisją 
GSM. Zasięg pomiaru został przedefiniowany z zasięgu anteny nadawczej UHF 
stacji referencyjnej do zasięgu danej sieci telefonii komórkowej, a nowy algorytm 
obliczeniowy umożliwił zwiększenie odległości między odbiornikiem a najbliższą 
stacją referencyjną do kilkudziesięciu kilometrów, w Polsce do ok. 35 km, przy 
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dokładności pozycjonowania sytuacyjnego zazwyczaj nie niższej niż 3 cm, a dla 
wysokości przeciętnie poniżej 5 cm.

Pomiary RTK wymagają stacji referencyjnej, czyli w praktyce kolejnego od-
biornika wykonawcy pomiarów, którego koszt waha się od kilkunastu tysięcy 
złotych za odbiornik produkcji chińskiej do kilkudziesięciu tysięcy za odbiornik 
jednej z wiodących firm na rynku. Pomiary RTN mają jeszcze większe wymagania 
w postaci nie kolejnego odbiornika a sieci stacji referencyjnych. Wprawdzie nie 
obciąża to bezpośrednio wykonawcy, ale musi on płacić za dostęp do danych, co 
przenosi na niego te koszty, rozłożone w czasie, w sposób pośredni. Relatywnie 
gęsta sieć stacji referencyjnych jest mankamentem generującym znaczny koszt dla 
tych technik pomiarowych. Dodatkowo realizacja pomiarów RTN wymaga zasię-
gu operatora telefonii komórkowej GSM. Istnieje bardzo wiele miejsc z brakiem 
tego zasięgu, co uniemożliwia wykonanie pomiarów RTN.

Mankamenty w postaci infrastruktury naziemnych stacji referencyjnych oraz 
ograniczonego zasięgu naziemnej transmisji danych referencyjnych zneutralizo-
wała technika RTK PPP. O ile w Polsce jest nieco ponad 100 stacji systemu ASG-
-EUPOS, o tyle zbliżona liczba stacji referencyjnych jednej z wiodących na rynku 
RTK PPP firm, obejmuje zasięgiem prawie cały świat, z wyjątkiem rejonów o bar-
dzo małej liczbie użytkowników, jako, że jest to rozwiązanie komercyjne. Pomiary 
RTK PPP można wykonać jednym odbiornikiem bez korzystania ze strumieni 
naziemnych danych referencyjnych, które zastąpiono danymi korekcyjnymi z sa-
telitów geostacjonarnych.

3. technika ppp: pomiary względne vs bezwzględne

Satelitarne techniki pomiarowe czasu rzeczywistego RTK i RTN wymagały 
odbioru przez odbiornik satelitarny wykonawcy robót geodezyjnych danych refe-
rencyjnych z dodatkowego, własnego odbiornika satelitarnego lub rozbudowanej 
infrastruktury w postaci sieci stacji referencyjnych. Z tego powodu te techniki 
pomiarowe należą do pomiarów względnych, gdyż pozycja odbiornika ruchomego 
wykonawcy była wyznaczana względem fizycznych lub wirtualnych stacji refe-
rencyjnych. W technice RTK PPP są wykonywane pomiary bezwzględne, tzn. 
wyznaczona pozycja nie jest odnoszona do współrzędnych żadnego punktu refe-
rencyjnego. Ma to istotny wpływ na postać równań obserwacyjnych i algorytm 
obliczeniowy. Równania dla obserwacji fazowych F i kodowych P wyrażają zależ-
ności [8]:

 (1)
 (2)
gdzie:
F

i
 - obserwacje fazy na częstotliwości „i” [m],

P
i
 - obserwacje pseudoodległości na częstotliwości „i”,
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r - odległość geometryczna między anteną odbiornika i satelity [m],
c - prędkość światła [m/s],
dT - błąd zegara satelity [s],
dt - błąd zegara odbiornika [m],
T - opóźnienie troposferyczne skośne [m],
I

i
 - opóźnienie jonosferyczne dla częstotliwości „i” [m],

l
i
 - długość fali nośnej częstotliwości «i»,

N
i
 - nieoznaczoność liczby cykli fali nośnej częstotliwości «i» [m],

A
i
 - łączna wartość korekcji anteny odbiornika PCO i PCV [m],

a
i
 - łączna wartość korekcji anteny satelity APC (PCO i PCV) [m],

WF - efekt zjawiska „phase wind-up” anteny odbiornika [cykle],
wF - efekt zjawiska „phase wind-up” anteny satelity [cykle],
indeksy odpowiednio dla obserwacji fazy  i pseudoodległości ,
BF,i, Bp,i  - błąd systematyczny układów odbiornika dla częstotliwości „i” [m],
bF,i, bp,i - błąd systematyczny układów satelity dla częstotliwości «i» [m],
MF,i, Mp,i - efekt wielotorowości dla częstotliwości «i» [m],
nF,i, np,i - szum obserwacji i inne niemodelowane efekty [m].

W macierzy równań obserwacyjnych A występują cztery rodzaje estymowa-
nych parametrów: współrzędne odbiornika (X, Y, Z), błąd zegara odbiornika dT, 
składowa mokra zenitalnego opóźnienia jonosferycznego T oraz nieoznaczoność 
cykli fali nośnej, która nie ma charakteru całkowitego w PPP. Natomiast parame-
trów, których dotyczą korekcje jest kilkanaście. Pozycjonowanie w czasie rzeczywi-
stym wymaga zastosowania w technice RTK PPP rozszerzonego filtru Kalmana, 
który minimalizuje szum i umożliwia uzyskanie centymetrowych dokładności.

W pozycjonowaniu względnym powyższe równania fazy i pseudoodległości 
różnicuje się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, eliminując bądź istotnie ogranicza-
jąc, wpływ wielu składników tych równań. W pomiarach bezwzględnych wszyst-
kie istotne czynniki muszą być modelowane. Obliczone wartości korekcji muszą 
być odebrane przez odbiornik wykonawcy robót geodezyjnych, aby mógł on wy-
znaczyć pozycję z dokładnością pojedynczych centymetrów. Do transmisji danych 
korekcyjnych naziemnych centrów obliczeniowych wykorzystuje się łączność sate-
litarną z satelitami geostacjonarnymi. Aktualnie dane korekcyjne udostępniane są 
też przez łączność GSM. Transmisja danych z satelitów geostacjonarnych istotnie 
wpływa na poprawę dostępności sygnału dla odbiorników satelitarnych. Technika 
RTK PPP zakłada pozycjonowanie jednym odbiornikiem bez korzystania z danych 
referencyjnych, ale muszą być dostępne dane korekcyjne, które zostały przedsta-
wione w kolejnym punkcie pracy. Algorytm obliczeniowy wykorzystuje niezróż-
nicowane obserwacje fazy odbiornika dwuczęstotliwościowego w tzw. równaniach 
„iono-free” (punkt 4).

Kluczowym mankamentem techniki RTK PPP jest relatywnie długi czas kon-
wergencji potrzebny po włączeniu odbiornika do otrzymania rozwiązania o mak-
symalnej możliwej dokładności dla tej techniki. Źródła podają wartości zazwyczaj 
w przedziale 20 -40 minut.
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Dość istotnym mankamentem techniki RTK PPP jest aktualnie jej koszt, kil-
kukrotnie wyższy niż dostęp do danych referencyjnych dla pomiarów RTK, czy 
RTN. Subskrypcja roczna serwisu SmartLink to koszt na poziomie 7000 PLN 
brutto. Koszt serwisu CenterPoint RTX można znaleźć na stronie firmy Trimble 
i wynosi dla Polski ok. 8500 PLN (2000 euro).

4. korekcje w pomiarach ppp

Najistotniejszym atutem pomiarów względnych jest eliminowanie lub istotne 
redukowanie znaczenia różnych czynników wpływających negatywnie na jakość 
rozwiązania, gdyż podstawowymi równaniami w algorytmie obliczeniowym są 
równania podwójnych różnic równań obserwacyjnych. W PPP algorytm oblicze-
niowy korzysta z nieróżnicowanych równań obserwacyjnych. Z tego powodu, aby 
uzyskiwać centymetrowe dokładności konieczne jest uwzględnianie modeli wielu 
efektów i czynników. W tabeli 1 zamieszono 13 efektów w 4 grupach, które muszą 
być korygowane w pomiarach PPP wykonywanych odbiornikami dwuczęstotliwo-
ściowymi. W tabeli nie zamieszczano różnicowego opóźnienia grupowego, które 
jest korygowane tylko przy obserwacjach odbiornikami jednoczęstotliwościowy-
mi, gdyż są one bardzo niszowym segmentem na rynku. Porównawczo zestawiono 
w tabeli także wymagania pomiarów RTK.

Tabela 1. Typy korekcji w pomiarach PPP i RTK
Typ korekcji PPP RTK

Satelity

Precyzyjne korekcje zegara satelity + -
Precyzyjne korekcje orbity satelity + -
Antenna Phase Center + +
Poprawki z teorii względności + -
Efekt „phase wind up” + -

Odbiornik
PCV i PCO anteny odbiornika GNSS + +
Efekt „phase wind up” + -

Modele zjawisk 
geofizycznych

Pływy skorupy ziemskiej + -
Pływy oceaniczne + -
Ruch bieguna + -
Ruchy płyt tektonicznych + -

Modele atmosfery
Opóźnienie jonosferyczne + -
Opóźnienie troposferyczne + +

Precyzyjne korekcje zegarów i orbit satelitów są wyznaczane w post-proces-
singu od bardzo wielu lat i coraz dokładniej przez naziemne centra obliczeniowe 
różnych organizacji. Produkt o finalnej jakości jest dostępny po ok. 2 tygodniach. 
Pojawienie się techniki RTK PPP wywarło nacisk na szybkie przeprowadzanie ob-
liczeń i udostępnianie ich wyników w czasie rzeczywistym. Przygotowanie oferty 
komercyjnej dla techniki RTK PPP spowodowało, że dostawcy usług zaczęli wy-
konywać własne obliczenia w tym zakresie. Strumienie korekt dla orbit i zegarów 
satelitów są udostępniane co 5 sekund.
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Efemerydy pokładowe satelitów są odniesione do centrów fazowych anten 
w układzie ECEF (Earth Centred - Earth Fixed) [3,13] i żadne dodatkowe korek-
cje nie są konieczne przy korzystaniu z depeszy nawigacyjnej. Precyzyjne orbity 
i korekcje zegara są odniesione do środka ciężkości satelity, więc konieczne jest 
uwzględnienie offsetu z tego tytułu (Phase Center Offset). W istocie położenie 
centrum fazowego anteny satelity APC (Antenna Phase Centrum) definiowane 
jest dwoma rodzajami wielkości: stałym offsetem PCO (Phase Center Offset) 
i wzorcem zmian jego położenia w czasie PCV (Phase Center Variations). Wartości 
PCO uwzględniane są w kombinacji liniowej tzw. iono-free wg zależności:

 (3)

Zależność uwzględnia tylko wyrazy pierwszego rzędu, ale opisujące 99.9% 
wpływu jonosfery na sygnał satelitarny. Wartości offsetów przybierają znaczne 
wartości i są podawane w układzie związanym z satelitą, którego kierunki są defi-
niowane za pośrednictwem wektorów jednostkowych (i, j, k). Wektor „k” ze środ-
ka ciężkości satelity jest skierowany do środka Ziemi, a wartości offsetu w tym kie-
runku wynoszą od 0.50 do 2.65 m dla amerykańskich satelitów NAVSTAR GPS 
oraz od 1.80 do 2.40 m dla satelitów rosyjskich GLONASS [17]. Wektor «j» jest 
iloczynem wektorowym wektora «k» i wektora jednostkowego z satelity do Słoń-
ca. Wektor «i» dopełnia układ prostokątny prawoskrętny. PCV anten satelitów 
są estymowane z analizy danych zbieranych przez naziemne stacje monitorujące 
satelity GNSS, bazując na wartościach parametrów kalibracyjnych PCV odbior-
nika. Z rys. 3 widać, że satelity amerykańskie mają bardziej zmienne położenie 
centrum fazowego w stosunku do rosyjskich. Wartości PCV satelitów NAVSTAR 
GPS sięgają 10 mm i w związku z tym muszą być uwzględniane w precyzyjnym 
pozycjonowaniu.

Rys. 3. PCV anten satelitów różnych bloków [17]
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Organizacja IGS (International GNSS Service) udostępnia w czasie rzeczywi-
stym strumienie danych korekcyjnych w ramach serwisu RTS (Real-time Service) 
z częstotliwością 5s. Oficjalne produkty tego serwisu dotyczą tylko satelitów NA-
VSTAR GPS. W fazie eksperymentów jest włączenie rozwiązań dla innych konste-
lacji satelitów. Rozpoczęto od systemu GLONASS. W strumieniu danych RTCM 
transmitowanych jest dla pozycjonowania precyzyjnego cały szereg wiadomości 
dotyczący samych tylko efemeryd (tab. 2).

Tabela 2. Wiadomości formatu RTCM zawierające dane orbit i zegarów dla RTK PPP

RTCM Typ wiadomości

1019 GPS Broadcast Ephemeris

1020 GLONASS Broadcast Ephemeris

1045 Galileo Broadcast Ephemeris

1057 GPS orbit corrections to Broadcast Ephemeris

1058 GPS clock corrections to Broadcast Ephemeris

1059 GPS code biases

1060 Combined orbit and clock corrections to GPS Broadcast Ephemeris

1061 GPS User Range Accuracy

1062 High-rate GPS clock corrections to Broadcast Ephemeris

1063 GLONASS orbit corrections to Broadcast Ephemeris

1064 GLONASS clock corrections to Broadcast Ephemeris

1065 GLONASS code biases

1066 Combined orbit and clock corrections to GLONASS Broadcast Ephemeris

1067 GLONASS User Range Accuracy

1068 High-rate GLONASS clock corrections to Broadcast Ephemeris

Efekt relatywistyczny związany z teorią względności nazywany jest opóźnie-
niem propagacji sygnału Shapiro i wprowadza korektę relatywistyczną do odle-
głości geometrycznej. Wartość korekty nie przekracza 2 cm. Z powodu krzywizny 
czasoprzestrzeni wytworzonej przez pole grawitacyjne, odległość euklidesową sa-
telita - odbiornik należy skorygować o wartość obliczoną ze wzoru [1]:

 (4)

gdzie:
rS, r

o
 - odległości geocentryczne satelity „s” i odbiornika „o”,

rS
o
 - odległość satelita - odbiornik,

m - stała grawitacyjna,
c = 299 792 458 m/s - prędkość fali elektromagnetycznej.

Efekt zjawiska „zwijania fazy” (ang. phase wind-up) [15] dotyczy tylko obser-
wacji fazowych w precyzyjnych pomiarach i nie dotyczy obserwacji kodowych. Jest 
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wynikiem wzajemnej zmiany orientacji anten satelitarnych satelity i odbiornika 
dla fal spolaryzowanych kołowo (RHCP), spowodowanej obrotem anteny wokół 
swojej osi. W satelicie ruch ten wynika z konieczności zachowania orientacji paneli 
baterii słonecznych w kierunku Słońca. Efekt może osiągać wartość kilku centy-
metrów. W pomiarach względnych, nawet w algorytmach najbardziej zaawanso-
wanych programów efekt zjawiska jest zaniedbywany.

W przypadku sprzętu wykonawcy robót geodezyjnych, antena satelitarna jego 
zestawu pomiarowego również musi mieć wprowadzone korekcje w pomiarach 
RTK PPP. Analogicznie do anten satelitów będą się one składały ze stałego offsetu 
przestrzennego PCO i wzorca zmian położenia centrum fazowego PCV. Warto-
ści tych wielkości mogą być wyznaczane jako absolutne, za pomocą specjalnego 
robota, lub jako względne w terenowej procedurze kalibracyjnej względem an-
teny referencyjnej. Organizacja IGS publikuje pliki z danymi kalibracyjnymi dla 
poszczególnych anten. Producenci odbiorników satelitarnych również wyznaczają 
wartości PCO i PCV wpisując je w oprogramowanie sprzętu pomiarowego.

Modele zjawisk geofizycznych w pozycjonowaniu względnym nie mają zazwy-
czaj istotnego znaczenia, zważywszy na długości wektorów, z którymi mamy do 
czynienia w praktyce. W technice PPP konieczne jest ich modelowanie ze względu 
na wyznaczanie pozycji pojedynczego punktu jednym odbiornikiem satelitarnym.

Skorupa ziemska jest de facto wystarczająco sprężysta, aby reagować na te 
same siły grawitacyjne, które generują pływy w oceanie. Okresowe przemieszcze-
nia pionowe i poziome spowodowane przez pływy są reprezentowane przez lokalne 
parametry sprężystości Ziemi tzw. liczby Love hnm

 oraz Shida l
nm

, które są sfe-
rycznymi harmonicznymi stopnia i rzędu (n, m). Liczba Love dotyczy radialnego 
przemieszczenia pływowego, a liczba Shida przemieszczenia poprzecznego, które 
jest mniejsze o ok. rząd wielkości od przemieszczenia radialnego. Zakres warto-
ści liczb Love i Shida wynosi [0, 1]. Interpretacja dla skrajnych wartości oznacza 
odpowiednio brak sprężystości (całkowita sztywność Ziemi) i całkowitą płynność. 
Dla dokładności na poziomie 5 mm konieczne jest uwzględnienie pływów tylko 
drugiego stopnia wykorzystując zależność [6]:

 (5)

Dla dokładności na poziomie 1 mm należy zastosować formuły zawarte w [12].
Pływy oceaniczne są podobne do pływów skorupy ziemskiej, ale o prawie o rząd 

wielkości mniejsze. W pozycjonowaniu kinematycznym muszą być uwzględnia-
ne, ale także w statycznym na obszarach przybrzeżnych dla obserwacji istotnie 
krótszych niż dobowe. Uzyskanie dokładności pozycjonowania na poziomie cen-
tymetrowym wymaga zastosowania w obliczeniach globalnego modelu pływów 
oceanicznych FES (Finite Element Solution), który może wymagać wsparcia mo-
delami lokalnymi. W funkcji umożliwiającej obliczenie wartości efektu zjawiska 
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w kierunku radialnym Ziemi i 2 cm w kierunkach poziomych.
Ruch bieguna, czyli zmiany położenia osi obrotu Ziemi w przestrzeni, są spo-

wodowane drobnymi zmianami potencjału odśrodkowego Ziemi z tytułu przy-
ciągania Słońca i Księżyca. Korzystając ze wspomnianych już liczb Love i Shida 
drugiego rzędu można sformułować zależności opisujące korekcje chwilowego po-
łożenia bieguna względem jego położenia średniego. Wartości dodatnie korekcji są 
skierowane na północ i wschód. [12]:

 (6)
 (7)
 (8)

W przeciwieństwie do pływów skorupy ziemskiej i oceanicznych ruch bieguna 
nie ma okresu dobowego, a związany jest z oscylacjami Chandlera o okresie ok. 
430 dni. Ponieważ ruch bieguna może osiągać do 0,8 sekundy łuku, maksymalne 
przesunięcia bieguna mogą osiągnąć około 25 mm dla wysokości i około 7 mm 
w kierunkach poziomych.

Pewna liczba poprawek wymienionych w tym punkcie wymaga pozycji Księży-
ca lub Słońca, które można uzyskać z łatwo dostępnych plików efemeryd planetar-
nych, lub bardziej wygodnie z prostych formuł, ponieważ względna precyzja około 
1/1000 jest wystarczająca do obliczenia korekcji z dokładnością do mm.

