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Nr 158 ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA  W KRAKOWIE 2011

Henryk Ba uch1

RANKINGOWA KWALIFIKACJA TORÓW
DO PROFILOWANIA SZYN

Streszczenie
Szlifowanie szyn staje si  szczególnie wa ne w procesie utrzy-

mania nawierzchni kolejowej. Wykonywane w odpowiednim cza-

sie ma zalety techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Kwalifi ka-

cja toru do szlifowania wymaga odpowiedniej metody. Procedura 

kwalifi kacji ma dwa stadia. Artyku  przedstawia now  metod

tej kwalifi kacji opart  na kryteriach liczbowych. Cz ci  artyku u

s  równie  propozycje terminologiczne.

S owa kluczowe: utrzymanie nawierzchni, profi lowanie szyn, 

terminologia

1. Wst p

W tytule artyku u znalaz o si  nowe okre lenie profi lowanie szyn. 

Wprowadzanie nowych poj  technicznych wymaga du o rozwagi. Poj -

cia te bowiem powinny nie tylko oddawa  w pe ni sens opisywanej rzeczy, 

lecz równie  by  zgodne z normami ustalanymi przez j zykoznawców. 

W terminologii nawierzchniowej nowe jest równie  okre lenie rankingo-

wa kwalifi kacja. Artyku  zawiera uzasadnienie obu poj  i – w odniesie-

niu do drugiego – przedstawia algorytm oraz przyk ad tej kwalifi kacji.

2. Uzasadnienie nowych poj

Wzorem troski o poprawno  terminologii w kolejnictwie by  wybit-

ny uczony, prof. Aleksander Wasiuty ski, który w drugim wydaniu 

swojej ksi ki [6] zawar  nast puj cy fragment:

1  prof. dr hab. in ., Instytut Kolejnictwa
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„S ownictwo techniczne wydania pierwszego, którego 

wiele terminów od owego czasu wesz o w ycie, pozosta-

wi em na ogó  bez zmiany. Niektóre terminy zast pi em od-

powiedniejszymi, maj c mo no  korzysta  niejednokrotnie 

z opinii komisji j zykowej ministerium kolei i jej cz onka,

znakomitego j zykoznawcy prof. A .A. Kry skiego.”

Do niedawna w s ownictwie dróg kolejowych pos ugiwano si  jed-

nym okre leniem szlifowanie szyn, rozumiej c pod nim kszta towa-

nie powierzchni ich g ówek za pomoc  obróbki skrawaniem. Rozwija-

j ce si  inne metody obróbki powierzchni tocznej szyn skrawaniem, 

tj. struganie i frezowanie, doprowadzi y do wprowadzenia uogólnia-

j cego wyrazu reprofi lacja, któremu odpowiada czasownik reprofi lo-

wanie. T  uogólniaj c  zalet  os abia jednak znaczenie wszystkich 

czasowników z przedrostkiem re, oznaczaj cym powrót do czego ,

tj. w konkretnym przypadku do profi lu poprzedniego, co w zasa-

dzie nigdy nie wyst puje. W ka dym bowiem przypadku obróbki szyn 

skrawaniem ulega zmianie jej przekrój, przy czym – nierzadko – jest 

równie  celowo zmieniany górny zarys tego przekroju, czyli profi l po-

przeczny g ówek szyn.

Rozstrzygni cie tego dylematu nie jest atwe. Za pozostawieniem 

wyrazu szlifowanie (z wyja nieniem, e rozumie si  pod nim równie

wszystkie pozosta e metody obróbki skrawaniem) przemawia tradycja, 

uniwersalno  tej technologii, polegaj ca na tym, e stosuje si  j  nie 

tylko w torach, lecz równie  w rozjazdach oraz najcz stsze u ywanie

tego poj cia (rail grinding) w najnowszej literaturze angloj zycznej, np. 

[5]. Pod wyrazem grinding ujmowane s  równie  wszystkie technolo-

gie w opracowaniu [3]. Zalet  jest równie  to, e wyraz szlifowanie nie 

zawiera wykazanej nie cis o ci w s owie reprofi lacja.

Zachowanie wyrazu szlifowanie, napotka jednak z pewno ci  na 

sprzeciw zwolenników pozosta ych technologii obróbki szyn skrawa-

niem, którzy mog  poda  przyk ady stosowania w j zyku angielskim 

wyra e grinding (szlifowanie), milling (frezowanie), planing (struga-

nie). Warto zauwa y , e te wyrazy znajduj  si  m.in. w normie [4] 

dotycz cej odbiorów robót wykonywanych tymi technologiami. W nor-

mie tej spotyka si  równie  wyrazy takie, jak re-profi ling zone (strefa

obrabiana) lub reprofi ling site (strona obrabiana)2. Do  charaktery-

styczne jest jednak, e pod profi lem poprzecznym szyn odbiegaj cym

2  Terminy angielskie przytoczone w pisowni oryginalnej, tj. raz z my lnikiem, drugi raz bez niego.
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od zarysu nominalnego nie u yto w tej normie terminu z przedrost-

kiem re tylko napisano profi le below the reference rail (profi l poni ej

szyny wzorcowej).

W przedstawionych okoliczno ciach nale y rozwa y  wprowadzenie 

pewnego ogólnego okre lenia, które by oby pozbawione wspomnianych 

wad. Prostym i polskim wyra eniem by oby skrawanie szyn w torze

– jest ono jednak zbyt obszerne, poniewa  do skrawania zalicza si

te  przecinanie, wiercenie i cinanie, a wi c równie  inne czynno ci

wykonywane na szynach (np. cinanie sp ywów).

Ogólnym i poprawnym okre leniem, oddaj cym ci le skutek wy-

konywanego szlifowania, frezowania i strugania jest natomiast profi -

lowanie g ówek szyn w torze¸ które w skrócie mo na sprowadzi  do 

profi lowania szyn, a wi c do podobnych okre le  jak prostowanie, wy-

ginanie, napawanie, nasuwanie szyn itp. Umiejscowienie tego okre-

lenia w robotach torowych nie stwarza obaw o pomylenie go z profi -

lowaniem, rozumianym jako nadawanie kszta tu szynom w procesie 

ich walcowania3.

Profi lowanie szyn nale y do robót, od których zale y trwa o  na-

wierzchni, komfort jazdy, a w pewnych przypadkach równie  bezpie-

cze stwo eksploatacji drogi kolejowej. Roboty te s  jednak do  kosz-

towne, co sprawia nierzadko, e wst pnie zakwalifi kowane do profi -

lowania odcinki torów trzeba z konieczno ci dostosowa  do dyspono-

wanych zasobów. Temu celowi ma s u y  kwalifi kacja rankingowa4

ustawiaj ca w kolejno ci odcinki torów zakwalifi kowane wst pnie.

Okre lenia te zostan  zaproponowane w opracowywanym projekcie 

nowych wytycznych z przekonaniem, e po pewnym czasie stan  si

powszechnie u ywane.

3. Ogólne zasady proponowanej kwalifi kacji

Kwalifi kacja szyn do profi lowania obejmuje dwa etapy, tj. kwalifi -

kacj  wst pn  wykonywan  w zak adach linii kolejowych oraz kwali-

fi kacj  ostateczn  (rankingow ) nale c  do kompetencji Biura Dróg 

Kolejowych w Zarz dzie PKP PLK S.A. (rys. 1).

3  Specjali ci, z którymi konsultowano termin profilowanie uznali, i  jest to okre lenie trafne.
4  Ang. rank: ustawia , szeregowa .
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Rys. 1. Ogólny schemat kwalifi kacji torów do profi lowania szyn

Kwalifi kacj  wst pn  warto rozpoczyna  od sprawdzenia warun-

ków koniecznych (rys. 2a), jakie powinny cechowa  tor, który na-

st pnie zostanie poddany pomiarom i dok adniejszym obserwacjom. 

Warunki konieczne musz  by  spe nione przy wszystkich rodzajach 

profi lowania, tj. przy profi lowaniu pocz tkowym, zapobiegawczym 

i naprawczym5.

Rys.2. Rozwini cia bloków przedstawionych na rysunku 1

5  Rozró nianie w dotychczasowym podziale profilowania naprawczego i regeneracyjnego jest nieostre i dlatego zosta  on zaniechany, trudno 
bowiem uzna , e granic  jest grubo  usuwanej warstwy stali 0,9 mm, która wobec du ego zró nicowania technologii obróbki i pr dko ci
roboczej maszyn przesta a by  wystarczaj cym wyró nikiem. Równie  w wytycznych [3] s  wymienione tylko trzy rodzaje profilowania.
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Wst pna kwalifi kacja do profi lowania pocz tkowego ko czy si  na 

sprawdzeniu warunków koniecznych (rys. 2a), kwalifi kacja za  ostatecz-

na przy tym rodzaju profi lowania uwzgl dnia jedynie niesformalizowane 

charakterystyki logistyczne, ma wi c charakter heurystyczny. W istocie 

rzeczy kwalifi kacj  torów do profi lowania pocz tkowego mo na by nawet 

ca kowicie pomin , gdyby zosta o ono uznane jako nieod czna cz

procesu technologicznego wymian lub budowy nawierzchni kolejowej.

Podstaw  dalszej cz ci kwalifi kacji wst pnej toru do profi lowania 

zapobiegawczego jest osi gni cie granicy cyklu. Ustalanie cykli jest 

przedmiotem artyku u [2]. Wszystkie liczbowe kryteria, które bierze 

si  pod uwag  w drugiej cz ci kwalifi kacji wst pnej toru do profi lo-

wania naprawczego przedstawia rysunek 2b. 

Kwalifi kacja ostateczna toru do profi lowania zapobiegawczego opie-

ra si  na charakterystykach logistycznych, natomiast przy profi lowa-

niu naprawczym, oprócz tych charakterystyk, uwzgl dnia si  równie

kryteria wyra one w postaci liczbowej, przedstawione na rysunku 2c.

4. Algorytm kwalifi kacji rankingowej

Podstaw  kwalifi kacji rankingowej, tj. kwalifi kacji ostatecznej, jest 

przede wszystkim kwalifi kacja wst pna, w której bierze si  pod uwa-

g  wielko  zu ycia falistego, uszkodzenia kontaktowo-zm czeniowe,

zu ycie szyn, stopie  wykorzystania trwa o ci nawierzchni, stan toru, 

wra liwo  na ha as oraz pr dko  maksymaln . Nie s  to wszystkie 

czynniki, które maj  wp yw na potrzeb  profi lowania. I tak np. nie ma 

tu oceny zjawisk wspó pracy ko a z szyn , a wi c cechy, której pomiar 

w warunkach diagnostycznych jest trudny6.

W kwalifi kacji rankingowej wykonywanej na szczeblu Biura Dróg 

Kolejowych PKP PLK S.A. s  uwzgl dnione – oprócz wyników oblicze

wykonanych w kwalifi kacji wst pnej – równie  inne cechy niemierzal-

ne lub nie skwantyfi kowane, nazwane ogólnie charakterystykami lo-

gistycznymi, jak np. znaczenie okre lonej linii kolejowej, zamierzenia 

jej modernizacji, rodzaj i wykorzystanie maszyn, miejsca ich stacjono-

wania itp. Matematyczny opis tych i innych jeszcze, nie wymienionych 

charakterystyk logistycznych, by by opisem subiektywnym. Wspó -

czynniki preferencji, stanowi ce podstaw  kwalifi kacji rankingowej, 

6  Na kolejach ameryka skich wprowadza si  ju  automatyczny pomiar kontaktu ko a z szyn  za pomoc  wagonów-laboratoriów [7].
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powinny wi c z konieczno ci uwzgl dnia  tylko cechy najwa niejsze

i daj ce si  wyrazi  liczbowo.

Rozmiar zu ycia falistego szyn wyra a si  g boko ci  fal lub odchy-

leniem standardowym g boko ci, przy czym odnosi si  j  zwykle do 

dwóch zakresów d ugo ci, tzn. do fal krótkich (30 ÷ 100 mm) i d ugich 

(100 ÷ 300 mm)7. Taka przedzia owa ocena rozmiaru falisto ci, polegaj -

ca w istocie na rozmytym traktowaniu d ugo ci fal, wynika z trudno ci 

okre lenia wymiarów dominuj cych. W obu zakresach na tym samym 

odcinku toru mo na bowiem spotka  ró ne d ugo ci fal. Trudno  po-

legaj ca na wyznaczeniu dominuj cej d ugo ci fali nie powinna jednak 

powodowa  ich pomijania przy okre laniu granicznych warto ci zu y-

cia. Przyk ady interpretacji tych d ugo ci, zale ne od techniki pomiaru, 

s  przedstawione w monografi i [1]. Mo na wi c przyj , e graniczna 

g boko  fali z
g
 [mm] na okre lonym odcinku toru jest zwi zana z ich 

d ugo ci  nie tylko w postaci zaliczania do jednego z przedzia ów.

Rys. 3. Graniczne g boko ci fal w funkcji pr dko ci

Odej cie od przedzia owego okre lania granicznej g boko ci fal tj. 

uwzgl dnienie ich dominuj cej d ugo ci λ [mm] umo liwia wzór empi-

ryczny oparty na za o eniu [1], e graniczna warto  falistego zu ycia

powinna by  wprost proporcjonalna do d ugo ci fali i odwrotnie pro-

porcjonalna do maksymalnej pr dko ci poci gów V [km/h].

7  Norma [4] wyró nia jeszcze fale bardzo krótkie 10 ÷ 30 mm. 
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Wzór ten ma posta :

(1)

Z rysunku 3 przedstawiaj cego zale no  (1) wynika, e przy pr d-

ko ciach mniejszych ni  100 km/h graniczne g boko ci fal do

szybko rosn .

W pewnych przypadkach pe niejszy obraz falistego zu ycia szyn 

uzyskuje si  pos uguj c si  odchyleniem standardowym g boko-

ci fal8. Na podstawie licznych pomiarów na sieci kolejowej w Polsce 

i w Metrze Warszawskim stwierdzono, e w najcz ciej spotykanym 

przedziale d ugo ci fal 30 ÷ 100 mm stosunek odchylenia standardo-

wego do g boko ci fali jest równy w przybli eniu, jak 1:8, nie jest tu 

wi c zachowana znana regu a 3sigm. Spostrze enia te pozwalaj  przy-

j  wzór okre laj cy graniczn  warto  odchylenia standardowego: 

(2)

którego ilustracj  jest rysunek 4.

Rys. 4. Graniczne warto ci odchylenia standardowego g boko ci fal

8  Jest to zw aszcza konieczne w przypadku, gdy w raportach z pomiarów pewnymi przyrz dami podaje si redni  d ugo  fali, któr  przytacza 
norma [4]. Wielko  ta ma ma  warto  informacyjn .