Konieczność stosowania modeli atmosfery związana jest z przechodzeniem sy-
gnałów radiowych z satelitów przez warstwy o zupełnie różnej naturze, jonosferę 
i troposferę. W troposferze opóźnienie powodowane jest przez obecność gazów, 
w tym pary wodnej. W modelu troposfery wyróżnia się składnik mokry i suchy. 
Składnik mokry jest bardzo trudny do modelowania i dlatego jest jednym z wy-
znaczanych parametrów. Opóźnienie troposferyczne jest zdefiniowane wzorem [7]:

 (9)

gdzie
Sr  – promień powierzchni Ziemi,
Ar  – promień atmosfery neutralnej
εθ,  – kąt refrakcji oraz kąt geometryczny odnoszące się do wysokości hory-

zontalnej satelity. 

W praktyce opóźnienie troposferyczne jest estymowane dla kierunku zenital-
nego i przeliczane na dowolny inny kierunek. W kierunku zenit wzór przybierze 
formę:
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 (10)

Rozwiązanie całek wymaga znajomości wartości parametrów meteorologicz-
nych wzdłuż całej drogi sygnału. Opóźnienie troposferyczne musi być więc mode-
lowane. Ogólna zależność funkcyjna dla opóźnienia troposferycznego w kierunku 
do dowolnego satelity Tp

mi
 jest wyrażana jako iloczyn zenitalnego opóźnienia tro-

posferycznego oraz funkcji odwzorowawczej .µ  Zazwyczaj model wyszczególnia 
składnik suchy i mokry, traktując troposferę jako mieszaninę dwóch idealnych ga-
zów:

 (11)

Funkcja odwzorowawcza wiąże opóźnienie zenitalne z opóźnieniem dla innej 
wysokości horyzontalnej. Uwzględnia ona zależność wartości opóźnienia tropos-
ferycznego od kierunku, z którego płynie sygnał. Taka funkcja zazwyczaj nie za-
leży od azymutu, ponieważ warstwy atmosfery są przyjmowane przez model jako 
sferyczne. Najprostszy model funkcji odwzorowawczej ma postać ( p

mE – wysokość 
horyzontalna satelity):

 (12)

Wszystkie modele dążą do wyrażenia opóźnienia troposferycznego w postaci 
funkcji ciśnienia atmosferycznego p [mb], temperatury suchego powietrza [K] 
oraz cząstkowego ciśnienia pary wodnej e [mb]

 
(13)

 
(14)

Dokładność modeli troposfery obliczanych przez CODE (Center for Orbit 
Determinantion in Europe) oraz USNO (U.S. NAval Observatory) oszacowano 
w pracy [2] na 4 mm w stosunku do modeli otrzymywanych innymi technikami 
pomiarowymi (VLBI, DORIS, radiosondy i numeryczne modele pogody). Dokład-
ność opracowania modelu troposfery na podstawie obserwacji GNSS oszacowano 
na 8 mm.

Z kolei w pracy z 2014 r. [5] precyzję lokalnego modelu troposfery estymowa-
no w dwóch dniach eksperymentu na 1.42 cm i 1.05 cm. Natomiast dokładność 
wyznaczenia pozycji oszacowano odpowiednio na 9.2 cm i 10.1 cm po 20 minu-
tach konwergencji.
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Opóźnienie jonosferyczne jest funkcją gęstości elektronów. Jonosfera jest dla 
fal radiowych ośrodkiem dyspersyjnym tzn., że współczynnik załamania jest zależ-
ny od częstotliwości fali elektromagnetycznej. Modulacja fal może spowodować, 
że fazowy współczynnik załamania fali będzie mniejszy od jedności, co spowodu-
je, że prędkość fazowa będzie większa niż prędkość światła w próżni. Nie jest to 
w sprzeczności ze szczególną teorią względności, znaczy to tylko tyle, że długość 
fali sygnału w jonosferze jest większa niż w próżni. Rozwinięcie w szereg potęgowy 
współczynnika załamania w funkcji częstotliwości przy przyjęciu pionowo padają-
cego sygnału i kulistego modelu atmosfery określa funkcja [4]:

 (15)

Grupowy współczynnik załamania wyraża wzór:

 (16)

Po zaniedbaniu wyrazów wyższych rzędów otrzymamy dla fazy sygnału wzór [9]:

 (17)

oraz analogiczny dla kodu

 (18)

TEC (Total Electron Content) oznacza zawartość elektronów jonosfe-
ry w słupie o powierzchni 1 m2 między odbiornikiem i satelitą w jednostkach 
[1016 elektronów / m2]. Typowa wartość TEC wynosi . Przyjęcie mak-
simum TEC = 1018 [el/m2] i zmiana o 1.12% TEC powoduje zmianę jednego 
cyklu fali w L1 [9]. Wartość TEC jest zależna od wysokości horyzontalnej satelity. 
Im bliżej horyzontu jest satelita, tym dłuższa jest droga, którą sygnał przebiega 
przez jonosferę. Parametr VTEC wyznaczany jest w funkcji cyklu słonecznego, 
dobowych efektów jonosferycznych i szerokości geomagnetycznej. Należy także 
uwzględnić kąt nachylenia satelity oraz wysokość jonosfery. Do modelowania jo-
nosfery wykorzystuje się wartość TEC dla kierunku pionowego VTEC. Relacja 
między tymi współczynnikami określona jest wzorem:

 (19)
gdzie: SF oznacza funkcję odwzorowawczą (slant factor), która w najprostszym 

przypadku jest odwrotnością sinusa kąta horyzontalnego satelity (w jednowar-
stwowym kulistym modelu jonosfery).
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Podstawową techniką obliczeniową ograniczania wpływu refrakcji jonosfe-
rycznej są wspomniane już równania typu „iono-free”. Z tego powodu odbiorniki 
dwuczęstotliwościowe mają istotną przewagę nad jednoczęstotliwościowymi, któ-
re muszą bazować wyłącznie na modelach trudnej do matematycznego opisania 
jonosfery. Jonosfera ma zakłócenia o różnej charakterystyce. Z punktu widzenia 
RTK PPP istotne są scyntylacje jonosferyczne, czyli szybkie zmiany parametrów 
sygnałów radiowych (amplitudy, fazy, kąta odbioru i polaryzacji) spowodowane 
nieregularną aktywnością plazmy jonosferycznej w małych obszarach, nie pod-
dającą się predykcji. Do opisu intensywności tego zjawiska stosowany jest indeks 
amplitudy scyntylacji S4 oraz fazy scyntylacji sj. Wartość indeksu jest obliczana 
przez uśrednianie w interwałach minutowych i przyjmuje się, że wartość > 0.3 
oznacza słabe scyntylacje, a powyżej 0.6 silne.

 (20)
 

(21)

Większość wpływów zjawisk opisanych powyżej jest zaniedbywalna w pomia-
rach względnych i dla wektorów do 100 km. W technice RTK PPP musi być 
uwzględniana.

5. wyniki pomiarów rtk ppp

Rozwiązania oferowane komercyjnie dla pomiarów RTK PPP posiadają swoje 
własne nazwy handlowe, pod którymi często kryje się już rozwiązanie hybrydo-
we, co może być mylące dla użytkowników w kontekście dokładności rozwiązania 
RTK PPP. Ideą producentów jest produkt dający wynik najwszechstronniej najko-
rzystniejszy dla użytkownika. Algorytm w odbiorniku dobiera najlepsze z możli-
wych w danej chwili rozwiązań - RTK, RTN lub RTK PPP. Rysunek 4 przedsta-
wia porównanie dokładności różnych technik pomiarów satelitarnych w funkcji 
odległości między odbiornikiem użytkownika a referencyjnymi. Wynika z niego, 
że technika PPP daje dość stabilne dokładnościowo rozwiązanie na poziomie do 
decymetra niezależnie od lokalizacji odbiornika na lub nad Ziemią. Można wnio-
skować, że pod względem dokładności jest równorzędna dla pomiarów RTK przy 
długościach wektorów od 10 km do ok. 70 km.

Rysunek 4 nie obejmuje czasu pomiaru. W przypadku pomiarów RTK/RTN 
inicjalizacja trwa zazwyczaj do kilkudziesięciu sekund, a częstotliwość kolejnych 
pomiarów zależy od taktowania odbiornika i aktualnie może sięgać praktycznie do 
20 Hz. Dla pomiarów RTK PPP czas konwergencji, czyli czas potrzebny po włą-
czeniu odbiornika do uzyskania maksymalnej możliwej dla techniki RTK PPP do-
kładności wynosi przeciętnie 20’-40’. Kolejne pomiary trwają ok. minuty. Produ-
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cent jednego z wiodących na rynku rozwiązań o nazwie CenterPoint RTX przed-
stawił wyniki (rys. 5) przeprowadzonych przez siebie testów w USA [8]. Linie 
czerwone dotyczą procentowego udziału rozwiązań odbiornika pracującego bez 
przerw w przedziale dokładności na poziomie błędu średniego oraz zawierającego 
90% rozwiązań. Linie niebieskie analogicznie dla odbiornika, któremu wyłączano 
wszystkie sygnały satelitarne co godzinę na 3 minuty. Maksymalną dokładność 
odbiornik uzyskiwał po ok 25 ‹ - 35›. Można ją oszacować na podstawie rysunku 
na ok. 2 – 3 cm. W pracy podano, że dla 95% wyników błąd pozycji poziomej 
wyniósł 2.4 cm, a dla wysokości 4.4 cm.

Rys. 4. Porównanie dokładności satelitarnych technik pomiarowych w funkcji ich zasięgu [11]

Rys. 5. Konwergencja w pomiarach PPP [8]
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Wyniki testów innej firmy funkcjonującej na rynku techniki RTK PPP przedsta-
wia rys. 6 [11]. W tych testach pomiary wykonano w kilku bardzo różnych lokaliza-
cjach, gdyż starano się zbadać wpływ zróżnicowanej aktywności jonosfery na wyniki 
trzydniowych pomiarów i czas konwergencji. Czasy konwergencji wyniosły odpo-
wiednio: Kanada - 22›, Indie - 25›, Taiwan - 24›, Wielka Brytania - 26›. Z wykresu 
można wnioskować, że błąd pozycji poziomej osiągnął wartość ok. 1 cm po ok. 25›. 
Wyniki testów wskazały, że włączenie w rozwiązanie satelitów systemu GLONASS 
zmniejsza błąd średni kwadratowy dla pozycji poziomej o ok. 1 cm, a dla wysoko-
ści istotniej o ok. 2 cm. Dość istotne jest również skrócenie czasu konwergencji. 
W Kanadzie korzystając tylko z systemu GPS błąd poziomy pozycji rzędu decyme-
tra osiągano po ok. godzinie, a włączając w rozwiązanie satelity systemu GLONASS 
juz po 20›. Proporcja trzykrotnego skrócenia czasu konwergencji wystąpiła także 
dla pomiarów w Indiach. Wartości błędów średnich kwadratowych przytoczono 
w tabeli 3. Korekcje były transmitowane z satelity TerraStar-C. W pracy porównano 
czas konwergencji przy odbiorze danych korekcyjnych z satelity TerraStar-C oraz 
OmniStar G2, nie odnotowując bardzo istotnych różnic.

Tabela 3. Wartości błędów średnich kwadratowych pozycji wyznaczonych RTK PPP w [cm]

System błąd pozycji poziomej błąd wysokości

Kanada Indie Kanada Indie

GPS/GLONASS 3.3 5.3 4.9 7.6

GPS 4.4 6.4 6.5 9.7

Rys. 6. Czas konwergencji dla pomiarów w różnych regionach w funkcji błędu poziomego punktu [11]
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6. podsumowanie

Praktyczna dostępność techniki RTK PPP w Polsce pojawiła się relatywnie nie-
dawno. Jest to technika mająca konkurować z pomiarami RTN/RTK. Nie zyskała 
ona jeszcze szerszej popularności. Podstawowe mankamenty to cena subskrypcji, 
która jest kilkukrotnie wyższa niż dostęp do serwisu RTN/RTK, długi czas pomia-
ru pierwszego punktu po włączeniu odbiornika, sięgający kilkudziesięciu minut 
i dłuższy czas pomiaru kolejnych punktów. W pomiarach RTN/RTK pierwszy 
punkt można pomierzyć zazwyczaj szybciej niż po upływie minuty od włączenia 
odbiornika. Do innych istotnych czynników wpływających na brak większej popu-
larności RTK PPP w Polsce jest funkcjonowanie aż 5 systemów naziemnych sta-
cji referencyjnych, w tym 4 o zasięgu ogólnokrajowym. Remisowo dla pomiarów 
RTN/RTK i RTK PPP wypada praktycznie koszt sprzętu. W obydwu przypad-
kach wykonawca potrzebuje jednego odbiornika. Aktualnie dokładność wyników 
pomiarów RTK PPP często będzie niższa niż pomiarów RTN/RTK. Relatywnie 
pewną wartością jest błąd poniżej 10 cm. Obecnie wydaje się, że błąd pozycji 
poziomej powinien zawierać się najczęściej w przedziale 3 – 5 cm. Wyniki testów 
producentów wskazują na możliwość uzyskania lepszej dokładności. Potwierdze-
nie takiej tezy wymaga niezależnych pomiarów testowych. Atutem techniki RTK 
PPP jest możliwość wykonywania pomiarów w miejscach, w których nie ma zasię-
gu operatora telefonii komórkowej. Możliwa jest taka organizacja pracy w terenie, 
aby minimalizować odczuwalność długiego czasu konwergencji pierwszego pomia-
ru. Rozwój technik pomiarowych wskazuje, że pomiary RTK PPP mogą być inte-
resującym rozwiązaniem dla wykonawców w przyszłości, szczególnie w przypadku 
istotnego obniżenia kosztów korzystania z serwisu. Aktualnie dostawcy serwisów 
RTK PPP udostępniają rozwiązania hybrydowe, łączące prawie niedostrzegalnie 
dla wykonawcy robót pomiary RTK, RTN i RTK PPP w jedno uzupełniające się, 
funkcjonalne rozwiązanie.

Praca wykonana w ramach badań statutowych, umowa nr 11.11.150.005

Bibliografia

  [1] Ashby, N., Relativity in the Global Positioning System. Living Rev. Rela-
tivity, 6, 2003.

  [2] Ding W. Teferle N., Kazmierski K., Laurichesse D., Yuan Y., An evalu-
ation of real-time troposphere estimation based on GNSS precise point 
positioning: Real-time GNSS troposphere estimation. Journal of Geophy-
sical Research: Atmospheres. 10.1002/2016JD025727. 2017.

  [3] Department of Defence USA, Global Positioning System Standard Posi-
tioning Service Performance Standard, 1995.



121pozycjonowaniE satElitarnE tEchnikĄ ppp rtk

  [4] Gannniou M.: Genauigkeitssteigerung bei kurzzeit-statischen und kine-
matischen Satellitenmessungen bis hin zur Echtzeitanwendung. DGK 
Reihe C, Nr 458, München, 1996

  [5] Junbo S., Chaoqian X., Jiming G., Yang G., Local troposphere augmen-
tation for real-time precise point positioning. Earth Planets and Space. 
10.1186/1880-5981-66-30, 2014.

  [6] Kouba J., A Guide to Using International GNSS Service (IGS) Products. 
2009.

  [7] Langley R.B., Propagation of the GPS Signals. Lecture Notes in Earth 
Sciences, Nr 60, s.103 – 140, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 1996.

  [8] Leandro R., Landau H., Nitschke M., Glocker M., Seeger S., Chen X., 
Deking A., BenTahar M., Zhang F., Ferguson K., Stolz R., Talbot N., Lu 
G., Allison T., Brandl M., Gomez V., Cao W., Kipka A., RTX Positio-
ning: The Next Generation of cm-accurate Real-Time GNSS Positioning. 
Proceedings of the 24th International Technical Meeting of The Satellite 
Division of the Institute of Navigation, 2011.

  [9] Leick A., GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sons, New York – Chi-
chester – Toronto – Brisbane – Singapore, 1995.

[10] Lingxi L., Donghe Z., Ziming Z., Jia Z., Xiaoyan H., Zhen J., Yongqiang 
H., A dataset of ionospheric TEC and scintillation index from the Peking 
University station (2012). China Scientific Data Vol. 1, No. 3, 20161. 
National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 
100190, P. R. China; 2. School of Earth and Space Sciences, Peking Uni-
versity, Beijing 100871, P. R. China *e-mail: mzou@nssc.ac.cn.

[11] NovAtel, Precise Positioning with NovAtel CORRECT Including Perfor-
mance Analysis. NovAtel White Paper, April 2015

[12] Petit G., Luzum B.: IERS Conventions. Verlag des Bundesamts fur Kar-
tographie und Geodeasie Frankfurt am Main. 2010

[13] Russian Institute of Space Device Engineering: ICD GLONASS CDMA 
General Edition, 2016

[14] Uznański A., Ocena przydatności techniki RTK GPS w zastosowaniach 
inżynierskich. Rozprawa doktorska, Kraków 1999.

[15] Wu, J., Wu, S., Hajj, G., Bertiguer, W. Lichten, S., Effects of Antenna 
Orientation on GPS Carrier Phase Measurements. Manuscripta Geoda-
etica, 18, 1993.

[16] Zumberge J. F., Heflin M. B., Jefferson D. C., Watkins M. M., and Webb 
F. H., Precise point positioning for the efficient and robust analysis of 
GPS data from large networks, Journal of Geophysical Research, 102, 
1997.

[17] http://www.aiub.unibe.ch/research/code_analysis_center/satellite_anten-
na_phase_center_variations/index_eng.html

[18] http://www.asgeupos.pl/index.php?wpg_type=syst_descr&sub=ref_st
[19] http://www.igs.org/products



122 Uznański A.

[20] https://leica-geosystems.com/products/gnss-systems/smart-antennas/
leica-viva-gs16/life-beyond-traditional-rtk-satellite-based-precise-point-
positioning

[21] https://www.trimble.com/positioning-services/centerpoint-RTX.aspx



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2018Nr 1(115)

Satelitarne wyznaczanie wSpółrzędnych 
punktów niedoStępnych1

andrzej uznański
dr inż., AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, e-mail: auznan@
agh.edu.pl

Streszczenie. Satelitarne pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK i RTN są ak-
tualnie powszechnie stosowaną techniką pomiarową przez wykonawców robót geodezyjnych. Jest to 
technika najefektywniejsza. Jednym z mankamentów pomiarów satelitarnych jest wymóg ustawie-
nia anteny satelitarnej nad punktem mierzonym. Wiele szczegółów sytuacyjnych nie można pomie-
rzyć ten sposób (budynki stacyjne, wiaty, słupy trakcyjne, drzewa, itp). Punktami niedostępnymi 
dla pomiarów satelitarnych mogą być również punkty z bardzo przesłoniętym horyzontem (szpalery 
wysokich drzew wzdłuż linii kolejowych). W pracy przedstawiono metody praktycznego wyzna-
czania pozycji punktów formalnie niedostępnych do pomiaru technikami satelitarnymi RTK/RTN, 
wykorzystujące funkcje COGO, dalmierz laserowy oraz inklinometr w odbiorniku satelitarnym.