210 1,25
gS

V

0,1
gz

V
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Warto doda , e graniczne warto ci zu ycia falistego szyn w tokach 

wewn trznych uków o promieniach mniejszych ni  600 m zwi ksza si

[1]. Wed ug wskazówek [3] graniczna g boko  fal w tokach wewn trz-

nych uków wynosi 0,1 ÷ 0,3 mm. Zwi kszenie to nie ma jednak wp y-

wu na ranking kwalifi kacji. Graniczne warto ci z
g
oraz S

g
 koryguje si

uwzgl dniaj c wra liwo  terenu otaczaj cego odcinek jednostkowy na 

ha as i drgania. Wspó czynnik γ okre laj cy t  cech  wynosi przy:

ma ej wra liwo ci 1,00,

przeci tnej wra liwo ci 1,10,

du ej wra liwo ci 1,20.

Warto ci  referencyjn , tj. stanowi c  podstaw  porówna  po-

mierzonych g boko ci i d ugo ci fal jest stosunek 
z

 odpowiadaj cy

maksymalnej pr dko ci V.

W preferencji nale y równie  uwzgl dni  rozleg o  falistego zu y-

cia na rozpatrywanym odcinku oraz uszkodzenia kontaktowo-zm cze-

niowe szyn. Rozleg o  wyst powania falistego zu ycia szyn wyra a

si  stosunkiem d ugo ci, na jakim ono wyst puje do d ugo ci ca ego

odcinka. Wspó czynnik zmniejszaj cy η okre la wzór empiryczny: 

(3)

Grafi czn  posta  tego wspó czynnika przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Wspó czynnik zmniejszaj cy preferencj  ze wzgl du na rozleg o  fal

0,65

0, 2r

r
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Jak wynika z rysunku 5, zmniejszenie preferencji nie jest propor-

cjonalne do d ugo ci, na jakiej wyst puje falisto . Jest to zrozumia e,

poniewa  nawet rozleg o  rz du 20 % uzasadnia wst pne zakwalifi -

kowanie odcinka toru do profi lowania szyn.

Odzwierciedleniem wyst powanie wad kontaktowo-zm czeniowych

jest wspó czynnik k zale ny od kategorii wady (tabl. 1). Proponowany 

podzia  wad na kategorie przedstawia si  nast puj co:

1) brak uszkodze  kontaktowo-zm czeniowych,

2) widoczne rysy (head check) na zaokr gleniu g ówki szyny i po-

wierzchni tocznej o d ugo ci nie przekraczaj cej 10 mm, brak 

bruzd i wykrusze , wady powierzchniowe o g boko ci do 

0,5 mm,

3) rysy o d ugo ci do 25 mm, wykruszenia na zaokr gleniu g ówki

szyny lub powierzchni tocznej o g boko ci nie przekraczaj cej

1,0 mm,

4) rysy o d ugo ci ponad 25 mm, wykruszenia na zaokr gleniu

g ówki szyny lub powierzchni tocznej, b d  d u sze zag bienia

o g boko ci do 2,0 mm,

5) wykruszenia i zag bienia na powierzchni tocznej lub na zaokr -

gleniu g ówki szyny o g boko ci wi kszej ni  2,0 mm,

Tablica 1. Warto ci wspó czynnika kategorii wad

Kategoria wady Warto  wspó czynnika k

1 1,0
2 1,6
3 1,9
4 2,2
5 Przeanalizowa  celowo  szlifowania

cznie wi c wspó czynnik preferencji w
i
 na odcinku jednostko-

wym o numerze i ma posta :

(4)

Warto  wspó czynnika preferencji na ka dym odcinku jednostko-

wym b dzie wyznaczana automatycznie po wprowadzeniu jego cha-

rakterystyk do systemu wspomagania decyzji.

Odcinek linii kolejowej zakwalifi kowany wst pnie do profi lowania 

mo e si  sk ada  z n odcinków jednostkowych. Wspó czynnik prefe-

10
i

Vz
w k
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rencji ca ego odcinka j sk adaj cego si  z n odcinków jednostkowych 

w
i
b dzie wi c obliczany ze wzoru:

(5)

gdzie: l
i
 – d ugo  odcinka i.

5. Przyk ad oblicze

Kwalifi kacja dotyczy odcinka toru sk adaj cego si  z trzech odcinków 

jednostkowych po o onych na linii o maksymalnej pr dko ci poci gów 

140 km/h, maj cych charakterystyk  przedstawion  w tablicy 2.

Tablica 2. Charakterystyka odcinków jednostkowych

Nr 
odcinka

i

D ugo
odcinka l

i

[m]

G boko
fal z

[mm]

D ugo
fal λ
[mm]

Rozleg o
r

[%]

Wra liwo
na ha as

γ

Kategoria
wad

1 1315 0,08 45 37 ma a 3 (k = 1,9)

2 692 0,10 60 26 du a 2 ( k= 1,6)
3 856 0,06 40 50 przeci tna 1 (k = 1,0)

Z tablicy 2 i rysunku 1 wynika, e na wszystkich odcinkach nast -

pi o przekroczenie granicznej g boko ci fali. Dalsze obliczenia s  wi c

zasadne. Rozpoczyna je wyznaczenie wspó czynnika η wg wzoru (3):

Współczynniki preferencji na poszczególnych odcinkach jednostkowych, 
obliczane wg wzoru (4), wynoszą:

1

1

n

i i

i
j n

i

i

w l

w

l

1 0,65

0, 2 37
0,71

37

2 0,65

0, 2 26
0,63

26

3 0,65

0, 2 50
0,79

50

1

10 140 0,08 1,00 0,71
1,9 3,36

45
w
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Wspó czynnik preferencji ca ego odcinka toru, sk adaj cego si

z trzech odcinków jednostkowych, obliczony wg wzoru (5) wynosi:

6. Zako czenie

Wyznaczenie wspó czynników preferencji na ka dym odcinku za-

kwalifi kowanym wst pnie do szlifowania powinno znacznie u atwi

kwalifi kacj  rankingow  wykonywan  w Zarz dzie PKP PLK S.A. 

W pewnych przypadkach wspomniane wzgl dy logistyczne, mog

wp yn  na nieco inny ranking odcinków zakwalifi kowanych osta-

tecznie do szlifowania ni by to wynika o jedynie ze wska ników w
j
.

W takich przypadkach wybór ten powinien by  jednak krótko uzasad-

niony.
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RANKING QUALIFICATION OF TRACK 
FOR THE RAIL GRINDING

Summary
Rail grinding becomes particularly important in the process 

of track maintenance. When it is executed in the proper time, it 

has got some technical, economical and environmental advantag-

es. Qualifi cation of track for grinding requires the proper method. 

The procedure of qualifi cation has two stages. The paper presents 

a new method of this qualifi cation, based on numerical criteria. 

Some terminological proposals have also been given in this pa-

per.

Key words: track maintenance, rail grinding, terminology
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METODA OKRE LANIA CYKLI 
ZAPOBIEGAWCZEGO PROFILOWANIA SZYN

Streszczenie
G ównym problemem w zapobiegawczym profi lowaniu szyn 

jest okre lanie ich cykli. Artyku  przedstawia cykle stosowane na 

kilu kolejach oraz proponowany przez autork  model oblicze . Po-

dano równie  przyk ady oparte na tym modelu.

S owa kluczowe: profi lowanie zapobiegawcze, cykl profi lo-

wania, promie uku, wady szyny.

1. Wst p

Wed ug zalece  zawartych w opracowaniu mi dzynarodowej grupy 

Innotrack [1] rozró nia si  trzy rodzaje profi lowania szyn: pocz tkowe,

zapobiegawcze (inaczej prewencyjne) oraz naprawcze (korekcyjne). Pro-

fi lowanie pocz tkowe wykonywane po u o eniu nowych szyn nie wymaga 

stosowania oddzielnych procedur planowania. Dwa pozosta e rodzaje 

oparte s  natomiast na zasadniczo ró ni cych si  metodach planowania.

I tak, podstaw  planowania naprawczego s  pomiary i obserwacje 

prowadzone na poszczególnych odcinkach toru, profi lowanie za  za-

pobiegawcze opiera si  na cyklach ustalanych g ównie na podstawie 

do wiadcze .

Okre lenie tych cykli nie jest atwe – zale y bowiem od wielu cech 

nie tylko nawierzchni lecz równie  pojazdów szynowych. Cykle zbyt 

krótkie wyklucz  powstanie rys, ale spowoduj  zb dny ubytek stali 

i niepotrzebne wydatki. Cykle za  za d ugie nie zapobiegn  powstaniu 

wad, których usuni cie b dzie wymaga o kosztowniejszego profi lowa-

nia naprawczego.

1  dr hab. in ., profesor w Instytucie Kolejnictwa
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Zarówno w Polsce, jak i na innych kolejach nie s  znane modele 

opisuj ce d ugo  cykli w funkcji promieni uków, a wi c zmiennej, 

która wywiera istotny wp yw na rozwój wad w szynach. Propozycja 

przedstawiona w tym artykule mo e t  luk  wype ni . Opracowany 

model jest modelem empirycznym, co nie wyklucza jego ewentualnej 

modyfi kacji po zebraniu wi kszego zbioru informacji.

2. Cele profi lowania zapobiegawczego

Bezpo rednim celem profi lowania zapobiegawczego szyn jest nie-

dopuszczenie do powstania wad na powierzchni g ówki szyny lub usu-

ni cie tych wad w pierwszym stadium ich rozwoju. G ównie chodzi tu 

o zu ycie faliste oraz dwie wady, które penetruj c w g b szyny mog

spowodowa  jej z amanie. S  to rysy na zaokr gleniu g ówki szyny 

(head check) oraz zag bienia (squat). Wiele innych wad ma znacze-

nie mniejsze. Dzi ki profi lowaniu zapobiegawczemu mo na uzyska

zwi kszenie trwa o ci szyn i zmniejszy  ca kowite koszty ycia na-

wierzchni.

Rozwój wad na powierzchni tocznej szyn zale y od wielu cech cha-

rakteryzuj cych konstrukcj  i stan utrzymania drogi kolejowej, rodzaj 

i stan pojazdów szynowych, pr dko  poci gów, naciski osi itp. Jest 

to wi c z o ony uk ad wielu przyczyn, których opis w kategoriach pre-

cyzyjnych nie jest mo liwy. Z tego wi c powodu cykle profi lowania za-

pobiegawczego uzale nia si  od przeniesionego obci enia i promieni 

uków. Pierwszy cykl jest liczony od profi lowania pocz tkowego lub od 

profi lowania naprawczego, w którym usuni to ca kowicie wszystkie 

wady na powierzchni g ówki szyny.

3. Stan zagadnienia

Do niedawna najcz ciej wykonywanym profi lowaniem by o profi -

lowanie naprawcze ukierunkowane g ównie na usuwanie falistego zu-

ycia szyn i zmniejszenia ha asu oraz wibracji. W ostatnich latach roz-

wija si  natomiast szybko profi lowanie zapobiegawcze, zw aszcza na 

kolejach niemieckich, francuskich, holenderskich i angielskich [5].
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Na kolejach niemieckich profi lowanie zapobiegawcze zosta o wpro-

wadzone w roku 2008 w ukach o promieniach 500 ÷ 5000 m na naj-

bardziej obci onych liniach, stanowi cych 40 % ca ej sieci. Podczas 

tego profi lowania usuwa si  0,5 mm warstw  stali. D ugo  cyklu, 

zale nie od obci enia linii, wynosi od 6 miesi cy do 2 lat. Szynom 

nadaje si  standardowy profi l 60E2 z pochyleniem 1:40.

We Francji do roku 2007 wykonywano tylko profi lowanie napraw-

cze. Na liniach konwencjonalnych przyst powano do niego, gdy na 

szynach pojawi y si  dostrzegalne rysy. Na liniach du ych pr dko ci

ten rodzaj profi lowania wykonywano, gdy zosta y zauwa one rysy lub 

wgniecenia na g ówce szyny powodowane unoszonymi ziarnami t ucz-

nia. Od roku 2008 profi lowanie zapobiegawcze stosuje si  na wszyst-

kich g ównych liniach, zmniejszaj c profi lowanie naprawcze. W pro-

fi lowaniu zapobiegawczym nie okre la si  grubo ci cinanej warstwy, 

stosuje si  natomiast profi le zmniejszaj ce narastanie rys (AHC – anti-

headcheck), dzi ki którym trwa o  szyn przed u a si , wg danych 

francuskich, co najmniej o 5 lat.

Na kolejach holenderskich profi lowanie zapobiegawcze zacz to

wprowadza  w roku 2005, korzystaj c z wzorców kanadyjskich. Pe ne

wdro enie tego systemu zaj o 2 lata, podczas których wykonywano 

profi lowanie naprawcze usuwaj c wszystkie wady. Od 2007 roku sto-

suje si  wy cznie profi lowanie zapobiegawcze w ukach, na prostych 

i w rozjazdach. Polega ono na usuni ciu minimum 0,5 mm warstwy 

stali. Na rozjazdach i w toku zewn trznym uków o promieniu mniej-

szym ni  3000 m stosuje si  profi l AHC. Ustalone cykle profi lowania 

wynosz :

15 Tg w ukach przy promieniu mniejszym ni  3000 m,

30 Tg w ukach o promieniach 3000 ÷ 9000 m, 

45 Tg w ukach o promieniu wi kszym ni  9000 m.

W Anglii profi lowanie szyn w ukach o promieniu mniejszym ni

2500 m oraz na rozjazdach i skrzy owaniach torów wykonuje si  co 

15 Tg, w torach za  prostych co 45 Tg. Koleje angielskie dysponuj

trzema ci kimi maszynami, które w ci gu jednego przej cia mog

wyprofi lowa  w ci gu jednej nocy 96 km toru prostego lub 32 km toru 

w ukach.

W Stanach Zjednoczonych profi lowanie zapobiegawcze w ukach

o ma ych promieniach wykonuje si  co 25 Tg. Zdaniem autora arty-

ku u [2] wykonywanie profi lowania zapobiegawczego w porównaniu 
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z profi lowaniem naprawczym zwi ksza czas eksploatacji szyn w u-

kach o ma ych promieniach trzykrotnie. D u szy jest te  dzi ki temu 

profi lowaniu czas eksploatacji szyn w ukach o wi kszych promie-

niach i na prostych.

W Indiach cykle profi lowania zapobiegawczego wynosz  8 ÷ 10 Tg 

w ukach o ma ych promieniach, 16 ÷ 40 Tg w ukach o wi kszych

promieniach i 24 ÷ 60 Tg na prostych [3].