Słowa kluczowe: RTK, RTN, COGO, punkty niedostępne (Hidden Point), dalmierz la-
serowy, inklinometr

1. wprowadzenie

Podstawowym kryterium doboru techniki pomiarowej do realizacji zadania po-
winno być spełnienie żądanych wymagań, co do dokładności. W praktyce częściej 
najważniejsza dla wykonawcy robót geodezyjnych jest strona ekonomiczna pomia-
rów. Z tego powodu może się zdarzać, że narzędzia pomiarowe są wykorzystywane 
w sposób nieodpowiedni, skutkujący obniżeniem jakości wyników. Tak zdarza się 
w przypadku pomiarów punktów niedostępnych dla pomiarów satelitarnych, np. 
tyczka z anteną i odbiornikiem satelitarnym jest dostawiana do narożnika obiektu. 
Zazwyczaj współrzędne zostaną wyznaczone, ale ich dokładność może istotnie od-
biegać od rzeczywistego położenia szczegółu sytuacyjnego. Na terenach kolejowych 
może mieć to znaczenie szczególne ze względu na występowanie pojęcia skrajni.

W każdym pomiarze satelitarnym wyznaczane są położenia centrów fazowych 
anteny sygnałów satelitarnych, które producenci starają się zlokalizować kon-
strukcyjnie w osi geometrycznej anteny GNSS. Z tego powodu prawidłowe usta-
wienie anteny satelitarnej polega na jej scentrowaniu nad mierzonym punktem. 
Aktualnie anteny satelitarne są montowane przez producentów w jednej obudowie 
z odbiornikiem satelitarnym, więc w praktyce nad punktem ustawia się taki ze-
staw pomiarowy.

1	 	Praca	wykonana	w	ramach	badań	statutowych,	umowa	nr	11.11.150.005
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Z punktu widzenia pomiarów satelitarnych są dwa rodzaje punktów niedostęp-
nych do pomiaru tą techniką pomiarową:

– punkty, nad którymi nie można scentrować anteny sygnałów satelitarnych,
– punkty o zbyt dużych przesłonięciach horyzontu, blokujących lub zakłóca-

jących skutecznie sygnały satelitarne.
Można wyróżnić także przypadek, w którym punkt jest tylko czasowo niedo-

stępny do pomiarów satelitarnych, a jego pomiar satelitarny wymaga starannego 
zaplanowania momentu z korzystną konstelacją satelitów nad miejscem pomiaru. 
W praktyce rzadko się zdarza sytuacja, w której wykonawca dobiera moment po-
miaru do uwarunkowań lokalnych i konstelacji satelitów. Takie punkty są mierzo-
ne z wykorzystaniem 3 metod dostępnych w odbiornikach satelitarnych.

Pierwsze komercyjne odbiorniki satelitarne z funkcją pomiarów w czasie rze-
czywistym RTK z połowy lat dziewięćdziesiątych były wyposażane w tzw. funkcje 
COGO (Coordinate Geometry), które można było wykorzystać także do wyzna-
czania pozycji punktów niedostępnych. Kolejnym krokiem była sprzętowa i pro-
gramowa możliwość podłączenia do odbiornika dalmierza laserowego lub tylko 
wprowadzenia wyniku pomiaru odległości z takiego urządzenia. Aktualnie pro-
ducenci geodezyjnego sprzętu do pomiarów satelitarnych wyposażają swoje od-
biorniki w funkcje kompensacji wychylenia tyczki, które umożliwiają poprawne 
wyznaczanie pozycji niektórych rodzajów punktów niedostępnych.

Niedostępność punktów dla pomiarów satelitarnych może skutkować wymo-
giem pochylenia tyczki przy braku możliwości scentrowania anteny nad punktem, 
np. narożniki budynków itp. obiekty). Wówczas pochyłomierz będzie rozwiązaniem 
możliwym do praktycznego i prawidłowego zastosowania. W przypadku pomiaru 
obiektów takich jak drzewa, konieczne będzie zastosowanie którejś z pozostałych 
dwóch metod.

W pracy przestawiono charakterystykę wymienionych rozwiązań, zwracając 
uwagę na ich zalety i mankamenty.

2. Funkcje coGo

Funkcje COGO (Coordinate Geometry) to rozwiązanie programowe dostępne 
już w pierwszych komercyjnych odbiornikach satelitarnych dedykowanych pomia-
rom RTK. Funkcje te umożliwiały odbiornikowi satelitarnemu obliczenie pozy-
cji punktu, którego lokalizację można było opisać prostymi związkami geome-
trycznymi z punktami, które pomierzono odbiornikiem satelitarnym lub których 
współrzędne wprowadzono do pamięci odbiornika, a same punkty można było 
zidentyfikować w terenie i ustalić relacje geometryczne z pozycją punktu, którego 
współrzędne odbiornik satelitarny obliczał w terenie. To rozwiązanie można było 
zaadoptować do wyznaczania punktów niedostępnych.

Podstawowe funkcje COGO umożliwiają wyznaczenie azymutu i długości li-
nii na podstawie współrzędnych dwóch punktów lub też współrzędnych jednego 
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z punktów przy znanych pozostałych wielkościach, jak w metodzie biegunowej 
pomiarów tachymetrycznych (rys. 1).

Rys. 1. Funkcje COGO: Inverse i Traverse

Kolejną grupą funkcji są przecięcia: dwóch prostych, prostej i okręgu oraz 
dwóch okręgów (rys. 2).

Rys. 2. Funkcje COGO – przecięcia

W funkcjach COGO dostępne są też rozwiązania znane z podstaw pomiarów 
geodezyjnych, związanych z pomiarem szczegółów sytuacyjnych w odniesieniu do 
linii pomiarowej, a dotyczących domiarów prostokątnych (rys. 3).

Rys. 3. Funkcje COGO - domiary prostokątne

Podstawowe funkcje COGO dopełniają zadania związane z okręgiem, wyzna-
czające jego środek i promień oraz lokalizujące punkt na okręgu w zadanie odle-
głości po łuku od jego początku.
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Rys. 4. Funkcje COGO - okrąg

Są dostępne również funkcje umożliwiające podział linii na zadane odcinki, ty-
czenie regularnych siatek punktów. Z czasem pojawiły się także funkcje związane 
z obliczeniami powierzchni, obwodu i podziału działek.

Z punktu widzenia tematyki pracy, w praktyce wykorzystywana jest funkcja 
przecięcia prostych (rys. 2). Korzystając z niej starano się zdefiniować tak dwie 
proste, aby ich przecięcie wypadało w narożniku obiektu lub w środku drzewa. 
W przypadku niekorzystnych warunków topograficznych (braku miejsca i wizur, 
przesłonięć horyzontu) wykorzystywano także funkcję analogiczną do tachyme-
trycznych pomiarów biegunowych z rys. 1. Wówczas wyznaczano prostą za po-
średnictwem pomiaru punktu pomocniczego, który umożliwiał zdefiniowanie linii 
w odbiorniku satelitarnym.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na dokładność realizacji zadania 
w takich przypadkach jest umiejętność wtyczania się w linię. Atutem wyznaczania 
współrzędnych punktów niedostępnych za pomocą funkcji COGO jest brak kosz-
tów. Odbiorniki satelitarne są w standardzie wyposażane w zestaw takich funkcji.

3. dalmierz laserowy

Jedna z wiodących firm na rynku sprzętu geodezyjnego zaproponowała połą-
czenie swoich dwóch produktów w celu efektywnego i prawidłowego wyznaczania 
współrzędnych punktów niedostępnych w pomiarach satelitarnych. Takim rozwią-
zaniem było podłączenie do odbiornika satelitarnego przez port szeregowy RS232 
dalmierza laserowego, potocznie dziś nazywanego disto, co było nazwą handlową 
takiego urządzenia tejże firmy. W praktyce fizyczne podłączenie dalmierza nie 
było konieczne, a wystarczającym było wpisanie w aplikację kontrolera odbior-
nika satelitarnego odległości pomierzonej dalmierzem laserowym. Innowacją tej 
metody było wykorzystanie pomiaru odległości, który był znacznie dokładniejszy 
od optycznego wtyczania się w linię. Dokładność pomiaru odległości dalmierzy 
wahała się od ok. 5 mm do aktualnie 1 mm. Same funkcje oprogramowania róż-
niły się nieznacznie od opisanych funkcji COGO. Najpowszechniej implemento-
wane w oprogramowaniu kontrolerów sposoby przedstawia rys. 5. W przypadku 
pierwszego sposobu wymagane było wyznaczenie punktu pomocniczego C, który 
umożliwiał obliczenie azymutu linii, koniecznego do biegunowego wyznaczenia 
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współrzędnych punktu niedostępnego. W tym przypadku można było to zrealizo-
wać dokładniej niż w funkcjach COGO, celując na punkt dalmierzem, a następnie 
identyfikując przebieg promienia lasera w odległości C od stanowiska instrumen-
tu, które oznaczono na rysunku przez A. Dwa kolejne sposoby realizują de facto 
liniowe wcięcie w przód. Sposób drugi umożliwia kontrole dokładności wyznaczo-
nej pozycji punktu niedostępnego, gdyż jest zdublowaniem sposobu pierwszego 
z rys. 5. Sposób III. opiera się na klasycznym wcięciu liniowym. Sposób IV stosuje 
domiary prostokątne. Jego mankamentem jest konieczność realizacji kąta pro-
stego. Na dokładność wyznaczenia pozycji punktu niedostępnego z wykorzysta-
niem dalmierza laserowego podstawowe znaczenie ma celowanie na ten sam punkt 
obiektu.

Rys. 5. Funkcje wyznaczające punkty niedostępne z pomocą dalmierza laserowego

W realizacji pomiarów istotne znaczenie miało spoziomowanie dalmierza lase-
rowego do pomiaru odległości. W późniejszym okresie pojawiły się droższe wersje 
dalmierzy wyposażonych w inklinometr.

W praktyce terenowej zawsze występował problem identyfikacji punktu po-
miaru wiązką laserową w dni słoneczne, gdyż plamka lasera była słabo widocz-
na. Relatywnie niedawno pojawiły się specjalne okulary wzmacniające widoczność 
plamki lasera. Nie mniej jedynym prawdziwie skutecznym rozwiązaniem tego pro-
blemu jest wyposażenie dalmierza laserowego w kamerę z powiększeniem optycz-
nym (dostępne na rynku dalmierze mają powiększenie czterokrotne). Umożliwiają 
też wykonanie zdjęcia dokumentującego pomiar i sam punkt pomiaru (rys. 6), 
a także obliczenie szerokości, średnicy, powierzchni na podstawie wykonanego 
zdjęcia.

Dopiero dysponowanie przez dalmierz laserowy z kamerą dało sens rozważa-
niom o zasięgu dalmierza, jako istotnym parametrze. Standardowo zasięg dalmie-
rza laserowego sięgał początkowo poniżej 50 m, kolejne modele potrafiły zmie-
rzyć odległości do 100. Rozwój sprzętu przyniósł na rynek instrumenty potrafiące 
zmierzyć odległość do 200 m, a lider nawet 250 m (z dokładnością 1 mm). Dal-
mierz bez kamery traci jednak swą funkcjonalność ze względu na problemy z iden-
tyfikacją położenia plamki lasera już przy odległości kilku -kilkunastu metrów, 
mimo że formalnie zasięg ma większy.
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Aktualnie można wyróżnić dalmierze laserowe budowlane, mierzące odległości 
i wykonujące najprostsze obliczenia, generalnie dedykowane pomiarom wewnątrz 
budynków oraz geodezyjne, które mają bardzo bogate oprogramowanie i akceso-
ria (statyw z leniwkami, okulary do lepszej obserwacji plamki lasera), umożliwia-
jące realizację bardzo zróżnicowanych zadań. Droższe modele są też wyposażone 
w dodatkowe możliwości sprzętowe, jak np. kamera. W praktyce jest jeden lider 
na tym rynku, o czym świadczy fakt, że w sklepie firmowym największego kon-
kurenta w branży sprzętu geodezyjnego jest cała półka produktów rynkowego 
rywala.

Istotnym jest pamiętanie o wykonaniu w terenie przed pomiarami kalibracji 
dalmierza wyposażonego w inklinometr elektroniczny.

Rys. 6. Pomiar dalmierzem laserowym z kamerą i wyznaczanie jego wymiarów (szerokości) [1]

 
4. kompensacja wychylenia

Pomiar odbiornikiem satelitarnym bez kompensacji wychylenia tyczki polega 
na pionowym odrzutowaniu wyznaczonego położenia centrów fazowych anteny 
satelitarnej na poziom obniżony o wprowadzoną do odbiornika długość tyczki. 
Wszelkie odchylenia od pionu spowodowane błędami osobowymi operatora (nie-
stabilne trzymanie tyczki) wpływają na obniżenie dokładności wyników pomiaru. 
Odbiornik z czujnikiem pochylenia eliminuje tę niedogodność. Wystarczy umieścić 
grot tyczki w mierzonym punkcie. Odbiornik mierzy wartość wychylenia tyczki 
i jego kierunek. Pozycja centrów fazowych anteny satelitarnej jest rzutowana na 
grot tyczki, a nie wzdłuż linii pionu, odwzorowując zawsze rzeczywiście pomierzo-
ny punkt. Konieczne jest jedynie poprawne zorientowanie odbiornika względem 
kontrolera, zgodnie z zaleceniami producenta.
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Pierwsze rozwiązanie wykorzystujące kompensację wychylenia odbiornika 
satelitarnego zostało wprowadzone na rynek w 2015 roku przez firmę, będącą 
jedną z wiodących w branży. W odbiorniku satelitarnym zastosowano magneto-
metr umożliwiający wyznaczania kierunku wychylenia, czyli urządzenie podob-
ne do tych stosowanych w smartfonach, które wykorzystywane jest w nich do 
określania kierunku w kompasie telefonu. Magnetometr wymaga niestety częstej 
kalibracji i nie jest odporny na zakłócenia magnetyczne generowane przez źródła 
pól elektromagnetycznych, jak i ferromagnetyki, np. beton zbrojony. Zakłócenia 
magnetyczne mogą powodować finalnie błąd pozycji wyznaczonej przez odbiornik 
satelitarny, korzystający z takiego sposobu kompensacji wychylenia rzędu nawet 
kilkudziesięciu centymetrów. Sama procedura kalibracji wymaga znalezienia miej-
sca z dala od zakłóceń magnetycznych i wykonania 3 kroków kalibracji. W pierw-
szym - kalibrującym czujnik pochylenia odbiornika należy utrzymać nieruchomo 
odbiornik w pozycji poziomej korzystając z libelli sferycznej. W drugim kroku 
procedury kalibracyjnej należy skalibrować magnetometr. Czynność jest bardziej 
uciążliwa niż w smartfonach. Wymagany jest obrót odbiornika o 3600 wokół osi 
poziomej, dla co najmniej 12 różnych kierunków w płaszczyźnie poziomej. Ostatni 
krok procedury wymaga obracania spoziomowanego odbiornika wokół jego osi 
pionowej. W każdym kroku kalibracji odbiornika satelitarnego na ekranie kontro-
lera wyświetlany jest bieżący postęp aż do sygnalizacji zakończenia danego kroku 
procedury.

Kalibracja rekomendowana jest w każdym przypadku, gdy zostanie wymie-
niona bateria zasilająca odbiornik satelitarny, nastąpił silny wstrząs (upadek od-
biornika), aktualna temperatura wewnątrz odbiornika różni się o więcej niż 300 
w stosunku do temperatury, w której wykonano kalibrację.

Można nadmienić, że wyposażenie odbiornika satelitarnego w kompensację po-
chylenia umożliwia także korzystanie z libelli elektronicznej, w miejsce sferycznej 
mocowanej na tyczce.

Rozwiązania opartego na magnetometrze nie można zastosować na terenach 
kolejowych ze względu na infrastrukturę powodującą zakłócenia pola magne-
tycznego. Brak znajomości zasad działania instrumentu może skutkować błędami 
o dużych wartościach.

W 2017 roku na targach InterGeo w Berlinie miała miejsce premiera najnow-
szego rozwiązania technicznego w zakresie kompensacji wychylenia odbiornika 
satelitarnego. Inna z wiodących na rynku firm przedstawiła rozwiązanie oparte na 
bezwładności, wykorzystujące moduł IMU (Inertial Measurement Unit) opraco-
wany specjalnie do celów geodezyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu odbiornik sa-
telitarny nie wymaga kalibracji i jest odporny na zakłócenia magnetyczne. Jakość 
rozwiązania problemu docenili nawet prekursorzy rozwiązania z kompensacją wy-
chylenia, będąc de facto konkurencją na rynku. Moduł IMU wymaga inicjalizacji, 
która jest wykonywana automatycznie w ruchu. Konieczne jest tylko wspomniane 
powyżej odpowiednie zorientowanie odbiornika satelitarnego względem kontrole-
ra. Producent podaje, że odbiornik nie ma ograniczeń, co do zakresu wychylenia. 
Niemniej należy pamiętać o konieczności zapewnienia odbioru sygnału przez mi-
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nimum 4 satelity w trakcie pomiarów zinicjalizowanym odbiornikiem satelitar-
nym, a każdy z nich jest wyposażony w wewnętrzny groundplane, służący elimi-
nacji sygnałów odbitych. Oznacza to, że odbiornik może odbierać tylko sygnały 
docierające do niego ze źródeł powyżej horyzontu anteny, który przy przechyle 
może istotnie ograniczyć dostęp sygnałów z satelitów. Można też zwrócić uwagę, 
że w specyfikacji technicznej odbiornika [2] zapisano, iż dodatkowa niepewność 
położenia poziomego grotu tyczki wynosi zazwyczaj poniżej 8 mm + 0.4 mm/0 
wychylenia do 300 wychylenia, co może jednak wskazywać ograniczenie. Wartość 
wychylenia tyczki od pionu do 300 można przyjąć za standardową wartość tego 
parametru. Często podawana w specyfikacjach technicznych jest także wartości 
150, a są przypadki występowania obydwu tych wartości dla różnych procedur 
pomiarowych danym odbiornikiem [3].

Oszacowano, że poprawa wydajności pomiarów wykorzystujących kompensa-
cję wychylenia może sięgnąć o ok. 20% czasu z tytułu braku konieczności usta-
wiania i utrzymywania tyczki w pionie, centrycznie nad punktem przy każdym 
pomiarze przez wyeliminowanie czasu potrzebnego na doprowadzenie tyczki do 
pionu i ewentualne opanowanie jej wychyleń z tytułu mniej stabilnego utrzymy-
wania w pionie, czasem utrudnionego przez warunki atmosferyczne (wiatr).

Wyposażenie odbiornika w pochyłomierz, choć jest rozwiązaniem najnowszym, 
to jednak nie uniwersalnym. W ten sposób nie można pomierzyć obiektów takich, 
jak np. drzewa, których współrzędne środka pnia są nanoszone na mapę. W tym 
przypadku najkorzystniejsze może się okazać wykorzystanie przecięć linii z funkcji 
COGO. Ewentualnie możliwe jest też wykorzystanie dalmierza laserowego z funk-
cją wyznaczenia średnicy na podstawie zdjęcia. Po jej wyznaczeniu można wpro-
wadzić korektę do pomierzonych odległości, aby oprogramowanie wyznaczyło po-
prawne współrzędne.

5. podsumowanie

Rozwój technik pomiarów geodezyjnych wprowadza dostępność nowych funk-
cji dzięki wyposażaniu instrumentów w dodatkowe podzespoły i wspomagające 
urządzenia elektroniczne oraz dedykowane im oprogramowanie, umożliwiają-
ce wykorzystanie potencjału nowych rozwiązań. W opracowaniu przedstawiono 
sposoby poprawnego wyznaczania współrzędnych punktów niedostępnych dla 
pomiarów satelitarnych. Scharakteryzowano istotę ich wykorzystania w realizacji 
tytułowego zadania oraz wskazano na ograniczenia, a nawet istotne mankamenty 
z punktu widzenia obszaru zastosowań, czyli bardzo specyficznych terenów kole-
jowych. Brak znajomości zasad działania nowoczesnych rozwiązań może skutko-
wać poważnymi błędami w wykonawstwie robót geodezyjnych, które przełożą się 
wprost na błędy w realizacji technicznej obiektów infrastruktury kolejowej.