W Polsce wg wytycznych [6] profi lowanie zapobiegawcze nale y wy-

konywa  co ok. 45 Tg, za  w torach o znacz cej przewadze ruchu pa-

sa erskiego – co 30 Tg. Ustalono równie , e profi lowanie naprawcze 

powinno by  wykonywane po przeniesieniu obci enia 65 Tg od u o-

enia szyn lub poprzedniego profi lowania. Ustalenia te s  dyskusyjne 

z dwóch powodów:

1) w cyklach dotycz cych profi lowania zapobiegawczego pomini to

rozró nienie prostych i uków,

2) profi lowanie naprawcze nale y wykonywa  kieruj c si  wynika-

mi pomiarów i obserwacji, a nie przeniesionym obci eniem.

4. Proponowany algorytm okre lania cykli profi lowania zapo-
biegawczego

Przygotowanie do profi lowania zapobiegawczego wymaga przede 

wszystkim okre lenia jego cykli, bez czego nie da si  planowa  tych 

robót i ocenia  koniecznych na ten cel nak adów. Analizuj c scha-

rakteryzowane do wiadczenia innych kolei mo na okre li  kra cowe

warto ci tych cykli. Mo na te  zauwa y  zbyt du e przedzia y promie-

ni uków wyznaczaj cych te cykle, co jest niew tpliwie wad  opartego 

na nich planowania robót.

W celu wyeliminowania tej wady opracowano wzór empiryczny 

okre laj cy cykl Q [Tg], oparty na dyskretnych danych kolei holender-

skich i niemieckich, umo liwiaj cy okre lanie cykli w funkcji promie-

ni uków w sposób ci g y (rys. 1). Wzór ten ma posta :

(1)

gdzie: R – promie uku [103 m].

27,5 0,4 10Q R R
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Rys. 1. D ugo  cykli Q w funkcji promienia uku

Na podstawie wzoru (1) lub rysunku 1 mo na wyznacza  cykl pro-

fi lowania zapobiegawczego dla ka dego uku oddzielnie.

Do oszacowania rocznych potrzeb profi lowania dla pewnego obsza-

ru sieci s u y wzór:

(2)

gdzie:

L
c
 – d ugo  torów, na których nale y wykona  szlifowanie,

q – rednie nat enie przewozów na analizowanym obszarze sieci 

[Tg/rok],

l
i
– d ugo  torów [km] po o onych w ukach o promieniach w okre-

lonym przedziale d ugo ci i,

Q
i
 – d ugo  cyklu szlifowania dla promieni uków w okre lonym

przedziale i.

W przypadku zró nicowania nat enia przewozów q
i
 w poszczegól-

nych przedzia ach uków wzór przybiera posta :

n
i

c

i i

l
L q

Q
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(3)

Znaj c ca kowit  d ugo  torów L
c
, które maj  by  obj te profi lowa-

niem, wydajno  maszyny w [m/min], liczb  dni roboczych w roku d,

czas zamkni  w nocy t
n
 oraz wspó czynnik zwi kszaj cy czas robót 

przy profi lowaniu (dojazdy maszyn, przestoje itp.) µ, mo na okre li

liczb  potrzebnych maszyn (poci gów) do profi lowania m:

(4)

Przyk ad

Nale y oszacowa  roczny zakres profi lowania zapobiegawczego dla 

rejonu sieci obejmuj cego 12500 km torów na liniach magistralnych, 

na których rednie nat enie przewozów wynosi q = 6,4 Tg/rok i na 

których d ugo ci uków podano w tablicy 1 (w nawiasach podano od-

czytan  z wykresu d ugo  cyklu odpowiadaj c  po owie danego prze-

dzia u promieni).

Tablica 1. Dane do oblicze

Przedzia  promieni uków
[m]

D ugo  torów w danym 
przedziale l [km]

Cykl Q [Tg] dla rodka 
przedzia u

R < 500 m 47 (15)
501 < R < 1200 425 (17)
1201 < R < 2000 812 (21)
2001 < R < 3600 329 (25)
3601 < R < 6000 170 (36)
6001 < R < 9000 69 (43)
Odcinki proste 10648 (45)

W konkretnym przypadku, tj. przy danej redniej warto ci nat e-

nia przewozów dla rozpatrywanego obszaru sieci, nale y zastosowa

wzór (2):

 km/rok,

co stanowi 16,5 % ca ego rozpatrywanego obszaru.

1

n
i i

c

i i

l q
L

Q

16,7 c

n

L
m

wdt

47 425 812 329 170 69 10648
6,4 2067

15 17 21 25 36 43 45cL
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Zak adaj c redni  pr dko  profi lowania w = 10 m/min, wspó -

czynnik µ = 1,4, liczb  dni roboczych d = 180 i czas zamkni cia t
n
 = 7 

h, zgodnie z wzorem (4), otrzymuje si

Wynik ten oznacza, e równocze nie w ró nych rejonach sieci lub 

na tej samej linii musia yby pracowa  4 maszyny. Przekszta caj c

wzór (4) mo na analizowa , jakie zmiany by yby konieczne, by wyzna-

czony zakres robót wykona y 3 maszyny.

Przedstawiony przyk ad dotyczy maszyn tradycyjnych. Przy tzw. 

szybkim (high speed grinding) profi lowaniu z pr dko ci  60 ÷ 80 km/h 

za jednym przej ciem cinana jest warstwa materia u o grubo ci zwy-

kle 0,05 mm (wyj tkowo 0,1 mm). Uzyskiwana szorstko  nie prze-

kracza przy tym 10 m. Przy profi lowaniu zapobiegawczym, tj. przy 

konieczno ci usuni cia nie mniej ni  0,3 mm warstwy stali, liczba 

przej  przy szybkim profi lowaniu nie mog aby by  mniejsza ni  6.

5. Wnioski 

W Europie nie ma dotychczas (i zapewne d ugo jeszcze nie b dzie)

jednolitej strategii utrzymania nawierzchni, w której profi lowanie szyn 

stanie si  jedn  z najwa niejszych robót. Nie ma te  standaryzacji 

profi li szyn kszta towanych w procesie wykonywania tej roboty, gdy

standaryzacja taka musia aby zosta  poprzedzona bardzo rozleg ymi

badaniami z zakresu wspó dzia ania pojazdu szynowego z torem, obej-

muj cymi m.in. zagadnienia ekwiwalentnej sto kowato ci, zagro enie

wej cia obrze a ko a na szyn  i zjawiska zm czeniowe.

Mimo tych luk nie ulega natomiast w tpliwo ci, e na sieci Polskich 

Linii Kolejowych S.A. b dzie si  stopniowo rozszerza  zapobiegawcze 

profi lowanie szyn, obejmuj c w pierwszym rz dzie linie zmodernizowa-

ne. Powinno to sta  si  konsekwencj  upowszechnienia profi lowania 

pocz tkowego, po którym w regularnych odst pach nale a oby wyko-

nywa  profi lowanie zapobiegawcze nie dopuszczaj c do rozwoju wad, 

zw aszcza za  rys, których diagnozowanie jest trudne, kosztowne i nie 

wykluczaj ce niedostrze enia zjawisk niebezpiecznych [4].

16,7 2067 1,4
3,84

10 180 7
m
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Z do wiadcze  polskich wynika, e niejednokrotnie po wykonaniu 

profi lowania naprawczego na szynach pozostaje cz  wad o wi kszej

g boko ci. Wynik takiego szlifowania jest wi c niepe ny. Stan ten jest 

wi c jeszcze jedn  przes ank  uzasadniaj c  wprowadzenie na szer-

sz  skal  profi lowania zapobiegawczego.
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METHOD OF DEFINITION OF THE CYCLES 
OF RAIL PREVENTIVE GRINDING

Summary
A main problem in preventive grinding of rails is to determine 

their cycles. The article presents the cycles used in several rail-

ways as well as the model of calculations proposed by the author. 

It also provides examples based on this model.

Key words: preventive grinding, cycles of grinding, radius of 

track, defects of rail.
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Katarzyna Bergmann1

ZABEZPIECZANIE ROBÓT TOROWYCH 
W POLSCE ORAZ RODZAJE AUTOMATYCZNYCH 

SYSTEMÓW OSTRZEGANIA (ASO)

Streszczenie
Przedstawione w artykule techniki zabezpiecze  s  bezpiecz-

niejsz  alternatyw  konwencjonalnego sposobu zabezpiecze ,

jakim jest sygnalista. Zmiany w przepisach europejskich zarz d-

ców infrastruktury przyczyni y si  w wielu krajach do poprawie-

nia stanu bezpiecze stwa, zmniejszenia ilo ci wypadków jak 

równie  zwi kszenia pr dko ci na torze s siednim, tym samym 

prowadz c do zwi kszenia przepustowo ci.

S owa kluczowe: Automatyczny System Ostrzegania, zabez-

pieczenie robót torowych

1. Wprowadzenie

Tory kolejowe nale  do jednych z najniebezpieczniejszych placów 

budowy. Ró nego rodzaju warunki miejscowe, jak zmienne uwarun-

kowania pogodowe, poziom g o no ci maszyn wysokowydajnych czy 

monotonne zaj cia s ród ami zagro enia. Dodatkowym czynnikiem 

przyczyniaj cym si  do zwi kszenia nak adów w rodki bezpiecze -

stwa jest wy sza pr dko  poci gów powy ej 100 km/h przeje d aj -

cych po torze czynnym.

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN pracuje nad przygotowa-

niem jednolitych norm europejskich dotycz cych zabezpieczania robót 

torowych. Jak do tej pory europejscy zarz dcy infrastruktury posia-

daj  indywidulne uregulowania wewn trzne dotycz ce tego tematu. 

Kolej niemiecka zainicjowa a stosowanie Automatycznych Systemów 

1  Zöllner Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul.Miodowa 14
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Ostrzegania w Europie przed blisko 25 latami [1]. Widz c pozytywne 

efekty zmian na kolei niemieckiej wi kszo  europejskich zarz dców

infrastruktury zdecydowa a si  na zmian  wewn trznych przepisów 

w celu zwi kszenia pr dko ci po torze s siednim, a jednocze nie za-

pewnieniaj c wi ksze bezpiecze stwo grupom roboczym oraz pasa e-

rom poci gów. W roku 2010 równie  polski zarz dca infrastruktury 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowa  wytyczne maj ce na celu 

ochron  pracowników torowych [2].

Fot. 1. Urz dzenia Mobilnego Systemu Ostrzegania

W niniejszym artykule zostan  w skrócie przedstawione sposoby 

zabezpieczania robót torowych jak równie  zastosowanie systemów 

ASO na infrastrukturze polskiej.

2. Wytyczne PKP PLK S.A. - Id-18

W dniu 31 sierpnia 2010 roku wesz y w ycie wytyczne PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Id-18: „Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wyko-

nywanych na torze zamkni tym podczas prowadzenia ruchu pojazdów 

kolejowych po torze czynnym z pr dko ci  V  100 km/h” mówi ce o ko-

nieczno ci zastosowania Automatycznych Systemów Ostrzegania (ASO) 

w celu zwi kszenia bezpiecze stwa pracowników torowych oraz unik-

ni cia zmniejszania pr dko ci rozk adowej podczas robót torowych do 

np. 30-60 km/h [3]. Zastosowanie systemów chroni pracowników, któ-

rzy ostrzegani s  w sposób w pe ni automatyczny, a dodatkowo pozwala 

zwi kszy  przepustowo  lini podczas prowadzenia robót torowych.
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Wa nym aspektem wytycznych jest konieczno  opracowania pro-

jektu zabezpieczenia miejsca robót, który musi zosta  zaakceptowany 

przez inwestora [3].

Departament Zezwole  Technicznych i Interoperacyjno ci UTK 

potwierdzi , e zgodnie z obowi zuj cym rozporz dzeniem ministra 

infrastruktury Automatyczne Systemy Ostrzegania nie s  obj te wy-

mogiem posiadania wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji [2]. Sy-

stemy te musz  jednak posiada  zgod  zarz du PKP PLK S.A. na ich 

zastosowanie na infrastrukturze polskiej, jak równie  atest Instytutu 

Kolejnictwa (dawniej CNTK).

3. Warunki zastosowania systemów ostrzegania

Celem zastosowania systemów jest ostrze enie pracowników toro-

wych w taki sposób, aby zd yli oni opu ci  obszar zagro enia za-

nim nadjedzie poci g. Dodatkowo nale y uwzgl dni  rozmieszczenie 

sygnalizatorów ostrzegawczych, które powinny w sposób najbardziej 

optymalny ostrzega  osoby zagro one, przebywaj ce w torze roboczym 

lub mi dzytorzu. D wi k sygnalizatorów musi wyró nia  si  z t a i by

wyra nie odbierany przez grupy docelowe, zgodnie z norm  PN EN 

457 opisuj c  w a ciwe projektowanie sygna ów d wi kowych.[4]

Istnieje wiele technologii prowadzenia robót torowych, oznacza to, 

e mamy cz sto do czynienia z kompleksowymi robotami z zastoso-

waniem kilku maszyn wysokowydajnych, lub z robotami krótkoter-

minowymi, punktowymi i bez u ycia maszyn. Systuacja ta wymaga 

dopasowania ka dorazowo rodzaju systemu zabezpieczenia do dane-

go placu budowy.

W celu dobrania odpowiedniego rodzaju systemu zabezpieczenia 

nale y uwzgl dni  nast puj ce czynniki:

1) d ugo  odcinka robót;

2) technologi  prowadzenia robót: roboty sta e czy punktowe, robo-

ty z zastosowaniem maszyn;

3) post p robót w ci gu dnia/zmiany;

4) miejscowe warunki pracy: uk, droga prosta, dworce, czy pra-

ce prowadzone s  na torze zamkni tym; pr dko  poci gów po 

torze s siednim, liczba rozjazdów na odcinku robót; szeroko

mi dzytorza; poziom g o no ci maszyn;

5) okres trwania robót.
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Odpowied  na powy sze pytania umo liwia dopasowanie optymal-

nego systemu dla ka dego placu budowy. Istnieje bowiem kilka syste-

mów ostrzegania.

4. Rodzaje Automatycznych Systemów Ostrzegania

Automatyczne Systemy Ostrzegania s  rozwi zaniem stosowanym 

od kilkunastu lat w Europie i stanowi  alternatyw  dla rozwi zania

tradycyjnego, jakim jest sygnalista.