Opracowanie ma aktualnie charakter opisowy. Przedstawienie uniwersalnych 
i ogólnie ważnych analiz dokładności wyników uzyskiwanych przedstawionymi 
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metodami jest trudne, gdyż zależy w zbyt dużej mierze od umiejętności i doświad-
czenia osób prowadzących pomiary, rodzaju obiektu, geometrii zadania, produ-
centa sprzętu, a nawet i warunków atmosferycznych realizacji pomiarów. W wy-
mienionych aspektach istotną rolę odgrywa wtyczanie się w linię w przypadku 
funkcji COGO, jednoznaczność celowania dalmierzem oraz redukcja odległości do 
poziomu w kolejnej metodzie. W zasadzie tylko metodę wykorzystującą kompen-
sację wychylenia można poddać obiektywnym testom, które dałyby wynik repre-
zentatywny, ale z kolei ograniczony do danego instrumentu.

Tematyka wydaje się istotna. Wykonawca często dąży do maksymalizacji 
zysku. Kluczowym czynnikiem jest czas. Rozwiązania umożliwiające szybsze wy-
konanie zadania są wiec chętnie wykorzystywane w realizacji robót. Ostatnią no-
winką w branży satelitarnego sprzętu geodezyjnego jest możliwość wykonywania 
pomiarów wychyloną od pionu tyczką z odbiornikiem. Odbiorniki wyposażone 
w magnetometry nie powinny być stosowane na obszarach kolejowych ze względu 
na duże natężenie zakłócających ich pracę elementów infrastruktury kolejowej.
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SELECTED METHODS FOR ASSESSMENT 
OF THE TECHNICAL CONDITION 
OF THE SUBSTRATE DRAINAGE

Summary. Maintaining of the railway subgrade in a condition enabling proper 
operation and continuity of traffic flow requires an efficient and effective dehydra-
tion system. The efficient drainage along the tracks, in addition to the essential 
importance for the durability and stability of the subgrade, affects the correct ope-
ration of turnouts, SRK devices and other devices powered by electricity.

Inadequate drainage design or lack of proper maintenance can lead to failure 
and affecting the safety of journeys and increase in maintenance costs. The article 
presents the possibilities of using for non-destructive measurement methods, such 
as 3D laser scanning and georadar, to assess the drainage state of the track struc-
ture.
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IMPACT OF CHANGES IN POLISH REGULATIONS 
ON DESIGNING GEOMETRIC SYSTEMS 

OF RAILWAY LINES

Summary. The authors of the article discussed the changes in Polish regula-
tions regarding designing geometric systems of railway lines in the recent years. 
Moreover, an exemplary method of calculating the basic parameters of geometric 
systems according to two guidelines was presented.
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN PEOPLE 
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AGAINST RAIL 

TRAFFIC NOISE – DAMPERS OF THE RAILS 
AND TRACK SUPPRESSORS

Summary. The increase in the speed of rail vehicles causes an increased noise 
emission, what may have a negative effect on people and environment. To minimi-
ze this negative impact, various methods are used to reduce noise emission to the 
environment. However, not always traditional methods bring satisfactory results 
or are possible to apply. The alternative to them are innovative solutions, such as 
dampers of the rails and track suppressors, being the subject of the research grant 
„Innovative solutions of people and the environment protection against rail traffic 
noise - InRaNoS”

Keywords: dampers of the rails, track suppressors, protection against rail traf-
fic noise, traffic noise, noise reduction
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ORTHOGONAL METHOD OF RAIL DISPLACEMENT 
MEASUREMENT IN CONTACTLESS TRACK 

DIAGNOSTICS

Summary. Local longitudinal displacement of the rails may disturb the stabili-
ty of the neutral temperature in the contactless rails. The measurement of displa-
cements of the base points marked on rail in relation to fixed points is currently 
the only one method used on the PKP network, which allows for periodic control 
of the neutral temperature. A new device and a method for measuring displace-
ments of base points in relation to fixed points in the aspect of modern technolo-
gies for conducting displacement measurements have been presented in the paper.

Keywords: contactless track, neutral temperature, displacement measure-
ment, fixed points
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NEW TRANDS IN DATA PROCESSING EXPLORED AT 
THE CENTRE FOR RAILWAY DIAGNOSTICS, 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Summary. Fierce development of IT sector allows for an effective acquisition, 
processing and automatic analysis of large volumes of diagnostic data. This in 
turn brings in the possibility of implementing an optimal strategy for railway 
infrastructure maintenance in terms of both effectiveness and operational costs. 
The Center for Diagnostics, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. maintains a large 
database of diagnostic data and puts an effort toward transforming this data set 
into effective and consistent platform of data analysis according to current trend 
called Big Data Analytics. A part of an effort in this field is extending the database 
with new diagnostic data sets. The recent example of such activity is a drive test 
project of implementing a wireless sensor network for rail temperature monito-
ring. The undertaken and planned initiatives along with necessary technological 
context have been described in the paper.

Keywords: predictive maintenance, Big Data, wireless sensor networks, WSN, 
railway diagnostics
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WAYS OF PROCEEDING IN CASE OF LACK OF FULL 
PROTECTIVE LAYER APPLICATION EFFECTS

Summary. The article presents the most common causes of problems with 
obtaining the required parameter values of a subgrade with a protective layer 
during the technical acceptance (the module of base deformation and the density 
rate). There were discussed various methods of recognizing them. The methods 
eliminating the limitations and problems allowing to obtain full effects of the 
subgrade reinforcement with the protective layer were presented. Moreover, the 
way of proceeding in case of lack of full protective layer application effects was 
presented in examples.
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MEASUREMENTS OF DYNAMIC TRACK STIFFNESS 
USING THE METHOD OF FALLING WEIGHT 

DEFLECTOMETER

Summary. In the paper, the current stage of the development of the Falling 
Weight Deflectometer method for railway applications - called FWD-R - has been 
outlined. A series of measurements have been carried out on several locations wi-
thin the Krakow Railway Management Area. The sections were characterized by 
different track types: on wooden sleepers, on concrete sleepers and on the Y sle-
epers. In the paper a method for identifying track parameters such as dynamic 
stiffness and damping has been briefly described. Moreover, the possible applica-
tions of the method for track condition assessment and vibration damping measu-
rements have been pointed out. In the author‘s opinion this method is promising 
both for practical and scientific purposes. 

Keywords: ballasted tracks, under ballast mats, vibration insulation, track pa-
rameters, track stiffness

Małgorzata Urbanek, Paweł Dziewoński

ANALYSIS OF THE WORK 
OF RAILWAY SLEEPER USING PRESTRESSED RODS

Summary. The article presents the work of railway sleeper under the influence 
of operating load. Using the numerical model, vertical displacements were deter-
mined for two types of sleepers: PS-94 and PS-08 and the effect of using prestres-
sed rods was determined.

Keywords: railway sleeper, numerical modelling of the railway surface, ope-
rating load



137STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Andrzej Uznański

SATELLITE POSITIONING 
BY THE PPP RTK TECHNIQUE

Summary. During the development of satellite measurements, a technique 
called Precise Point Positioning RTK (Real Time Kinematic) has emerged. It ena-
bles us to determine precisely position in real time with a single satellite receiver. 
Positioning with this technique does not require access to data streams from ter-
restrial reference networks, such as ASG-EUPOS in Poland. This is an advantage 
especially in areas with no GSM coverage. The idea of these measurements might 
seem very attractive for geodetic contractors. The work presents theoretical foun-
dations, emphasizing the requirements, advantages and drawbacks of this measu-
rement technique. The analysis of the PPP RTK technique indicates moderate po-
ssibilities of their economically justified application in practice, but the technique 
is constantly developed and it may be more competitive in Poland in the future.

Keywords: RTK, RTN, RTK PPP, Precise Point Positioning, convergence time
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SATELLITE DETERMINATION OF HIDDEN POINTS

Summary. Satellite RTR and RTN real-time kinematic measurements are 
currently widely used measuring technique by geodetic contractors. This is the 
most effective technique. One of the drawbacks of satellite measurements is the 
requirement to set the satellite dish above the measured point. Many situational 
details cannot be measured by this way (station buildings, sheds, traction poles, 
trees, etc.). The hidden points for satellite measurements may also be points with 
a very obscured horizon (rows of tall trees along the railway lines). The methods 
of practical determination of the positions of points not technically available for 
measurement by RTK / RTN satellite techniques, use COGO functions, laser ran-
gefinder and inclinometer in a satellite receiver have been presented in the paper.
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ZARZĄDZANIE SZYNAMI Z WADAMI TYPU SQUAT

Michał Migdal
mgr inż. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Dróg Kolejowych, e-mail: michal.migdal@plk-sa.pl

Streszczenie. W artykule omówiono mechanizm powstawania wad squat. Przedstawiono 
szacunki w zakresie skali problemu na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak również wska-
zano działania konieczne do podjęcia w celu zmniejszenia ilości wad.

Słowa kluczowe: utrzymanie szyn, diagnostyka, wady kontaktowo-zmęczeniowe, wada 
squat

1. Wstęp

Wada typu squat ujęta jest w katalogu wad w szynach [22] pod numerem 227. 
Należy ona, podobnie jak wada head checks (2223), do rodziny wad kontaktowo-
-zmęczeniowych (RCF – ang. Rolling Contact Fatigue). Pierwsze udokumentowa-
ne przypadki wystąpienia tego rodzaju wad odnotowano w latach 50. ubiegłego 
wieku w Japonii oraz w latach 70. w Europie [1]. Wada squat z reguły tworzy 
się po przeniesieniu stosunkowo niewielkiego obciążenia, rzędu kilkudziesięciu 
teragramów. Dotychczas nie został wykazany wpływ prędkości pociągów na ich 
powstawanie. Wady tego rodzaju stanowią jeden z najistotniejszych problemów 
w zakresie utrzymania szyn kolejowych, a pęknięcia których są częstą przyczyną 
generują duże straty finansowe oraz utrudnienia w ruchu. Z uwagi na powyższe 
aspekty, w dalszej części referatu określono skalę problemu występowania wad 
squat na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiono prawdopodobne 
mechanizmy tworzenia się tego rodzaju wady oraz wskazano czynniki eksploata-
cyjne ułatwiające jej rozwój. Ponadto w ostatniej części przedstawiono działania, 
których wdrożenie powinno spowodować ograniczenie liczby ich występowania.

2. Identyfikacja skali problemu - statystyka

Na sieci kolejowej w 2017 roku, wg danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
Centrum Diagnostyki, wystąpiło około 370 330 wad, przy czym najliczniejszą 
grupę stanowią:

– wybuksowania (225X): 195 608 szt. - 52,8%;
– wady kontaktowo-zmęczeniowe (RCF): 95 622 szt. - 25,8% - w tym:
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– squat (227): 78 392 szt. - 21,2%,
– head check (2223): 17230 - 4,6%,

– wady spawalnicze (4xx): 20 010 - 5,4%.
Z pośród wyżej wymienionych, wada squat charakteryzuje się bardzo wysokim 

odsetkiem pęknięć, który w ostatnich 5 latach kształtuje się na poziomie 0,5% - 
co oznacza, że w każdym roku co dwusetna z występujących wad squat stanowi 
przyczynę pęknięcia lub złamania szyny1. Wyższy odsetek pęknięć posiadają tylko 
wady spawalnicze, co jest zapewne spowodowane obecnością na sieci dużej licz-
by spoin wykonanych w technologii z bocznym podgrzewaniem „Amoterm”, która 
obecnie jest już niestosowana, wobec czego liczba tych wad, a tym samym liczba 
pęknięć nimi spowodowanych, każdego roku zmniejsza się. 

W latach 2013-2017 wada squat była przyczyną blisko 2000 udokumentowa-
nych pęknięć i złamań szyn (rys. 1). Liczba ta w ocenie autora nie oddaje pełnej 
skali problemu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pęknięcia spowo-
dowane przez squat często są klasyfikowane jako spowodowane innego rodzaju 
wadą, np. 200 (złamanie bez widocznej przyczyny), 211 (pęknięcie poprzeczne 
postępujące), czy 224 (miejscowe wgniecenie powierzchni tocznej).

Rys. 1. Statystyka pękniętych i złamanych szyn spowodowanych wadami squat w latach 2006-2017

Ponadto udział wad squat w ogólnej liczbie pęknięć rośnie, i tak np. w roku 2006 
wada ta była przyczyną 6,4% złamań, natomiast w roku 2017 udział ten wzrósł do 
poziomu 23,3% (rys. 2). Spośród obecnie występujących przyczyn pęknięć jest ona 
jedyną wadą, która nie ma trendu malejącego. Jest to tym bardziej niepokojące, że 
pomimo dużego zakresu prac inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich latach, 
w ramach których dokonuje się co roku wymiany około 2000 km szyn, niezmien-
nie utrzymuje się on na wysokim poziomie.

Wada squat ma istotny wpływ na współczynnik określający ogólną liczbę pęk-
nięć przypadających w skali roku na 100 km torów, który to w roku 2015 na 
sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynosił 4,96 - przy wartości średniej wśród 
pozostałych zarządców infrastruktury ujętych w zestawieniu - wynoszącej 0,55 

1	 	W	dalszej	 części	 referatu	pojęcia	pęknięta	 i	 złamana	 szyna	będą	 traktowane	 jako	 równoznaczne	 i	będą	
stosowane	zamiennie.
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(rys. 3). Należy szacować, że ograniczenie liczby pęknięć i złamań spowodowanych 
wadą 227 pozwoliłoby zredukować ten współczynnik nawet o 20%.

Rys. 2. Procent pękniętych i złamanych szyn spowodowanych wadami squat w stosunku do wszystkich 
pęknięć i złamań szyn

Rys. 3. Statystyka ilości pękniętych i złamanych szyn w przeliczeniu na 100 km toru

3. Charakterystyka wady squat 

Zgodnie z katalogiem wad w szynach obowiązującym w PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A., stanowiącym transpozycję karty UIC 712 [22], wada squat 
oznaczona jest numerem katalogowym 227, a jej pełna nazwa to „Pęknięcie i miej-
scowe zagłębienie powierzchni tocznej (squat)”. Przykładowe zdjęcia wady pokazano 
na rys. 4.

Wadę squat z uwagi, na fakt, że jest wadą powierzchniową, można rozpoznać 
wizualne po następujących cechach:

– pojawia się na powierzchni tocznej w strefie styku koła z szyną,
– występuje wgłębienie na powierzchni tocznej,
– najczęściej towarzyszy jej miejscowe zaciemnienie powierzchni wzdłuż 

pęknięcia,
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– występuje pęknięcie na powierzchni tocznej, typowo w kształcie litery V 
lub U, przy czym w przypadku defektów w zaawansowanym stadium roz-
woju, pęknięcie może przybierać również inne kształty,

– w odróżnieniu od wybuksowań najczęściej występuje tylko na jednym toku 
szynowym.

Rys. 4. Przykłady wad squat o różnym stopniu rozwoju [1], [21]

W odróżnieniu od wielu innych rodzajów wad, squaty z uwagi na kontaktowo-
-zmęczeniowy charakter powstawania, stale zwiększają swój rozmiar (propagują), 
prowadząc ostatecznie do złamania szyny. Co istotne, wady te często występują 
w skupiskach (wady wielokrotne), wobec czego należy je uznać za powodujące 
szczególne duże ryzyko wystąpienia wielokrotnego złamania szyny. Przykład wie-
lokrotnego złamania, jakie wystąpiło na jednej z linii magistralnych przedstawiono 
na rys. 5 – przykłady te pochodzą z odcinka toru, na którym wystąpiło pęknięcie 
wielokrotne szyny w 18 przekrojach, na łącznej długości 6 m.

Wady squat, z uwagi na bardzo dużą ich liczbę na sieci PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. oraz obserwowany wzrost ich udziału w ogólnej liczbie pęknięć i złamań 
szyn, a także tendencję do pojawiania się w skupiskach (złamania wielokrotne), 
stanowią istotny problem techniczny oraz ekonomiczny. Mając na uwadze powyż-
sze, w dalszej części referatu przedstawiono czynniki jakie sprzyjają powstawaniu 
tego rodzaju wad, zaprezentowano nową propozycję ich klasyfikacji - skorelowaną 
z działaniami korekcyjnymi, mającymi zapewnić zmniejszenie liczby ich wystę-
powania, jak również przedstawiono działania prewencyjne, których celem jest 
ograniczenie pojawiania się nowych wad na sieci kolejowej.
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Rys. 5 Wielokrotne złamanie szyny spowodowane występowaniem wielokrotnych squatów

3.1. Mechanizm powstawania wady

Współczesne opracowania omawiające tematykę powstawania oraz rozwoju 
wad kontaktowo – zmęczeniowych m.in. [16,17], wskazują jako główną przyczynę 
inicjacji pęknięć - powstanie tzw. białej warstwy (White Eaching Layer - WEL). 
Warstwa ta cechuje się dużą twardością oraz kruchością [18]. Z reguły jej grubość 
wynosi około kilkudziesięciu mikrometrów. Ponadto na przejściu białej warstwy 
w materiał rodzimy występuje struktura pośrednia o grubości zazwyczaj około 
100 μm, która wykazuje właściwości anizotropowe – strukturę tą dla kontrastu, 
będziemy nazywać ciemną warstwa, rys. 6.

Dotychczas zidentyfikowano dwa zasadnicze procesy, których wystąpienie 
może prowadzić do powstania warstwy WEL. W pierwszym z nich czynnikiem 
dominującym jest temperatura, natomiast w drugim: siły generowane na styku 
koła z szyną. Dla potrzeb niniejszego referatu procesy te nazywać będziemy odpo-
wiednio „procesem termicznym” oraz „procesem mechanicznym”.

WEL charakteryzuje się strukturą krystaliczną, zbliżoną do martenzytu, któ-
ry powstaje z reguły w procesie szybkiego schładzania austenitu, do temperatury 
poniżej 727°C. „Proces termiczny” został schematycznie przedstawiony na wykre-
sie CTP (czas-temperatura-przemiana) przy ciągłym chłodzeniu stali (rys. 7). Za-
sadniczo austenit poniżej temperatury 727°C rozpada się na mieszaninę ferrytu 
i perlitu (przy zawartości węgla do 0,77%) lub perlitu i cementytu (przy zawarto-
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ści węgla większej od 0,77%), rys. 7 - pkt „C”. Natomiast w procesie szybkiego 
studzenia austenit może nie ulec rozpadowi na opisane wyżej mieszaniny, tylko 
przemienić się w martenzyt (rys. 7) - pkt „A”, „B”. Taki proces powstawania wad, 
może wystąpić np. w przypadku niewłaściwej obróbki szyn podczas reprofilacji, 
niemniej warstwa martenzytu utworzona w „procesie termicznym” jest stosunkowo 
cienka (max. 75 μm) i w przypadku szyn wyprodukowanych ze stali gatunku 
R260 z reguły ulega ona samoistnemu starciu podczas eksploatacji, zanim jeszcze 
stanie się ogniskiem rozwoju pęknięć [9]. Natomiast w przypadku stali R350HT 
jakość prowadzonych prac szlifierskich wymaga szczególnej staranności i ścisłego 
przestrzegania reżimów technologicznych w celu uniknięcia powstania warstwy 
WEL.