Wg przepisów polskiego zarz dcy infrastruktury Automatyczne Sy-

stemy Ostrzegania to: systemy ostrzegania uruchamiane automatycz-

nie przez pojazd szynowy zbli aj cy si  do miejsca robót po torze czyn-

nym lub pó automatyczne uruchamiane przez operatora (sygnalist )

r cznie. Transmisja sygna u aktywuj cego ostrzeganie realizowna jest 

drog  kablow  lub radiow  [3].

4.1.Systemy kablowe 

Na rys. 1 przedstawiono system w wersji kablowej. Sygnalizato-

ry ostrzegawcze (lampy WGL oraz syreny WGH) uruchamiane s  au-

tomatycznie poprzez mechaniczne kontakty szynowe zamontowane 

w odpowiedniej odleg o ci od placu budowy, zale nie od pr dko ci

przeje d aj cych poci gów na odcinku zbli ania. Wy czenie syste-

mu/ostrzegania nast puje analogicznie do uruchamiania w pe ni au-

tomatycznie.

Rys. 1. Instalacja kablowa 
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4.2.Systemy radiowe z elementami kablowymi

Na rys. 2 zosta a przedstawiona konfi guracja systemu ostrzegania 

radiowego z elementami kablowymi. W przeciwie stwie do pierwszej 

konfi guracji nie ma konieczno ci stosowania kabla na odcinku zbli-

ania, poniewa  system uruchamiany jest automatycznie przez kon-

takty szynowe pod czone do nadajnika radiowego lub r cznie przez 

sygnalist  z mobilnym nadajnikiem.

Rys. 2. Instalacja radiowa z elementami kablowymi 

Na rys. 2a widoczna jest konfi guracja systemu radiowego z elemen-

tami kablowymi uzupe niona o sygnalizatory radiowe ZPW ustawione 

na maszynie roboczej. 

Rys. 2a. Instalacja radiowa z elementami kablowymi
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4.3.Mobilne Systemy Ostrzegania

Najnowsz  technologi  s  systemy w pe ni radiowe oparte na prze-

kazie radiowym dwukierunkowym, co oznacza, e zarówno informacja 

o uruchomieniu ostrzegania jak równie  informacja z centrali ZRC do 

sygnalizatorów ZPW o poziomie g o nosci 120 dB przekazywane s

droga radiow  (rys.3).

Rys. 3. Mobilny System Ostrzegania - instalacja radiowa 

4.4.System Ostrzegania Maszyn

Kolejnym sposobem zabezpieczenia miejsca robót jest ostrzega-

nie na wysokowydajnych maszynach roboczych, ukierunkowane na 

pracowników obs uguj cych dane maszyny, którzy ze wzgl du na 

wysokie nat enie ha asu s  szczególnie nara eni na niebezpiecze -

stwa. System Ostrzegania Maszyn to uk ad sygnalizatorów optycz-

nych i akustycznych zainstalowanych konstrukcyjnie lub dodatkowo 

na maszynach roboczych [3]. Na infrastrukturze niemieckiej zosta-

y wprowadzone zmiany dot. zabezpieczania maszyn roboczych. Od 

01.07.2011 roku wszystkie maszyny wysokowydajne, jak np. PUN lub 

AHM musz  by  wyposa one w w asne Systemy Ostrzegania Maszyn 

[1]. Przyk ady instalacji na maszynach zosta y przedstawione na po-

ni szych zdj ciach.
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Fot. 2. Plac budowy z zastosowaniem Mobilnego Systemu Ostrzegania [5]

Fot. 3. Przyk ad rozmieszczenia sygnalizatorów na maszynie wysokowydajnej [6]
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Fot. 4. Przyk ad rozmieszczenia sygnalizatorów na maszynie roboczej [6]

5. Zastosowanie ASO na infrastrukturze PKP PLK S.A.

Automatyczne Systemy Ostrzegania stosowane s  ju  od lipca 2011 

r. na lini nr 64 Koz ów-Koniecpol na odcinku Koz ów-Starzyny. Umo -

liwia to zachowanie pr dko ci rozk adowej na tym odcinku na torze 

czynnym 100 km/h.

Poni ej przedstawiono kilka fotografi i ilustruj cych dzia anie i roz-

mieszczenie systemu na w/w odcinku.

Fot. 5. Ustawienie sygnalizatora akustyczno-optycznego
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Fot. 6. Ustawienie kablowych sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz 
zamontowanie kontaktu szynowego

Fot. 7. Operator ASO obok radiowego sygnalizatora akustyczno-optycznego

Fot. 8. Radiowy sygnalizatora akustyczno-optyczny
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Fot. 9. Radiowy sygnalizatora akustyczno-optyczny ustawiony na staty-
wie trójno nym
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AUTOMATIC SECURITY SYSTEM IN POLAND 
AND TYPES OF AUTOMATIC TRACK WARNING SYSTEMS

Summary
The Automatic Track Warning Systems presented in this article 

enable a secure alternative solution (the human factor is excluded) 

to conventional securing means e.g. safety post. The amendments 

in the internal regulations of the major rail infrastructure compa-

nies in Europe had an enormous infl uence on safety improvement 

on the track, the reduction of railway accidents as well as on the 

increase of speed on adjacent tracks, which means a higher ca-

pacity on track.

Keywords: track warning protection, Automatic Security Sy-

stem
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O DYNAMICZNYM ODDZIA YWANIU
I ZU YCIU UK ADU KO O-SZYNA

Streszczenie
W pracy podano opis porównawczych bada  pi ciu ró nych

typów kó  kolejowych pod wzgl dem zu ycia i dynamicznych ob-

ci e  uk adu ko o-szyna. Ustawiaj c ko a pod k tem nabiegania 

1,5 stopnia symuluj cego zachowanie ko a pojazdu w uku prze-

prowadzono na stanowisku EMS 60 (100 000 cykli ka de ko o).

Badania dynamicznego oddzia ywania pojazdu szynowego na tor 

z falistym zu yciem przeprowadzono wyposa aj c wózek w ko a

staliwne i kuto/walcowane o ró nej twardo ci i sztywno ci. Ba-

dania wykaza y, e twardo  kó  nie jest parametrem decyduj -

cym o zu yciu i degradacji toru.

S owa kluczowe: zu ycie, EMS 60, uk ad ko o/szyna, symu-

lacja komputerowa, kontakt toczny

1. Wst p

Ze wzgl du na brak jednolitego pogl du na temat poprawnego do-

boru twardo ci uk adu ko o/szyna ze wzgl du na minimalizacj  zu y-

cia kó  i szyn kolejowych, a tak e wp ywu twardo ci kó  na degrada-

cje toru, co ewidentnie wynika o z dyskusji, jaka odby a si  podczas 

Konferencji zorganizowanej w ubieg ym roku dotycz cej wykazania, 

e ko a staliwne „Griffi n’a” pomimo wy szej twardo ci nie zniszcz

bardziej szyn (torów) PLK ani eli europejskie ko a u ywane w kra-

ju. Podobna dyskusja mia a miejsce w UTK w Warszawie w grudniu 

2008 roku, w której poza UTK udzia  wzi li przedstawiciele PKP PLK, 

Politechniki Krakowskiej, IPPT PAN oraz Amsted Rail (USA). Postano-

wiono wówczas, e nale y przeprowadzi  badania w celu wnikliwego 

1  prof., dr. hab., Politechnika Krakowska
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zbadania zagadnienia i porównania zu ycia szyn przez ró nego typu 

ko a, w tym ko a staliwne i kuto-walcowane. Przeprowadzone badania 

przez zespó  z o ony z badaczy Politechniki Krakowskiej, Instytutu 

Kolejnictwa w Warszawie i Instytutu Podstawowych Problemów Tech-

niki PAN wykaza y bez najmniejszych w tpliwo ci, e pogl d podawa-

ny w wielu podr cznikach na podstawie intuicji jest b dny. Nie jest 

prawd , e wzrost twardo ci kó  powoduje wzrost zu ycia szyn. Wyni-

ki bada , które zostan  przytoczone w dalszej cz ci niniejszego arty-

ku u wskazuj , przy takiej samej technologii wytwarzania (odlewanie 

staliwa pod ci nieniem) wzrost twardo ci kó  powoduje zmniejszenie 

ciernego zu ycia szyn.