Rys. 6. Mikrostruktura stali R260 w obszarze powierzchni tocznej: a), c) powiększenie x200; b), 
d) powiększenie x800 w obszarze występowania wad [18]

Poza „procesem termicznym” warstwa WEL powstawać może również na skutek 
„procesów mechanicznych”, w ramach których generowane są duże naprężenia po-
wierzchniowe na styku koła z szyną. Naprężenia te są skutkiem sił występujących 
podczas np. poślizgu kół, rozruchu, hamowania lub sił generowanych na skutek 
złych parametrów współpracy koło-szyna, np. wąskie pasmo współpracy lub dwu-
punktowy styk. Z uwagi na specyficzny sposób powstawania martenzytu w tym 
procesie, często jest on określany jako FIM (ang. Friction Induced Martensite). Po-
wstawanie WEL w „procesie mechanicznym” ułatwia zastosowanie do produkcji szyn 
stali o wysokiej granicy plastyczności (wytrzymałość na rozciąganie stali R260 
i R350HT to odpowiednio R

m,min_R260
 = 880 i R

m,min_R350HT
 = 1175 MPa). Duża 

wytrzymałość stali skutkuje bardzo małą powierzchnią styku koło-szyna, zbliżoną 
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do powierzchni monety o nominale 5 gr (0,0003 m2), dzięki czemu otrzymujemy 
jedną z największych zalet transportu kolejowego, tj. bardzo małe wartości oporów 
toczenia. Niestety powoduje to również występowanie bardzo dużych naprężeń, 
które mogą przekraczać nawet 1000 kN/mm2 - wartość ta jest na tyle duża, że 
prowadzi do powstawania odkształceń plastycznych (ang. plastic deformation) szyny 
w obszarze jej styku z kołem [5].

Rys. 7. Wykres CTP dla stali [źródło: http://www.wikiwand.com/pl/Wykres_CTP] oraz mikrostruk-
tura [1]

W „procesie mechanicznym”, w wyniku kontaktu tocznego ciał poddawanych 
cyklicznym obciążeniom, powstają naprężenia, które po przekroczeniu pewnego 
poziomu granicznego powodują rozwój pęknięć, za które odpowiada zjawisko 
„ratchetting”, tj. akumulacji odkształceń plastycznych. Zjawisko „ratchettingu” wy-
jaśniono na rys. 8 – przy obciążeniu cyklicznym materiał może pracować w nastę-
pujących zakresach [12]:

a) sprężystym (ang. elastic limit) – występują odkształcenia sprężyste, tzn. po 
zdjęciu obciążenia, materiał wraca do swojego pierwotnego kształtu;

b) przystosowanym do pracy w zakresie sprężystym (ang. elastic shakedown li-
mit) - przy wzroście naprężeń zakres pracy wychodzi poza granicę spręży-
stości, w wyniku czego w pierwszej fazie występuje odkształcenie plastyczne 
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w postaci zgniotu, który widoczny jest w strukturze materiału jako „ciemna 
warstwa”, a następnie po kolejnych cyklach obciążenia materiał przystoso-
wuje się (ang. shakedown) do pracy sprężystej;

c) przystosowanym do pracy w zakresie plastycznym (ang. plastic shakedown 
limit) – wraz z dalszym wzrostem naprężeń, przyrasta również odkształcenie 
plastyczne, a po kolejnych cyklach obciążenia materiał przystosowuje się do 
pracy w zakresie plastycznym;

d) rozwoju pęknięcia (ang. ratchetting) – w wyniku akumulacji odkształceń pla-
stycznych, powstają pęknięcia plastyczne, które wraz z kolejnymi cyklami 
obciążenia powiększają swój rozmiar.

Rys. 8. Zakresy pracy stali poddanej cyklicznym obciążeniom, opracowano na podstawie [12]

W warunkach rzeczywistych należy oczekiwać, że obydwa te procesy, tj. ter-
miczny i mechaniczny współistnieją, tj. występowanie dużych naprężeń wpływa 
na przemiany fazowe w stali, jak również zjawiska termiczne wpływają na powsta-
wania odkształceń plastycznych. Przy czym z uwagi na znaczną grubość warstwy 
WEL generowaną w „procesie mechanicznym”, wynoszącą zazwyczaj około 500 μm 
[9], w porównaniu do „procesu termicznego”, jego rola w powstawaniu wad wydaje 
się być dominująca.

Podsumowując: proces powstawania wady squat można scharakteryzować 
w następujący sposób: lamelarna (warstwowa) mikrostruktura stali szynowej pod 
wpływem dużych naprężeń ulega odkształceniu plastycznemu w kierunku podłuż-
nym, warstwa po warstwie. Odkształcenia te, przy każdym przejeździe pociągu, 
postępują do czasu, aż osiągną wielkość, przy której pojawia się pęknięcie. Począt-
kowo pęknięcie to rozwija się pod małym kątem i przebiega blisko powierzchni 
tocznej, następnie na głębokości około 2-5 mm, z uwagi na występowanie na tej 
głębokości największej zmienności (gradientu) podłużnych naprężeń resztkowych, 
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zmianie ulega kierunek propagacji i dalej pęknięcie postępuje na granicy ziaren, 
praktycznie pionowo, zwiększając znacznie ryzyko wystąpienia złamania szyny lub 
powodując wykruszenia na powierzchni szyny.

3.2. Czynniki sprzyjające rozwojowi wady squat

W poprzednim rozdziale scharakteryzowany został mechanizm prowadzący do 
powstania wady squat, natomiast w niniejszym zostaną przedstawione czynniki, 
które sprzyjają jej powstaniu oraz ułatwiają jej dalszy rozwój.

Rys. 9. Czynniki wpływające na zakres pracy materiału, opracowano na podstawie [5] [13]

Na rys. 9 przedstawiono czynniki determinujące zakres pracy materiału, przy 
czym czynniki te zostały przypisane do jednej z dwóch grupy reprezentowanych 
przez oś pionową i poziomą na wykresie:

a) współczynnik obciążenia (oś pionowa) – którego wzrost jest powodowany 
przez duże obciążenia pionowe, złą jakość powierzchni tocznej szyny, eks-
ploatację pojazdów z zużytym profilem koła lub z małymi średnicami kół. 
Współczynnik ten uzależniony jest również od rodzaju stali szynowej i wraz 
ze wzrostem jej wytrzymałości, jego wartość maleje [5];

b) współczynnik przyczepności (oś pozioma) – zwiększa swoją wartość wraz ze 
wzrostem sił trakcyjnych, współczynnika tarcia oraz w wyniku ruchu po-
jazdów o dużej sztywności układu zawieszenia. Wzrost jego wartości (duże 
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siły styczne) jest równoznaczny z występowaniem większych naprężeń po-
dłużnych w materiale, co prowadzi do wystąpienia zjawiska „ratchettingu” 
i w konsekwencji powstania pęknięć.

Pierwsze dwie cechy sprzyjające powstawaniu wad, tj. duże obciążenia pio-
nowe oraz duże siły trakcyjne od przyśpieszania i hamowania, związane są ściśle 
z rozwojem kolei - rys. 10, a więc zarządca infrastruktury chcąc zapewnić kon-
kurencyjność względem innych gałęzi transportu nie ma możliwości ich ograni-
czenia. Co prawda poprzez odpowiednie uregulowania w zakresie kształtowania 
toru w płaszczyźnie pionowej, może w pewien sposób wpływać na zmniejszenie 
sił trakcyjnych, niemniej w praktyce przy istniejących układach geometrycznych 
oraz szeregu ograniczeń terenowych, czy też infrastrukturalnych, możliwości te są 
znacznie ograniczone. Zarządca infrastruktury nie ma również większego wpływu 
na budowę oraz eksploatację pojazdów kolejowych, wobec czego te czynniki rów-
nież nie będą omawiane w dalszej części referatu.

Rys. 10. Wzrost nacisków osi oraz mocy pojazdów trakcyjnych na przestrzeni lat, linią przerywaną 
została zaznaczona data pierwszych obserwacji wad squat (opracowano na podstawie [5])

W dalszej części zostaną przybliżone tylko czynniki, na które zarządca infra-
struktury może w pewien sposób wpływać. Zgodnie z raportem [1] wady squat 
bardzo często rozwijają się od niewielkich defektów występujących na powierzch-
ni tocznej szyny, które to na skutek występujących w obszarze styku koło-szyna 
imperfekcji geometrycznych o krótkiej fali, generują wysoko-częstotliwościowe 
oddziaływania o znacznej amplitudzie. Wraz z postępującym rozwojem wady, ich 
amplituda zwiększa się, co przyśpiesza wzrost wady jak i proces degradacji całej 
nawierzchni – powstaje pewnego rodzaju zamknięty, samonapędzający się mecha-
nizm degradacji. Wg badań brytyjskich [14] prowadzonych w 2001 roku, szacuje 
się, że co najmniej 75% wszystkich wad typu squat, występujących na sieci zarzą-
dzanej przez Network Rail, zostało zapoczątkowanych przez innego rodzaju wady 
powierzchniowe oraz inne nieprawidłowości występujące na powierzchni tocznej 
szyny. W szczególności wady squat mogą rozwijać się od: skaleczeń i zagłębień 
powierzchni tocznej szyny – wady tego rodzaju mogą powstawać w różnych oko-
licznościach, m.in.: już na etapie budowy, w wyniku rozładunku tłucznia (stąd 
istotna rola reprofilacji początkowej), czy też w późniejszej eksploatacji: wybuk-
sowania - rys. 11a, wgniatanie w szynę podczas przejazdu przedmiotów znajdu-
jących się na jej powierzchni lub wynikające z uszkodzeń bieżni koła (np. nalepy). 
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Przy czym ostatnie z wymienionych zjawisk ma najczęściej charakter cykliczny, 
skaleczenie występuje co obwód koła. Taki cykliczny charakter uszkodzenia mogą 
przybierać również wady powstałe w wyniku niewłaściwej obróbki podczas szlifo-
wania - rys. 11b. W przypadku wystąpienia cyklicznych skaleczeń zachodzi ryzyko 
powstania w tych lokalizacjach wielokrotnych wad squat rys. 11c, które są szcze-
gólnie niebezpieczne z uwagi na możliwość wystąpienia wielokrotnego złamania 
szyny. Wobec czego, na wady cykliczne należy zwracać szczególną uwagę i elimi-
nować je zanim zapoczątkują powstanie wad typu squat, co jest szczególnie istotne 
na szynach charakteryzujących się podwyższoną wytrzymałości np. R350HT.

Rys. 11. Przykładowe wady squat: a) powstała w miejscu wybuksowania; b) cykliczne skaleczenia 
szyny powstałe w wyniku niewłaściwej obróbki szyny; c) wielokrotne wady squat będące następstwem 

niewłaściwej obróbki szyny

Spoiny/zgrzeiny – prawdopodobną przyczyną powstawania wad w obrębie po-
łączeń szyn jest niejednorodność materiału występująca w strefie wpływu ciepła. 
Na rys. 12 pokazano powiązania pomiędzy zmianą twardości w strefie wpływu 
ciepła, a uszkodzeniami występującymi w obszarze spoin oraz zgrzein. Według 
obserwacji przeprowadzonych przez ProRail na holenderskiej sieci kolejowej około 
10-15% przypadków wad typu squat występuje w obrębie spoin oraz zgrzein [1].

Wg doświadczeń SBB, jeżeli na powierzchni tocznej w obszarze spoiny lub 
zgrzeiny wystąpią nierówności geometryczne, znacznie zwiększa się prawdo-
podobieństwo powstania wady squat [18]. Nierówności takie zdecydowanie 
częściej występują w spoinach, w których to często w wyniku zbyt wcześnie 
przeprowadzonej obróbki końcowej (na zbyt gorącym materiale) razem z nad-
lewem usuwany jest również materiał rodzimy szyny, finalnie tworząc dwa nie-
wielkie zagłębienia wokół spoiny (rys. 13).
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Rys. 12. Złącze spawane (a) oraz zgrzewane (b) z widocznymi wadami squat oraz odpowiadające im 
rozkłady twartości (c) i (d) [11].

Rys. 13. a) Mechanizm powstawania nierówności w obszarze spoiny, b) przykładowe kształty powierzch-
ni tocznej (pomiar liniałem elektronicznym) skorelowane z późniejszym wystąpieniem wad [18]

Zużycie faliste – najczęstszą formą zużycia falistego towarzyszącą wadzie squat 
są fale z zakresu 30-100 mm. Obserwacje przeprowadzone prze ProRail na ho-
lenderskiej sieci kolejowej wskazują, że w około 70% przypadków wadom squat 
towarzyszy zużycie faliste o ww. długości fali [1]. Fala ta jest również dominującą 
formą zużycia falistego na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podobnie jak 
w przypadku skaleczeń, również tutaj mamy do czynienia z samonapędzającym się 
mechanizmem i tak zużycie faliste może stanowić przyczynę rozwoju wady squat, 
jak również wady tego rodzaju mogą przyczyniać się do wzrostu zużycia falistego.

Poza ww. czynnikami, wpływ na powstawanie wad ma również wytrzymałość 
stali szynowej. Stale o podwyższonej wytrzymałości (np. R350HT) cechują się 
większą odpornością na powstawanie wad, niż stal R260. Niemniej w przypadku 
wystąpienia uszkodzenia (np. skaleczenia), na szynie wykonanej ze stali o pod-
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wyższonej wytrzymałości, nie jest ono usuwane w procesie naturalnego ścierania, 
co zwiększa prawdopodobieństwo powstania wady squat. Porównanie dwóch naj-
częściej stosowanych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stali szynowych 
przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1. Porównanie stali szynowych

Z informacji zawartych w tab. 1 można wysnuć wniosek, że w przypadku pra-
widłowego utrzymania powierzchni tocznej szyny, większą odpornością na powsta-
wanie wad będą cechować się szyny z gatunku R350HT. Niemniej na szynach 
tych, z uwagi na ich wysoką odporność na ścieranie, utrudnione jest usunięcie po-
wstałych wad powierzchniowych w procesie naturalnego zużycia, co może sprzyjać 
powstawaniu wad squat.

Poza omówionymi czynnikami pewną rolę w tworzeniu wad squat przypisuje 
się również takim czynnikom jak: rozstaw podkładów (sztywność rusztu torowe-
go), właściwości systemu przytwierdzenia (sztywność przekładki), czy wielkość 
masy nieodsprężynowanej. Niemniej z uwagi na brak jednoznacznych dowodów 
w tym zakresie, nie będą one szerzej omawiane.

4. Zarządzanie szynami z wadami squat

W celu trwałego odwrócenia niekorzystnych statystyk przyrostu wad squat 
oraz liczby pęknięć i złamań szyn nimi spowodowanych, konieczne jest wdrożenie 
systemowych rozwiązań w obszarze utrzymania, w szczególności w zakresie dia-
gnostyki oraz działań korekcyjnych, tj. prowadzących do zmniejszenia liczby wad 
istniejących, jak również działań prewencyjnych, mających na celu ograniczenie 
przyrostu wad nowopowstałych.

4.1. Diagnostyka (klasyfikacja)

Diagnostyka (szyn) jest procesem, który z definicji powinien dostarczać uży-
teczne informacje w zakresie dalszego postępowania z szyną, w której stwierdzono 
występowanie wad. W przypadku wady squat, rola diagnostyki jest tym bardziej 
istotna, z uwagi na jej postępujący wzrost (propagację), determinowanym przez 
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bardzo dużą liczbę czynników, z których wybrane zostały przedstawione w pierw-
szej części referatu.

Obecnie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wady typu squat klasyfikowane są 
do jednej z następujących kategorii: „do obserwacji” (O), „do wymiany”(W), „do 
natychmiastowej wymiany” (N), „zamknięcie toru” (Z). Zasadniczą wadą przyję-
tej klasyfikacji jest słabe jej skorelowanie z konkretnymi działaniami, jakie należy 
podjąć w celu usunięcia wady, jak również brak wskazania jakichkolwiek terminów 
usunięcia wad zakwalifikowanych do kategorii „O”. W przypadku wady squat wiąże 
się to ze zmniejszeniem trwałości wielu elementów drogi kolejowej, będące następ-
stwem generowania dużych oddziaływań dynamicznych podczas przejazdu po szynie 
z wadą. W szczególności pozostawienie wady powodować będzie: ciągły jej rozwój 
oraz możliwe powstanie zużycia falistego, pękanie podkładów, czy też powstawa-
nie wychlapów. Ponadto pozostawienie w torze wad „O”, w większości przypadków 
nieuchronnie prowadzić będzie do konieczności zmiany jej klasyfikacji na „W”, „N” 
lub „Z”, co wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, jak również większym 
kosztem oraz nakładem czasu pracy potrzebnym do jej usunięcia.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest opracowanie klasyfikacji, która bę-
dzie skorelowana z dostępnymi obecnie technologiami usuwania wad, jak również 
z technikami diagnostycznymi, jakimi dysponuje zarządca infrastruktury. Na sieci 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do kontroli wad w szynach wykorzystywana jest 
diagnostyka wizualna (VT) oraz defektoskopia ultradźwiękowa (UT). Pierwsza 
z wymienionych metod pozwala na oszacowanie rozmiaru wady tylko na podsta-
wie zmian zachodzących na powierzchni tocznej szyny, wobec czego zakres jej sto-
sowania jest mocno ograniczony, tylko do wad, których widoczna na powierzchni 
część pozwala sądzić z duża dozą pewności, że propagacja pęknięcia nie jest jesz-
cze zbyt głęboka. Natomiast mankamentem defektoskopii ultradźwiękowej jest 
jej słaba skuteczność wykrywania wad przypowierzchniowo, tj. występujących do 
głębokości 5-7 mm.

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia oraz doświadczenia innych zarządców 
infrastruktury ujęte m.in. w [2], w tab. 2 przedstawiono propozycję klasyfikacji wad 
squat, w ramach której wady te zostały podzielone na 4 kategorie (U1, U2, U3, U4), 
wraz ze wskazaniem właściwej technologii naprawy szyn ze stwierdzoną wadą.

Przedstawiona klasyfikacja, jako podstawowe kryterium oceny, wykorzystuje 
głębokość wady, na podstawie której można precyzyjnie określić działania koniecz-
ne do podjęcia, w tym również tych znajdujących się w zaawansowanym stadium 
rozwój (U3, U4). Dodatkowo dla pierwszych dwóch progów oceny (U1, U2) 
wskazano możliwość klasyfikacji poprzez ocenę wizualną, co ma przede wszystkim 
na celu ułatwić podjęcie decyzji jednostkom terenowym zarządcy infrastruktury 
w zakresie metody oraz terminu usunięcia wady, bez konieczności oczekiwania 
na kartę z badania defektoskopowego. Dodatkowo zasadne wydaje się rozważyć 
wyposażenie jednostek terenowych w ręczne defektoskopy ultradźwiękowe, które 
to przyśpieszyłyby oraz znacząco ułatwiły proces klasyfikacji wad, jak również by-
łyby one doskonałym narzędziem do kontroli rozwoju wad istniejących oraz oceny 
poprawności usunięcia wad.
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Tabela 2. Propozycja klasyfikacji wad squat

4.2. Usuwanie wad istniejących (działania korekcyjne)

Na rynku dostępnych jest aktualnie kilka technologii, które pozwalają na sku-
teczne usuwanie wad powierzchniowych, w tym również wad typu squat, są to:

a) Regeneracja przez napawanie łukowe w torze - zalecana jest do usuwania 
wad lekkich, zaklasyfikowanych do progu U1. Ograniczenie stosowania tej 
metody tylko do usuwania wad lekkich wynika ze stosunkowo dużej licz-
by błędów, jakie spawacz może popełnić w procesie napawania m.in.: pod-
czas szlifowania (usuwanie wady), podgrzewania, czy nakładania napoiny. 
Ponadto wiąże się ona z narażeniem spawacza na oddziaływania wysokiej 
temperatury oraz dymu powstałego w procesie napawania. Z ww. powodów 
usuwanie wad kontaktowo-zmęczeniowych poprzez napawanie jest zabro-
nione przez niektórych zarządców infrastruktury, np. Network Rail [4]. Za-
letą tej metody jest przede wszystkim niska cena oraz duża konkurencja na 
rynku.

b) Spawanie termitowe główki szyny metodą HWR (Head Wash Repair Weld 
– Railtech International) lub THR (Thermit Head Repair - Elektro-Ther-
mit GmbH & Co. KG) – technologia ta dotychczas nie była stosowania 
w kraju. Polega ona na wycięciu wady za pomocą palnika umieszczonego 
w szablonie, który zapewnia odpowiednią geometrię cięcia (fragment okrę-
gu) - rys. 14. Wady usuwane tą metodą mogą mieć maksymalnie głębokość 
do 25 mm, przy jednoczesnym zachowaniu odległości od dolnej krawędzi 
główki szyny wynoszącej minimum 8 mm. Natomiast maksymalna dłu-
gość usuwanej wady, w zależności od technologii, może wynosić 75-90 mm. 
Przy czym istnieje możliwość usunięcia wad również o większej długości, 
poprzez nakładanie na siebie kolejnych spoin. Po wycięciu wady, brakujący 
materiał jest uzupełniany, poprzez wykonanie spoiny z właściwej dla tech-
nologii porcji termitu. Najistotniejsze zalety omówionej metody to: znacz-
nie ograniczona liczba błędów możliwych do popełnienia przez spawacza 
(w stosunku do napawania), niezawodne połączenia materiału rodzimego 
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z mieszanką termitową, brak konieczności wykonania regulacji naprężeń 
po robotach, czas wykonania, oraz niska cena (w porównaniu do wstawki 
szynowej). Wdrożenie na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. technologii 
HWR/THR nie powinno nastręczać większych trudności, ponieważ bazuje 
ona na osprzęcie spawalniczym, jaki posiadają działające na rynku firmy 
spawalnicze.

Rys. 14. Wycinanie wady w technologii THR [5]

Metoda ta jest preferowana do usuwania wad w bardzo szerokim zakresie, 
tj. zaklasyfikowanych do progów U1, U2, U3. Ponadto może być również 
z powodzeniem stosowana do usuwania innego rodzaju wad powierzchnio-
wych, np. wybuksowań.

c) Spawanie termitowe z szerokim luzem – zasadniczo technologia ta powin-
na być stosowana jako uzupełniająca, kiedy nie jest możliwe zastosowanie 
technologii HWR/THR, a więc dedykowana jest ona do usuwania wad głę-
bokich, zaklasyfikowanych do progu U3 lub U4. Podstawową wadą tej me-
tody, w stosunku do HWR/THR, jest konieczność zastosowania naprężaczy 
szynowych oraz ograniczenie jej stosowania do wad o długości nie większej 
od 60-70 mm.

d) Wstawka szynowa – metoda dedykowana do usuwania przede wszystkim 
wad wielokrotnych oraz wad, których rozmiar uniemożliwia zastosowanie 
innych alternatywnych metod. Metoda ta charakteryzuje się zdecydowanie 
największą pracochłonnością, jak również najwyższą ceną.

Szacunkowe koszty usunięcia pojedynczej wady, w zależności od zastosowanej 
technologii wskazano w tab. 3 i 4.

Tabela 3 
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Tabela 4

4.2.1. Szacowane koszty usunięcia istniejących wad
Statystyki wskazane w rozdziale 1 wskazują, że na sieci PKP Polskie Linie Ko-

lejowe S.A. występuje 78 392 wad typu squat, które występują w 29 709 lokali-
zacjach, przy czym dla potrzeb referatu terminem „lokalizacja” będziemy określać 
pojedynczy tok szynowy o długości 30 m. Na podstawie powyższych informacji 
można zauważyć, że wady te mają tendencję do pojawiania się w skupiskach, co 
potwierdzają również bardziej szczegółowe analizy. Obecnie na sieci kolejowej za-
rządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. występuje blisko 500 lokaliza-
cji, na których występują skupiska wad squat przekraczające 20 szt. Niemniej na 
sieci występuje również około 18 060 lokalizacji, na których obserwuje się wady 
pojedyncze. Ta zmienna intensywność występowania wad ma istotne znaczenie 
w doborze właściwej technologii ich usunięcia, która to powinna być racjonalna 
zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

W celu ustalenia doboru właściwej technologii przeprowadzono szczegółową 
analizę szacowanych kosztów związanych z usunięciem wszystkich wad występu-
jących na sieci kolejowej, przy następujących założeniach:

– jako zmienną przyjęto w analizie ilość wad występujących w skupisku w ra-
mach pojedynczej lokalizacji;

– wady w skupiskach będą usuwane poprzez wymianę wstawki szynowej, na-
tomiast wady punktowe będą usuwanie metodami: HWR/THR, spoiną na 
szeroki luz oraz przez napawania, przy czym procentowy udział poszczegól-
nych technologii jest stały i wynosi odpowiednie 70%, 20%, 10%;

– ceny jednostkowe technologii wykorzystywanych do napraw, przyjęto zgod-
nie z tab. 3 i 4;

– wszystkie wady występują w torze bezstykowym;
– symulację wykonano zwiększając stopniowo liczbę wad w skupiskach od 1 

(tj. usunięcie wad w każdej lokalizacji nastąpi poprzez wymianę wstawki) 
do 20 (tj. wstawki będą zastosowane tylko w lokalizacjach, gdzie na odcin-
ku 30 m występuje 20 i więcej wad, natomiast w pozostałych lokalizacjach 
nastąpi usunięcie wad metodą punktową.
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Fragment otrzymanych wyników analizy (skupiska wad w liczbie od 1 do 
8 szt.) przedstawiono w tab. 5, w której to dla każdego rozpatrywanego wariantu 
wskazano:

– sumaryczną długość szyn potrzebną do wykonania wstawek szynowych 
oraz liczbę napawań punktowych,

– szacunkowe koszty zabudowy wstawek szynowych oraz wykonania napraw 
punktowych,

– koszt całkowity usunięcia wad.

Tabela 5. Analiza szacowanych kosztów związanych z usunięciem wad squat

Rys. 15. Analiza kosztów usunięcia wad squat

Informacje zawarte w tab. 5 przedstawiono również w sposób graficzny na wy-
kresie (rys. 15). Jak łatwo zauważyć, wraz ze zmniejszeniem liczby koniecznych do 
wykonania wstawek szynowych, koszt całkowity napraw maleje, wobec czego za-
sadne jest ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum. Na podstawie rys. 15 
można również stwierdzić, że dla skupisk do 5 wad, najistotniejszym kosztem skła-
dowym jest koszt zabudowy wstawek szynowych. Natomiast dla większej liczby 
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wad w jednym skupisku, koszt napraw punktowych staje się kosztem dominują-
cym. Koszt napraw punktowych charakteryzuje się również mniejszą dynamiką 
zmian, wobec czego będzie on mniej podatny na odchylenia związane z wahaniem 
cen, czy też ostatecznej liczby wad zakwalifikowanych do usunięcia. Wybierając 
optymalną metodę usunięcia wad należy mieć również na uwadze, że stosowanie 
napraw punktowych w lokalizacjach, w których występuje duża liczba wad nie jest 
racjonalne z uwagi na czas potrzebny na wykonanie prac jak również późniejszą 
jakość toru. Wobec powyższego przyjęcie wartości 5 szt. w skupisku, jako grani-
cy pomiędzy naprawą punktową a wstawką szynową, jest zasadne zarówno pod 
względem ekonomicznym jak i technicznym.

4.2.2. Program likwidacji skupisk wad SQUAT
Na podstawie powyższej analizy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planuje 

w 2019 r. uruchomić program wymiany szyn, wstawek długości 30 m, ukierunko-
wany na wyeliminowanie największych skupisk wad squat. Dla potrzeb programu 
opracowano listę priorytetów, która to posłuży do wyboru lokalizacji, w których 
zostaną przeprowadzone wymiany:

1. lokalizacje z wielokrotnymi wadami kontaktowo-zmęczeniowymi typu squat;
2. lokalizacje z liniowymi wadami kontaktowo-zmęczeniowymi typu head-

-check;
3. lokalizacje z szynami z dużą liczbą wad skupionych:

3.1. lokalizacje, na których wśród wad występują wady kontaktowo-zmę-
czeniowe (227, 2223),

3.2. lokalizacje, na których występują inne wady, mogące prowadzić do po-
wstania wad kontaktowo-zmęczeniowych, w szczególności wybuksowa-
nia wielokrotne (2252),

3.3  wady, którym przypisano różne kody wg. katalogu wad w szynach [22];
4. ponadto w sytuacjach wyjątkowych – dopuszcza się zgłoszenie lokalizacji 

z wadami zaklasyfikowanymi w ramach badań defektoskopowych do na-
tychmiastowej wymiany (N) lub wymiany (W).

Za lokalizację z wadami wielokrotnymi, zgodnie z wyżej przedstawionym zało-
żeniami, uznaje się pojedynczy tok szynowy o długości 30 m, na którym występuje 
więcej niż 5 wad. Dla pozostałych lokalizacji wydano zalecenia usuwania wad jed-
ną z dostępnych metod punktowych.

Po zakończeniu programu zostanie wykonana analiza, na podstawie której zo-
stanie oceniona efektywność zrealizowanych prac, wstępnie szacuje się, że prze-
prowadzenia wymian szyn pozwoli na wyeliminowanie około 40% występujących 
w torach wad typu squat.

4.3. Zapobieganie powstawaniu wad (działania prewencyjne)

Najskuteczniejszą znaną obecnie metodą walki z wadami squat są działania 
profilaktyczne, mające na celu niedopuszczenie do ich powstawania, w szczegól-
ności jest to:
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– stosowanie modyfikatorów tarcia (smarownic) – które zmniejszają wartość 
współczynnika tarcia występującego pomiędzy kołem a szyną, co w kon-
sekwencji powoduje mniejsze siły ścinające w punkcie kontaktu - rys. 9. 
Wymagania odnośnie lokalizacji, w których zasadne jest stosowanie mo-
dyfikatorów tarcia, zostaną wprowadzone w ramach kolejnej nowelizacji 
Standardów Technicznych – szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji 
lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjo-
nalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) – TOM I „Droga Szynowa;

– wdrożenie cyklicznej strategii reprofilacji szyn, prowadzonej w trybie pre-
wencyjnym, która jest zdecydowanie najskuteczniejszą i najbardziej zasadną 
ekonomicznie metodą zapobiegania powstawaniu wad typu squat. Z uwagi 
na powyższe zostanie ona szerzej omówiona.

Zadaniem reprofilacji, prowadzonej w trybie prewencyjnym, jest usunięcie 
drobnych nierówności oraz uszkodzeń występujących do głębokości około 0,5 mm, 
które to sprzyjają powstawaniu wad squat, jak również usunięcie warstwy WEL, 
w której zapoczątkowywane są pęknięcia. Wdrożenie cyklicznego szlifowania szyn, 
wg doświadczeń innych zarządców infrastruktury [3], zmniejsza koszty związane 
z utrzymaniem szyn nawet o 50%, podobne efekty wskazują również prace [6] 
i [9].

Rys. 16. Ilość kilometrów toru planowana do reprofilacji w latach 2015-2019

W pracy [9] została przedstawiona koncepcja wdrożenia strategii cyklicznej re-
profilacji szyn na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach której zapotrze-
bowanie na szlifowania prowadzone w trybie prewencyjnym oszacowano na około 
2600 km/rok. Na podstawie powyższych danych oraz ilości prac planowanych do 
wykonania w latach 2015-2019 (rys. 16), można oszacować, że w celu wdrożenia 
proponowanej strategii należałoby zwiększyć liczbę prac o około 745 km w skali 
roku, co wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów wysokości około 15 mln 
zł/rok. Niemniej, biorąc pod uwagę koszty oraz pracochłonność usuwania wad już 
powstałych, jak również dodatkowe korzyści reprofilacji, takie jak: usunięcie zu-
życia falistego, zapewnienie właściwego profilu poprzecznego szyny oraz usunięcie 
lub zmniejszenie innych wad występujących na powierzchni tocznej, wydaje się 
zasadne wdrożenie proponowanej strategii cyklicznej reprofilacji.
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Jednocześnie należy wskazać, że przed wdrożeniem takiej strategii konieczne 
jest podniesienie wiedzy pracowników Spółki w zakresie tematyki reprofilacji szyn, 
w szczególności uwypuklenia konieczności prowadzenia prac w sposób cykliczny, 
oraz poprawnej kwalifikacji odcinków do prac, tj. jeszcze przed pojawieniem się 
wad squat, lub po wcześniejszym usunięciu wad za pomocą technologii wskaza-
nych w rozdziale 3.2. Mając na uwadze powyższe PKP Polskie Linie Kolejowych 
S.A. Biuro Dróg Kolejowych uruchomiło program szkoleń, w ramach którego 
omawiane są m.in. ww. zagadnienia.

5. Wnioski

Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę wad squat, jak również rosnącą liczbę pęknięć 
i złamań szyn, których są one przyczyną, problem ten staje się coraz bardziej do-
strzegalny. Ograniczenie liczby wad występujących na sieci kolejowej PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. jest wyzwaniem z jakim w najbliższych latach przyjdzie się 
zmierzyć zarządcy infrastruktury. Mając na uwadze powyższe, w referacie przed-
stawiono w sposób kompleksowy, działania konieczne do podjęcia w celu odwró-
cenia tego niekorzystnego trendu wraz z oszacowaniem kosztów związanych z ich 
wdrożeniem.
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WproWadzanie do obrotu systemóW 
przytWierdzeń szyn W śWietle przepisóW 

krajoWych i unijnych – zagadnienia Wybrane1

streszczenie. Przedmiotem referatu są zagadnienia prawa polskiego i prawa UE w zakresie 
zasad wprowadzania do obrotu systemów przytwierdzenia szyn. W pierwszej części pracy 
omówiono rys historyczny oraz podstawy wprowadzenia harmonizacji parametrów technicznych 
poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej. Następnie przedstawione zostały po kolei 
sposoby i reżimy wprowadzania do obrotu wyrobów kolejowych, które składają się łącznie na system 
przytwierdzenia (w czterech wariantach). Przedstawiono również praktyczne znaczenie omawia-
nych wariantów i wątpliwości autorek, dotyczące sposobu stosowania przepisów w kontekście ich 
literalnego brzmienia oraz dokonywanej wykładni funkcjonalnej. Przedmiotem opracowania jest 
jedynie ta część zagadnienia, która dotyczy jednego składnika interoperacyjności, którym jest sys-
tem przytwierdzenia. Ponadto omówiono przypadki, kiedy system ten jest wprowadzany do obrotu 
w osobnych elementach.

słowa kluczowe: interoperacyjność systemu kolei; dyrektywa 2008/57/WE, deklaracja 
WE, świadectwo dopuszczenia, TSI; rozporządzenie 1299/2014, system przytwierdzenia

1. Wstęp - Wybrane sposoby wprowadzania systemów mocowań na ry-
nek polski

Problematyka dotycząca funkcjonowania sieci transeuropejskich jest złożonym 
elementem polityki unijnej i wpisuje się w szerszą perspektywę funkcjonowania 
Unii Europejskiej. Ma ona istotne znaczenie dla funkcjonowania Państw człon-
kowskich, a nade wszystko ma służyć obywatelom Unii, jako forma realizacji swo-
bód wynikających z utworzonego wspólnego rynku wewnętrznego i dostępu do 
niego.

Artykuł 170 TFUE2 określa trzy podstawowe cele sieci transeuropejskich. Po 
pierwsze, sieci transeuropejskie uznano za jeden z elementów niezbędnych do 
urzeczywistnienia idei rynku wewnętrznego. Po drugie, nowoczesna infrastruktu-
ra transportowa, energetyczna i telekomunikacyjna, obejmująca całe terytorium 
Unii, ma korzystnie wpłynąć na osiągnięcie spójności gospodarczej, wewnętrznej 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Wałkowska	I.	50%,	Pląskowska	M.	50%
2	 	Traktat	o	Funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej,	który	wszedł	w	życie	dnia	1	maja	2004	r.
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i terytorialnej (art. 174 TFUE). Przy planowaniu sieci transeuropejskich należy 
zatem dążyć do zniwelowania istniejących różnic w dostępie do infrastruktury po-
między centralnymi a peryferyjnymi obszarami Unii Europejskiej (art. 170 ust. 
2 TFUE). Po trzecie, tworzone sieci transeuropejskie mają zapewnić podmiotom 
unijnym możliwość korzystania w pełni ze swobód rynku wewnętrznego.

W kontekście wymienionych celów, budowa sieci transeuropejskich stanowi 
„dopełnienie zasady czterech wolności poprzez stworzenie spójnej infrastruktury umożliwia-
jącej sprawny transport i komunikowanie się pomiędzy oddalonymi od siebie terytoriami 
UE”3.

Rozwój koncepcji tworzenia ponadnarodowych sieci, obejmujących terytorium 
całej Wspólnoty nastąpił w latach 80. XX w. Początkowo były to różnego rodzaju 
formy, które zmierzać miały do utworzenia spójnego systemu komunikacji, jednak 
rozwój tego obszaru (zarówno w obrębie zakresu normowania, jak i znaczenia) 
następował wraz z przejmowaniem przez Unię różnych form i warunków finanso-
wania rynku kolejowego.

Jak piszą autorzy komentarza do art. 170 TFUE pod red. Krystyny Kowalik 
– Bańczyk, (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II), 
realizacja celów polityki w dziedzinie sieci transeuropejskich zakłada ograniczo-
ny i subsydiarny charakter działań podejmowanych przez Unię. Wskazują na to 
przede wszystkim sformułowania użyte w art. 170 TFUE - działania Unii Eu-
ropejskiej mają „przyczyniać się” (ust. 1) oraz „zmierzać do sprzyjania” (ust. 2) 
rozwojowi takich sieci. 

Obowiązek podjęcia zasadniczych działań ciąży na państwach członkowskich, 
które odpowiedzialne są za projektowanie, budowę i właściwą eksploatację infra-
struktury komunikacyjnej i operacyjnej poszczególnych sieci. Działania podej-
mowane przez UE mają natomiast zapewnić koordynację podejmowanych przez 
poszczególne państwa członkowskie działań na szczeblu krajowym, umożliwiając 
połączenie istniejących sieci w funkcjonalno-organizacyjną całość obejmującą tery-
torium Unii1.

Rozwój sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu kolejowego wymógł na 
ustawodawcy unijnym, a w ślad za tym na ustawodawcach krajowych, podjęcie 
szczególnych środków prawnych w zakresie dotyczącym między innymi infra-
struktury kolejowej. Dla poprawnego współdziałania sieci kolejowych poszcze-
gólnych państw, konieczne jest zapewnienie ich interoperacyjności w drodze har-
monizacji poszczególnych elementów sieci. Początkowo działania harmonizujące 
prowadzone były osobno dla kolei konwencjonalnych (dyr. 2001/16 w sprawie 
interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. 
z 2001 r. L 110/1; Dz. Urz. PWS z 2004 r., rozdział 13, t. 26, s. 243) oraz kolei 
dużych prędkości (dyr. 96/48 w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego sys-
temu kolei dużych prędkości, Dz. Urz. z 1996 r. L 235/6; Dz. Urz. PWS z 2004 r., 
rozdział 13, t. 17, s. 152), obecnie uregulowane są w jednym akcie prawnym (dyr. 

3	 R.	Ostrihansky,	Sieci transeuropejskie	(w:)	J.	Barcz	(red.),	Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i 
polityki,	Warszawa	2005,	s.	II-629
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2008/57 w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, Dz. Urz. 
z 2008 r. L 191/1).

Harmonizacja parametrów technicznych poszczególnych składników infra-
struktury transeuropejskich sieci kolejowych osiągana jest poprzez ustanowienie 
jedynie tzw. wymagań zasadniczych, a nie poprzez określenie ścisłych wartości 
tych parametrów (załącznik nr III do dyr. 2008/57).

Weryfikacja spełniania wymagań zasadniczych dokonywana jest w toku proce-
dur oceny zgodności oraz zasad umieszczania i używania oznakowania zgodności 
CE, które mają być stosowane w dyrektywach harmonizacji technicznej.

W kontekście opisanych wyżej zasad, należy rozpatrywać regulacje prawne, 
które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wprowadza-
nia na rynek systemów przytwierdzenia.

Problematyka podejmowana w niniejszym referacie odnosi się do wybranych 
zagadnień, które mają istotne praktyczne znaczenie dla stosowania prawa w ob-
szarze legalnego wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrobów kolejowych, którymi są systemy przytwierdzeń. Należy przy tym mieć 
na względzie, że system przytwierdzenia jest to bardzo szczególny wyrób, bowiem 
składa się z kilku elementów, które łącznie tworzy jedną „rzecz” na potrzeby ob-
rotu. Każdy z systemów przytwierdzeń jest produkowany w inny sposób, z różne-
go rodzaju komponentów i w zupełnie innych warunkach produkcyjnych, innych 
technologiach. Dopiero połączony zestaw elementów spełnia swoją funkcję i cel. 
Jest to o tyle istotne, że w podsystemie Infrastruktura jest to jedyny taki przypa-
dek, że składnik interoperacyjności składa się z wielu rzeczy ruchomych, których 
właściwości indywidualne są albo mogą być inne, aniżeli właściwości współdziała-
jących i funkcjonujących w zestawianiu elementów, składających się na kompletny 
system przytwierdzenia. Nadto, systemów przytwierdzeń jest wiele rodzajów, co 
dodatkowo powoduje różnego rodzaju kombinacje w praktycznym ich zastosowa-
niu do podsystemu i może rodzić różnego rodzaju wątpliwości co do możliwości 
i kompatybilności poszczególnych elementów.

Podstawowe sposoby wprowadzania na rynek systemu przytwierdzenia szyn są 
następujące:

1) w całości – jako system przytwierdzenia (składnik interoperacyjności), na 
który składa się zasadniczo, w zależności od konstrukcji i przyjętego rozwią-
zania technicznego: kotwa mocująca, sprężyna mocująca, element elektro-
izolacyjny i przekładka, w obszarze, w którym obowiązuje TSI – w oparciu 
o deklarację WE;

2) w całości – jako system przytwierdzenia, na który składa się: kotwa mocu-
jąca, sprężyna mocująca, element elektroizolacyjny i przekładka, również 
w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego, w obszarze, w którym 
nie obowiązuje TSI – w oparciu o deklarację zgodności z typem, wydaną na 
podstawie świadectwa dopuszczenia typu;

3) w całości – jako system przytwierdzenia, na który składa się: kotwa mocują-
ca, sprężyna mocująca, element elektroizolacyjny i przekładka, w zależności 
od przyjętego rozwiązania technicznego, w obszarze, w którym normą od-
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niesienia jest norma PN/EN (norma zharmonizowana) – w oparciu o kra-
jową deklarację zgodności, wydaną w oparciu przepisy ustawy z dnia 13 
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

4) każdy z elementów systemu przytwierdzenia z osobna, jako wyroby bu-
dowlane – w oparciu o krajową deklarację właściwości użytkowych, wydaną 
w oparciu o obowiązującą krajową ocenę techniczną.

Podkreślenia wymaga, że czwarty z opisanych sposobów wprowadzania na 
rynek elementów przytwierdzenia do dnia 6 sierpnia 2018 r. nie był stosowany 
w wymiarze praktycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co uległo zmia-
nie na skutek wydania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (znak sprawy DAB-
-I-4121.1.2018.LR.3) decyzji z dnia 06 sierpnia 2018 r. o zmianie decyzji Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa o nr 1/KJOT/WB/17 z dnia 13 marca 2017 r. i po-
wołania jako krajowej jednostki oceny technicznej Instytutu Kolejnictwa.

2. Wprowadzenie systemu przytwierdzenia w oparciu o deklarację We

Jak wskazano wyżej, obecnie dla całego systemu kolei obowiązuje jedna dyrek-
tywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, 
Dz. Urz. z 2008 r. L 191/1, która określa w swojej treści, że celem jej stosowania 
jest ustanowienie warunków, które mają być spełnione w celu osiągnięcia na tery-
torium Wspólnoty interoperacyjności systemu kolei w sposób zgodny z przepisami 
dyrektywy 2004/49/WE. Warunki te dotyczą projektowania, budowy, dopuszcze-
nia do eksploatacji, modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części tego 
systemu, a także kwalifikacji zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących 
bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w jego eksploatacji i utrzymaniu.

Dyrektywa wprowadza słownik pojęć wskazując, że wedle jej treści „transeu-
ropejski system kolei” oznacza transeuropejskie systemy kolei konwencjonalnych 
i dużych prędkości określone, odpowiednio w załączniku I pkt 1 i 2 tejże dyrektywy.

Nadto wprowadzono pojęcie „interoperacyjności”, która zgodnie z tą dyrekty-
wą oznacza zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego 
przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. Zdol-
ność ta zależy od warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które 
muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań;

Wprowadzono także pojęcie „składników interoperacyjności”, które oznaczają 
wszelkie elementarne składniki, grupy części składowych, podzespoły lub pełne 
zespoły sprzętowe, włączone lub mające być włączone do podsystemu, od któ-
rych bezpośrednio lub pośrednio zależy system kolei. Pojęcie „składnik” obejmuje 
zarówno przedmioty materialne, jak i niematerialne, takie jak oprogramowanie. 
Nadto zdefiniowano także „techniczne specyfikacje interoperacyjności”, zwane 
„TSI”, które oznaczają specyfikacje przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą, obej-
mujące każdy z podsystemów lub część podsystemu celem spełnienia zasadniczych 
wymagań oraz zapewnienia interoperacyjności systemu kolei.
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Natomiast w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (da-
lej: ustawa o transporcie kolejowym) interoperacyjność została zdefiniowana jako 
„zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu 
pociągów, spełniającego warunki techniczne, ruchowe, eksploatacyjne i prawne, 
których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych wymagań dotyczących 
interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne poruszanie się po transeu-
ropejskiej sieci kolejowej”.

Należy zauważyć, że wymagania ogólne w zakresie interoperacyjności zosta-
ły określone w dyrektywie w sprawie interoperacyjności, transponowanej do kra-
jowych porządków prawnych, natomiast wymagania szczegółowe w odniesieniu 
do poszczególnych podsystemów określają odpowiednie Techniczne Specyfikacje 
Interoperacyjności, stosowane bezpośrednio. TSI oznaczają specyfikacje przyjęte 
zgodnie z dyrektywą w sprawie interoperacyjności, w postaci decyzji lub rozporzą-
dzeń Komisji Europejskiej, „obejmujące każdy z podsystemów lub część podsyste-
mu celem spełnienia zasadniczych wymagań oraz zapewnienia interoperacyjności 
systemu kolei”.

Z uwagi na swój charakter prawny, dyrektywa 2008/57/WE w sprawie intero-
peracyjności systemu kolei we Wspólnocie wymagała implementacji do krajowych 
porządków prawnych, co w odniesieniu do Polski miało miejsce - wprowadzono 
rozdział 4a, zatytułowany „Warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepisy te weszły w życie z dniem 28 
stycznia 2012 r. i do chwili obecnej były modyfikowane, w związku ze zmiana-
mi w ustawodawstwie unijnym, w szczególności zaś z wprowadzeniem tzw. IV 
Pakietu Kolejowego, który sprowadził się do wprowadzenia nowych TSI, które 
obowiązują od 2015 r.

W szczególności wprowadzono rozporządzenie Komisji nr 1299/2014 z dnia 
18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności pod-
systemu „Infrastruktura”. Jest ono aktem prawnym o charakterze kardynalnym 
w odniesieniu do przedmiotu niniejszego referatu. Przepisy tego rozporządzenia 
częściowo zostały także przetransponowane do polskiego porządku prawnego. 

Wedle obecnie obowiązującego prawa – w art. 25cc ustawy o transporcie ko-
lejowym – uregulowano ogólne warunki i tryb przeprowadzania procedury oceny 
zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. W prze-
ciwieństwie do podsystemów strukturalnych, w procesie dopuszczania do eks-
ploatacji poszczególnych składników interoperacyjności nie bierze udziału organ 
pełniący funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa (ang. National Safety Authority). 
Zgodnie z założeniami określonymi w dyrektywie 2008/57/WE organ ten, którym 
w Polsce jest Prezes UTK, bierze udział w całym procesie dopiero na etapie do-
puszczania do eksploatacji całego podsystemu, a poszczególne wyroby (składniki 
interoperacyjności) są dopuszczane na podstawie procedury oceny zgodności lub 
przydatności do stosowania. Składniki interoperacyjności powinny zostać dopusz-
czone do eksploatacji na podstawie deklaracji WE zgodności lub przydatności do 
stosowania składnika interoperacyjności, po przeprowadzeniu właściwej procedury 
oceny zgodności lub przydatności do stosowania, zgodnie z modułem wskazanym 
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w akcie prawa UE zawierającym TSI właściwe dla danego podsystemu struktural-
nego.

Zgodnie z art. 25 cc. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: 
„Składniki interoperacyjności spełniają następujące wymagania:

1) są dopuszczone do eksploatacji, w przypadku gdy umożliwiają osiągnięcie interopera-
cyjności w ramach systemu kolei przy jednoczesnym spełnianiu zasadniczych wyma-
gań dotyczących interoperacyjności systemu kolei,

2) są użytkowane na przeznaczonym dla nich obszarze użytkowania oraz są odpowied-
nio zamontowane i utrzymywane,

3) posiadają deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika inte-
roperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu 
kolei określonymi w TSI oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 25t”.

Jak wynika z ust 3. cytowanego przepisu (art. 25 cc), w celu wydania deklaracji 
WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności stosuje 
się przepisy określone w TSI (obecnie jest to rozporządzenie Komisji nr 1299/2014 
z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności 
podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej). Deklaracja WE 
zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności stwierdza, 
że składnik interoperacyjności spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interope-
racyjności systemu kolei określone w TSI lub specyfikacjach europejskich.

Składnikiem interoperacyjności jest system mocowań, traktowany jako całość, 
na którą składa się: sprężyna mocująca, element kotwiący (potocznie zwany kotwą), 
element elektroizolacyjny i przekładka. Wynika to z zapisów ustawy o transporcie 
kolejowym, która w pkt 30 art. 4 wskazuje, że wedle jej normowania składnikiem 
interoperacyjności są podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub ze-
społy, które są włączone lub, które mają być włączone do podsystemu, od którego 
pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei, składnikiem 
interoperacyjności jest również oprogramowanie. Norma ta zasadniczo pokrywa 
się z pojęciem, jakiego używa w art. 2 dyrektywa 2008/57/WE. Z kolei normę tę 
dopełnia rozporządzenie Komisji (UE) 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. do-
tyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu «Infrastruktura» 
systemu kolei w Unii Europejskiej, które w Załączniku w punkcie 5. wymienia 
składniki interoperacyjności – którymi są:

a) szyny (pkt 5.3.1 Załącznika),
b) systemy przytwierdzeń (pkt 5.3.2 Załącznika),
c) podkłady (pkt 5.3.3 Załącznika).
Co istotne – w omawianym akcie prawnym wskazano wyraźnie, że wymaga-

nia dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (wymienione w pkt 3 
Załącznika) dotyczą tradycyjnej konstrukcji toru na podsypce tłuczniowej z szyną 
Vignoles›a na betonowych lub drewnianych podkładach i przytwierdzeniach za-
pewniających opór przed przemieszczeniem wzdłużnym szyny dzięki przytwier-
dzeniu stopy szyny. Wyraźnie wskazano także, że części składowe i podzespoły 
wykorzystywane do budowania innych konstrukcji toru nie są uznawane za skład-
niki interoperacyjności.
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Ponadto zaznaczono, że szyny, przytwierdzenia i podkłady stosowane na krót-
kich odcinkach toru do szczególnych celów, na przykład na rozjazdach i skrzyżo-
waniach, w urządzeniach kompensujących rozszerzalność toru, płytach przejścio-
wych i budowlach specjalnych, nie są uznawane za składniki interoperacyjności. 
W takim przypadku do ich wprowadzenia do obrotu konieczne jest spełnienie 
wymagań krajowych. 

Do oceny zgodności składników interoperacyjności, akredytacji, autoryzacji 
i notyfikacji w tym zakresie oraz kontroli spełniania zasadniczych wymagań do-
tyczących interoperacyjności systemu kolei, a także postępowań w sprawie tych 
składników interoperacyjności, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 
2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, określone enumeratywnie 
w treści ustawy o transporcie kolejowym.

Przypomnijmy zatem, że przez wprowadzenie do obrotu rozumie się, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgod-
ności i nadzoru rynku, udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Z kolei 
przez pojęcie udostępnienia wyrobu na rynku (pkt 23 tego samego przepisu) usta-
wodawca uznaje każde dostarczenie wyrobu w celu jego dystrybucji, konsumpcji 
lub używania na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ramach działalności gospodar-
czej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

W celu wydania deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania 
składnika interoperacyjności stosuje się przepisy określone w TSI.

Zgodnie z art. 8 ust. 1. Rozporządzenia (UE) 1299/2018, procedury oceny 
zgodności, przydatności do stosowania oraz weryfikacji WE określone w załączni-
ku do tego rozporządzenia oparte są na modułach określonych w decyzji Komisji 
2010/713/UE 7. 

Moduły oceny zgodności składników interoperacyjności dla systemów przy-
twierdzeń, wynikające z tabeli 20 Załącznika do omawianego rozporządzenia 
1299/2014 dla systemów przytwierdzeń to dwie możliwości, albo moduł CA albo 
moduł CH

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny 
zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicz-
nych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/57/WE opisuje szczegółowo sposoby stosowania mo-
dułów CA i CH. 

Moduł CA to wewnętrzna kontrola produkcji. Według tej procedury oceny 
zgodności, w której producent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w tej pro-
cedurze oraz zapewnia i deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że rozpa-
trywane składniki interoperacyjności spełniają wymagania technicznej specyfikacji 
interoperacyjności (TSI) mające do nich zastosowanie. W tym przypadku to pro-
ducent sam sporządza dokumentację techniczną. Dokumentacja musi umożliwiać 
ocenę składnika interoperacyjności pod względem jego zgodności z wymaganiami 
TSI. Dokumentacja techniczna określa odnośne wymagania i obejmuje, w stopniu 
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odpowiednim dla takiej oceny, projekt, produkcję, utrzymanie i funkcjonowanie 
składnika interoperacyjności.

Dokumentacja techniczna zawiera, w stosownych przypadkach, przynajmniej 
następujące elementy:

– opis ogólny składnika interoperacyjności,
– projekt koncepcyjny i rysunki produkcyjne oraz schematy elementów, pod-

zespołów, obwodów itd.,
– opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków 

i schematów oraz zasad funkcjonowania (w tym warunków użytkowania) 
i zasad utrzymania składnika interoperacyjności,

– warunki integracji składnika interoperacyjności w jego środowisku syste-
mowym (podzespół, zespół, podsystem) oraz niezbędne warunki dotyczące 
interfejsów,

– wykaz zastosowanych w całości lub częściowo norm zharmonizowanych lub 
innych właściwych specyfikacji technicznych, do których odniesienia opu-
blikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz opisy rozwiązań 
przyjętych w celu spełnienia wymagań TSI, jeżeli takie normy zharmoni-
zowane nie zostały zastosowane. W przypadku częściowego zastosowania 
norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, które 
części zostały zastosowane,

– wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań itd., 
oraz sprawozdania z testów.

W przypadku stosowania modułu CA to producent podejmuje wszelkie nie-
zbędne środki aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność 
składników interoperacyjności z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami 
TSI mającymi do nich zastosowanie.

Producent sporządza pisemną deklarację zgodności WE dla składnika intero-
peracyjności i przechowuje ją wraz z dokumentacją techniczną do dyspozycji orga-
nów krajowych przez okres wskazany w stosownej TSI, a w przypadku, gdy w TSI 
nie wskazano tego okresu, przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego 
składnika interoperacyjności. Deklaracja zgodności WE musi zawierać oznaczenie 
składnika interoperacyjności, dla którego została sporządzona. 

Moduł CH oceny zgodności jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, obejmuje 
ustalenie zgodności w oparciu o pełny system zarządzania jakością, zaś zasadnicza 
różnica w stosunku do procedury wg modułu CA sprowadza się do tego, że cały 
proces produkcji oraz jego wynik (pod postacią składnika interoperacyjności) pod-
lega certyfikacji Jednostki Notyfikowanej, która wystawia certyfikat WE dla da-
nego składnika interoperacyjności, zaś dopiero ten certyfikat i załączone do niego 
wyniki badań niezależnej jednostki badawczej stanowią podstawę do wystawienia 
deklaracji WE.

W przypadku stosowania tego modułu oceny zgodności producent stosuje 
zatwierdzony system zarządzania jakością w odniesieniu do projektu, produkcji, 
kontroli produktów końcowych oraz testowania rozpatrywanych składników inte-
roperacyjności, a także podlega nadzorowi jednostki notyfikowanej. Daje to zde-
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cydowanie większą pewność co do wiarygodności deklaracji WE dla nabywców 
składników interoperacyjności.

System zarządzania jakością zapewnia zgodność składników interoperacyjności 
z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami TSI. Wszystkie elementy, wyma-
gania i przepisy przyjęte przez producenta są systematycznie i w uporządkowany 
sposób dokumentowane w postaci pisemnych zasad postępowania, procedur i in-
strukcji. Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania jakością musi umożliwiać 
spójną interpretację programów, planów, ksiąg i zapisów dotyczących jakości.

W toku produkcji sprawowany jest nadzór przez Jednostkę Notyfikowaną. Ce-
lem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent należycie wywiązuje się ze zobowią-
zań wynikających z zatwierdzonego systemu zarządzania jakością. Do celów okre-
sowych audytów producent umożliwia Jednostce Notyfikowanej dostęp do miejsc 
projektowania, produkcji, kontroli, testowania i magazynowania oraz zapewnia jej 
wszelkie niezbędne informacje, w szczególności:

– dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością,
– zapisy dotyczące jakości przewidziane w projektowej części systemu zarzą-

dzania jakością, takie jak wyniki analiz, obliczeń, testów itd., oraz
– zapisy dotyczące jakości przewidziane w produkcyjnej części systemu zarzą-

dzania jakością, takie jak sprawozdania z kontroli i dane dotyczące testów, 
dane dotyczące wzorcowania, sprawozdania dotyczące kwalifikacji uczestni-
czących w procesie pracowników itd.

Okresowe audyty przeprowadzane są z częstotliwością co najmniej raz na dwa 
lata. Jednostka Notyfikowana może ponadto składać producentowi niezapowie-
dziane wizyty. Podczas takich wizyt Jednostka Notyfikowana może, w razie ko-
nieczności, przeprowadzić testy składnika interoperacyjności lub zlecić ich prze-
prowadzenie w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu zarzą-
dzania jakością. Jednostka Notyfikowana przekazuje producentowi sprawozdanie 
z wizyty oraz, w przypadku przeprowadzenia testów, sprawozdanie z testów.

Producent sporządza pisemną deklarację zgodności WE dla składnika intero-
peracyjności. Certyfikat, do którego należy się odnieść w tej deklaracji, to certyfi-
kat systemu zarządzania jakością oraz ewentualne sprawozdania z audytu.

Dopiero wtedy, kiedy składnikowi będzie towarzyszyła prawidłowo wystawio-
na i przesłana uprzednio do weryfikacji do Prezesa UTK deklaracja WE, może on 
wprowadzić na rynek składnik interoperacyjności, jakim jest system przytwierdze-
nia. W odniesieniu do tego składnika ważne jest, żeby pamiętać, że kotwa, która 
jest dostarczana osobno do producentów podkładów (celem jej zabetonowania) 
jest częścią składową systemu przytwierdzenia i podlega wyżej opisanym procedu-
rom i wymaganiom formalnym, dotyczącym przytwierdzenia szyn. 

W przypadku, gdy producent albo jego upoważniony przedstawiciel nie wy-
stawi deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika intero-
peracyjności, obowiązek ten spoczywa na podmiocie wprowadzającym składnik 
interoperacyjności na rynek. Te same obowiązki spoczywają również na każdym 
podmiocie, który łączy składniki interoperacyjności różnego pochodzenia lub wy-
twarza je na swoje własne potrzeby.
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3. Wprowadzenie systemu przytwierdzenia w oparciu o art. 22f. ust. 12 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Komentowany przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2014 r. W myśl tego 
przepisu warunkiem dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i typów urzą-
dzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest uzyskanie 
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego ich egzemplarza, dla 
każdego z producentów z osobna.

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydaje się na czas nieokreślony, 
a w przypadku nowych typów lub konieczności wykonania prób eksploatacyjnych, 
na czas określony - przewidziany na przeprowadzenie tych prób. Organem właści-
wym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofania świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu jest Prezes UTK. Przed uzyskaniem świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu, typy urządzeń i typy budowli podlegają badaniom technicz-
nym. Badania techniczne przeprowadza jednostka organizacyjna, która została do 
tego wyznaczona przez Prezesa UTK i umieszczona w odpowiednim Biuletynie. 
Po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, badań technicznych jednostka or-
ganizacyjna wydaje certyfikat zgodności typu.

Kolejne urządzenia albo budowle zgodne z typem, dla którego Prezes UTK 
wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, uznaje się za dopuszczone 
do eksploatacji, jeżeli:

1) producent albo jego upoważniony przedstawiciel przeprowadził procedurę 
oceny zgodności z typem, a następnie wystawił deklarację zgodności z ty-
pem, albo

2) podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dys-
ponent, zarządca, użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy wystawił 
deklarację zgodności z typem dla urządzeń albo budowli, które zamierza 
wprowadzić do eksploatacji, po uprzednim przeprowadzeniu przez jednost-
kę organizacyjną badań technicznych, niezbędnych do stwierdzenia zgod-
ności z typem, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności z typem.

Dopiero tak dokonana certyfikacja produktu umożliwia wprowadzenie pro-
duktu do obrotu. Oczywiście istotne jest to, że to ustawa (jako akt normatywny) 
dała Ministrowi Infrastruktury w art. 22f ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym 
legitymację do określenia m.in. wykazu rodzajów budowli, urządzeń oraz pojaz-
dów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszcze-
nia do eksploatacji typu. Uprawnienie to nie przysługuje Prezesowi UTK, który 
może określić (i to uczynił) listę dokumentów, które mają zastosowanie w zakresie, 
w którym Minister określił obowiązek uzyskania świadectwa dopuszczenia.

Ponadto, jak wynika z art. 22 f. ust. 12 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym, uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest wy-
magane dla typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w ust. 1, ujętych w TSI 
jako składniki interoperacyjności i objętych deklaracją WE zgodności lub przydatności do 
stosowania składnika interoperacyjności.
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Jak wynika zatem z cytowanego przepisu, jeśli dany typ budowli albo urządze-
nia jest ujęty w TSI jako składnik interoperacyjności (w niniejszym przypadku tak 
jest w odniesieniu do systemu przytwierdzeń) i jest objęty deklaracją WE (obowią-
zek posiadania tej deklaracji wynika z przytoczonych wyżej przepisów), nie ma ko-
nieczności uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Ma to o tyle 
istotne znaczenie, że w takiej sytuacji należy odwołać się do rozporządzenia z dnia 
13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów 
budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (720), które mówi, że konieczność uzy-
skania świadectwa dopuszczenia typu dotyczy: metra, linii kolejowych o szerokości 
poniżej 1435 mm, bocznic kolejowych, przypadku określonego w art. 25a ust. 1 
pkt 1. (który z dniem 30.12.2016 r. został uchylony i dotyczył tzw. prywatnych 
sieci kolejowych), sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stoso-
wania TSI (decyzja Prezesa UTK).

4. Wprowadzenie poszczególnych składników systemu przytwierdzenia 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku

Celem uniknięcia wątpliwości należy przypomnieć, że dla systemu przytwier-
dzenia szyn do podkładów betonowych istnieje norma PN/EN o numerze 13481-
2+A1, która określa wymagania techniczne dla tych wyrobów. Ma ona zasto-
sowanie do wprowadzania do obrotu systemów przytwierdzeń w niej opisanych, 
w sytuacji, gdy nie podlegają one TSI albo nie wymagają uzyskania świadectwa 
dopuszczenia typu, o czym była mowa powyżej. Dotyczy to jednak w dalszym 
ciągu systemów przytwierdzeń rozpatrywanych jako zorganizowany zespół skład-
ników, który do obrotu wprowadzany jest łącznie.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy (istnienia normy zharmonizowanej) jest to, 
że w oparciu o art. 11 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku, producent może wystawić deklarację zgodności 
z normą PN/EN nr 13481 (po przejściu procedury określonej na podstawie art. 8. 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).

Jest to kolejna opcja dla legalnego wprowadzenia do obrotu systemu przy-
twierdzenia albo też do oddania go do użytkowania. Podkreślenia wymaga, że 
w tym przypadku istnieje możliwość weryfikacji, w oparciu o przepisy wskazanych 
ustaw, merytorycznej przydatności produktu dla rynku kolejowego.

Podczas przeprowadzania oceny zgodności wyrób poddaje się:
1) badaniom przez:

a. producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela, jeżeli 
nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależ-
ne od dostawcy i odbiorcy,

b. akredytowaną jednostkę własną, jeżeli jest dopuszczone przeprowadze-
nie badań przez taką jednostkę,
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c. jednostkę notyfikowaną, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań 
przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy;

2) sprawdzeniu zgodności z wymaganiami - przez jednostkę notyfikowaną, lub
3) certyfikacji - przez jednostkę notyfikowaną.
Pozytywny wynik oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę notyfiko-

waną stanowi podstawę do wydania certyfikatu, czyli dokumentu wydanego przez 
jednostkę notyfikowaną, potwierdzającego, że wyrób, projekt wyrobu lub proces 
jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami.

5. Wprowadzenie poszczególnych składników systemu przytwierdzenia 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych

Nie budzi wątpliwości, że możliwe jest wprowadzanie do obrotu także elemen-
tów systemów przytwierdzeń, sprzedawanych jako każdy element z osobna.

W związku z ostatnimi zmianami w ustawodawstwie w zakresie wyrobów bu-
dowlanych oraz problemami w interpretacji tych przepisów należy wyjaśnić, że 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych określa:

– zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wy-
robów budowlanych,

– zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udo-
stępnianych na rynku,

– właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych 
i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchy-
lającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, 
str. 5), zwanego dalej „rozporządzeniem Nr 305/2011”.

Ustawa została zmieniona ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie usta-
wy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 1, 2.

W związku z wprowadzoną zmianą (która obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2017 r.) – wprowadzono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użyt-
kowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym, zmienione rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 
2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właści-
wości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (które obowiązuje od dnia 29.06.2018 r.).

Rozporządzenie wskazuje w załączniku I grupy wyrobów budowlanych obję-
tych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zwa-
nej dalej „krajową deklaracją” oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
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Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu istotne są zapisy, które 
znalazły się: 

1) w pozycji 20 załącznika do rozporządzenia z dnia 17 listopada 2016 r. wska-
zano, że metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki wal-
cowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, 
o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, 
odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone 
powłoką antykorozyjną do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub 
zespolonych metalowo – betonowych, wymagają wystawienia krajowej de-
klaracji właściwości użytkowych po zastosowaniu systemu oceny i weryfika-
cji stałości właściwości użytkowych 2+;

2) w pozycji 33 załącznika do rozporządzenia z dnia 17 listopada 2016 r. wska-
zano, że elementy do nawierzchni szynowych z tworzyw sztucznych (ele-
menty elastomerowe, w tym gumowe i z tworzyw sztucznych) wymagają 
wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, po zastosowaniu 
systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.

Dla porządku wskazać należy, że w rozporządzeniu z 17 listopada 2016 r. wska-
zano, że nie ma ono zastosowania do wyrobów budowalnych, które zostały okre-
ślone jako budowle w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów 
budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720).

Jest to o tyle istotne, że dało asumpt do przyjęcia interpretacji zgodnie z którą 
do dnia 06.08.2018 r., nie udzielono akredytacji dla jednostek krajowej oceny 
technicznej do wystawiania krajowych ocen technicznych dla wyrobów budowla-
nych, które obejmują jedynie pojedyncze części składowe systemów przytwierdze-
nia szyn, czyli wprowadzane do obrotu osobno : kotwy, element elektroizolacyjny, 
przekładki i sprężyny mocujące.

Należy mieć na uwadze, dokonując wykładni językowej, że rozporządzenie z 13 
maja 2014 r. określa jasno jako budowle „systemy przytwierdzeń”, a więc zinte-
growany zespół składników, a nie elementy tych systemów traktowane jako odręb-
ny przedmiot obrotu. Nadto, są to budowle na potrzeby tzw. punktów otwartych, 
tj. rozporządzenie jest stosowane w sytuacji, kiedy np. przepisy krajowe (art. 22f) 
wyłączają stosowanie TSI albo Prezes UTK wyłączy daną sieć spoza stosowania 
TSI i w grę wchodzą przepisy krajowe. W pozostałym zakresie, do wyrobów, które 
nie są systemami przytwierdzeń, a ich częściami składowymi rozporządzenie z dnia 
17 listopada 2016 r. powinno mieć w całości zastosowanie.

Taki wniosek wynika wprost z literalnej wykładni przepisów, jak również wy-
nika to z uzasadnienia zmiany ustawy, która nie wycofała konieczności uzyski-
wania stosownych systemów oceny zgodności. Nadto, wyłączenie konieczności 
stosowania przepisów o wyrobach budowlanych zostało wyłączone dla systemów 
przytwierdzeń, dla których wprowadzono przepisy odrębne (na zasadzie wyjątku), 
albowiem w ten sposób racjonalny ustawodawca unika podwójnej certyfikacji.

Okoliczności powyższe były podnoszone przez autorki na forach dyskusyjnych. 
Ostatecznie, mimo braku zmiany przepisów, dnia 6 sierpnia 2018 r. Minister In-
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westycji i Rozwoju na mocy decyzji z dnia 06.08.2018 r., znak sprawy DAB-
-I-4121.1.2018.LR.3, zmienił decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nr 
1/KJOT/WB/17 z dnia 13 marca 2017 r. i wyznaczył Instytut Kolejnictwa jako 
krajową jednostkę oceny technicznej upoważnioną do wydawania krajowych ocen 
technicznych do: geotekstyliów, geomembran i wyrobów pokrewnych, elemen-
tów metalowych systemów przytwierdzeń szyn, zakotwień do szyn tramwajowych 
i kolejowych, elementów elastomerowych systemów przytwierdzeń szyn, mat ela-
stomerowych, elementów izolacyjnych. Tym samym uznano argumenty, że roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ma zastosowanie do elemen-
tów przytwierdzeń szyn, traktowanych osobno, jako odrębne wyroby budowlane.

Podkreślenia wymaga, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użyt-
kowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym w § 4 wskazuje, że krajowe systemy określają działania producenta związane 
z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, a tak-
że zakres tej oceny i weryfikacji przeprowadzanej na zlecenie producenta przez jed-
nostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze akredytowane, zgodnie z ustawą 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 
poz. 542, 1228 i 1579) niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi.

W krajowym systemie 2+ rozporządzenie przewiduje:
1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, które obejmują okre-

ślenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek po-

branych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opiso-
wej dokumentacji tego wyrobu,

b) zakładowej kontroli produkcji,
c) badań próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym 

zgodnie z ustalonym przez niego planem badań;
2) ocenę i weryfikację przeprowadzaną przez jednostkę certyfikującą, obejmu-

jącą:
a) przeprowadzenie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakłado-

wej kontroli produkcji,
b) wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produk-

cji,
c) kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Nadto w rozporządzeniu została zdefiniowana „zakładowa kontrola produkcji”, 
która oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakła-
dzie produkcyjnym, zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami 
technicznymi.

Przepis §13 umożliwia jednostkom certyfikującym wyroby budowlane i zakła-
dową kontrolę produkcji, posiadającym akredytację uprawniającą do realizacji zadań 
w systemach oceny zgodności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infra-
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struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) i które wydały krajowy certyfikat zgodności lub 
krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji przed dniem 1 stycznia 
2017 r., mogą w dalszym ciągu wykonywać zadania w ramach wydanego certyfi-
katu, na podstawie posiadanej akredytacji. Potrzeba wprowadzenia tej regulacji jest 
związana z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie usta-
wy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
poz. 1165), który umożliwia producentowi wyrobu budowlanego sporządzenie kra-
jowej deklaracji na podstawie wydanej przed 1 stycznia 2017 r. krajowej deklaracji 
zgodności. Jeżeli podstawą do wydania krajowej deklaracji zgodności był krajowy 
certyfikat zgodności wyrobu budowlanego (krajowy system oceny zgodności 1, 1+) 
lub krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji (krajowy system 2+), to cer-
tyfikaty te zachowały swoją ważność po 1 stycznia 2017 r., a więc jednostki, które je 
wydały, powinny kontynuować nadzór nad wydanymi certyfikatami.

Zgodnie z §14, dla wyrobów budowlanych, wymienionych w załączniku nr 1, 
które zgodnie z obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. przepisami, nie były 
objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, obowiązek sporządzania 
krajowej deklaracji obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

W związku z tym, że do uzyskiwania krajowych ocen technicznych wymagane 
jest wyznaczenie konkretnej jednostki, jako posiadającej Status Krajowej Jednost-
ki Oceny Technicznej, a Minister Infrastruktury i Budownictwa w swojej decyzji 
z dnia 13 marca 2017 r. (nr 1/KJOT/WB/17) powołał jako Krajową Jednostkę 
Oceny Technicznej Instytut Kolejnictwa i nie uwzględnił w tej decyzji wyrobów, 
jakimi są składowe części systemów przytwierdzeń do dnia wydania decyzji Mini-
stra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 sierpnia 2018 r., nie było możliwości uzyski-
wania krajowych ocen technicznych do elementów systemów przytwierdzenia, co 
było niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Przedstawiona powyżej praktyka została jednak zmieniona przez Ministra In-
westycji i Rozwoju, co ma istotne znaczenie zwłaszcza wobec sytuacji, że w Polsce 
powszechna jest praktyka kompletowania całego systemu przytwierdzenia w opar-
ciu o produkty rożnych producentów.

Do tego lata istniał zbiór norm pozwalających na kontrolę jako wyrobów bu-
dowlanych poszczególnych elementów systemu przytwierdzenia szyn, w sposób 
opisany powyżej, co potwierdził na mocy decyzji z dnia 6 sierpnia 2018 r. Minister 
Inwestycji i Rozwoju, znak sprawy DAB-I-4121.1.2018.LR.3.

Od czasu wydania decyzji z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmienił się sposób stoso-
wania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopa-
da 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym mimo braku 
zmian w treści samego rozporządzenia. Obecnie obowiązujące przepisy oraz spo-
sób ich stosowania pozwalają zatem na dokonywanie krajowych ocen technicznych 
dla poszczególnych elementów przytwierdzenia.
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Opisana wyżej zmiana, która wynika z powołania krajowej jednostki oceny 
technicznej w postaci Instytutu Kolejnictwa do wydawania krajowych ocen tech-
nicznych dla elementów systemów mocowania, winna być postrzegana jako bar-
dzo istotna, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów kolejowych 
oraz porządkowania rynku.

Oczywistym jest przy tym, że od początku XXI w. można zaobserwować zin-
tensyfikowanie działań zmierzających do liberalizacji sektora transportu kolejo-
wego, na przykład w przyjmowaniu kolejnych tzw. pakietów kolejowych. Należy 
jednak mieć na uwadze, że proces ten w dalszym ciągu nie jest zakończony i napo-
tyka wiele problemów. Świadczy o tym chociażby wzrost liczby skarg wnoszonych 
przez KE przeciwko państwom członkowskim o brak lub niewłaściwą implemen-
tację określonych przepisów prawa unijnego liberalizujących sektor transportu ko-
lejowego (Gołąb, 2013). Wraz ze wzrastającą liczbą skarg zgłaszanych przez KE, 
wzrasta też liczba orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 
TSUE) w sprawach dotyczących prawa unijnego w sektorze transportu kolejowe-
go. Dotychczas większość wyroków zapadło przeciwko państwom Unii, co poka-
zuje, że nadmierna liberalizacja zasad stosowanych do wprowadzania do obrotu 
produktów kolejowych może być przyczynkiem do pociągnięcia do odpowiedzial-
ności również na poziomie Unijnym i rodzić daleko idące konsekwencje w sferze 
finansowej i w sferze bezpieczeństwa.

6. podsumowanie

W świetle opisanych powyżej procedur i zasad należy stwierdzić, że w zakresie 
prawnym problematyka wprowadzania do obrotu systemów przytwierdzeń jest 
bardzo skomplikowana i może nastręczać istotne trudności interpretacyjne dla 
uczestników rynku kolejowego, zarówno w zakresie zgromadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, wdrożenia procesów produkcji, samej produkcji, legalnego wpro-
wadzenia na rynek, ale nade wszystko, wynikającej z tychże odpowiedzialności 
za produkt, która może zrodzić się dla poszczególnych nabywców systemów na 
etapie wykazania braku właściwości produktu, który był deklarowany albo który 
winien być zadeklarowany.

Ma to także istotne znaczenie w sferze zapewnienia bezpieczeństwa i równego 
dostępu do rynku producentów systemów przytwierdzeń, w szczególności poprzez 
prawidłowe określanie wymagań technicznych i prawnych dla poszczególnych 
produktów, w zależności od tego, do jakiego rodzaju linii kolejowej mają one mieć 
zastosowanie. Nie można także nie zauważyć, że w świetle tendencji do ujedno-
licania i harmonizacji poszczególnych elementów sieci w poszczególnych krajach 
unijnych, osiągnięcie interoperacyjności może odsuwać się w czasie, w zależności 
od procentowego udziału poszczególnych rodzajów sieci kolejowych oraz wymo-
gów prawnych dla nich obowiązujących.
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