2. Badania do wiadczalne zu ycia kó  i szyn kolejowych

Porównawcze badania zu ycia dwóch typów szyn (Mittal Steel Po-

land i ThyssenKrupp) przez ró nego typu ko a (ameryka skie i euro-

pejskie). Ze wzgl du na trudno ci w przeprowadzeniu bada  zu ycia

na okr gu do wiadczalnym w migrodzie, lub innym torze do wiad-

czalnym badania przeprowadzono na stanowisku EMS 60 znajduj -

cym si  w Instytucie Kolejnictwa, które by o uprzednio wykorzystywa-

ne do bada  zu ycia skorugowanych szyn o ró nej twardo ci opisa-

nych w pracach [1], [2]. Przed przyst pieniem do prób na stanowisku 

badawczym przeprowadzono wymienione uprzednio badania w as-

no ci mechanicznych szyn i kó . Symuluj c zachowanie si  uk adu

ko o-szyna tak jak w rzeczywisto ci przy je dzie we wzgl dnie cias-

nym uku ustawiano ko a pod k tem nabiegania równym 1,5 stop-

nia (w ukach k t nabiegania osi ga nawet warto  ponad 2 stopnie). 

Przy posuwisto-zwrotnym ruchu wzgl dnym szyny i ko a obci enie

pionowe wywierane by o tylko podczas ruchu w jedn  stron , o do-

datnim k cie natarcia, co powodowa o równomierne zu ycie ko a na 

ca ym obwodzie. Ka de z kó  poddane by o jednakowemu obci eniu

przez100 000 cykli. Odpowiednie pomiary zu ycia profi li kó  i szyn 

przeprowadzane by y po 25 000, 50 000 oraz po 100 000 cykli. Ob-

ci enie pionowe przyj to równe 55 kN – co stanowi o maksymalne 

obci enie stanowiska badawczego ze wzgl dów wytrzyma o ciowych.

W realnych warunkach takie obci enie odpowiada przypadkowi pu-

stego wagonu. W celu wyeliminowania przypadkowych wyników zu-
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ycia badano po trzy ko a ka dego typu w takich samych warunkach. 

Do badania zu ycia przyj to pi  ró nych typów kó  (ko a staliwne 

produkowane przez Amsted Rail klasy B, klasy C i ko a z materia u

ER7, ko a kuto-walcowane monoblokowe z materia u ER7 i obr czo-

wane produkcji Huty Bankowej). Schemat uk adu ko o-szyna podano 

na rys. 1 zaznaczaj c strza k  kierunek ruchu pod obci eniem. Ruch 

powrotny odbywa si  ka dorazowo po odci eniu. Widok stanowiska 

badawczego EMS 60 podano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat uk adu ko o-szy-
na. Strza ka oznacza kierunek ru-

chu pod obci eniem 55 KN

Rys. 2. Stanowisko EMS 60 do ba-
dania oddzia ywania ko a z szyn

Wyniki pomiaru zu ycia szyn przez poszczególne typy kó  mierzone 

w trzech miejscach oddalonych o 200 mm po u rednieniu podane zo-

sta y w tablicy 1.

Porównanie zu ycia szyn wspó pracuj cych z ko ami staliwnymi 

produkcji Amsted Rail wykaza o, e mniejsze zu ycie szyn wyst -

pi o w przypadku wi kszej twardo ci kó  staliwnych, tzn. 1,26 mm 

w przypadku najtwardszych kó  klasy C zawieraj cych najwi cej w -

gla, nast pnie nieco wi ksze zu ycie wynosz ce 1,42 mm wyst pi o
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dla bardziej mi kkich kó  klasy B oraz zu ycie 1,46 mm w przypadku 

kó  z materia u ER7.

Tablica 1. rednia warto  zu ycia szyny dla ró nych typów kó  podda-
nych badaniom

Typ ko a Kod ko a
rednie zu ycie szyny

(mm)
UIC Standard ER7 B5.1/10 3.86
Obr czowane B4.1/10 3.33
Klasa ER7 B8.1/10 1.46
Klasa B B7.1/10 1.42
Klasa C B6.1/10 1.26

W przypadku kó  kuto-walcowanych monoblokowych i kó  obr -

czowanych stwierdzono znacznie wi ksze (ponad dwukrotnie) zu y-

cie szyn, co potwierdza nieprawid owo  powszechnego pogl du, e

twardsze ko a zu ywaj  szyny bardziej ani eli bardziej mi kkie.

Tablica 2. rednia warto  zu ycia ró nych typów kó  wspó pracuj cych
z szynami

Typ ko a Kod ko a rednie zu ycie ko a (g)
UIC Standard ER7 B5.1/10 898
Obr czowane B4.1/10 811
Klasa ER7 B8.1/10 350
Klasa B B7.1/10 334
Klasa C B6.1/10 292

Porównanie zu ycia kó  kolejowych wspó pracuj cych z szynami 

produkcji Mittal Steel Poland i ThyssenKrupp podano w tablicy 2. 

Brak by o w literaturze wyników takich bada . Podano je poraz pierw-

szy na wiatowym kongresie bada  kolejowych WCRR w Lille w bie -

cym roku [3]. Wyniki pomiaru zu ycia kó  wskazuj  dobitnie, e ko a

zu ywaj ce bardziej szyny ulegaj  same wi kszemu zu yciu. Dotyczy 

to zarówno stalowych kó  kuto-walcowanych jak i kó  staliwnych od-

lewanych pod ci nieniem. Ponadto mo na zauwa y , e europejskie, 

stalowe ko a kuto-walcowane zu ywaj  si  trzykrotnie bardziej ani eli

ko a staliwne odlewane pod ci nieniem produkcji Amsted Rail. Pod-

czas bada  stwierdzono nieznacznie wy sz  odporno  szyn produkcji 

ThyssenKrupp na zu ycie ani eli szyn krajowych (dostarczonych przez 

PLK). Kilkuprocentowa ró nica zu ycia wyst pi a przy oddzia ywa-

niu ze wszystkimi rodzajami kó .
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Poza zu yciem kó  i szyn przeprowadzono badania uzupe niaj ce,

które dotyczy y pomiarów twardo ci, napr e  w asnych, pomiaru 

sztywno ci kontaktowej, sztywno ci tarcz kó  oraz bada  defektosko-

powych szyn. Badania szyn i kó  w przeci gu 100 000 cykli nie wy-

kaza y istotnego wzrostu napr e  w asnych ani p kni . Jest to zbyt 

ma a liczba cykli aby odpowiedzie  na pytanie dotycz ce p kni  lub 

inicjacji p kni . Ta kwestia wymaga dalszych bada .

Pomiary sztywno ci kontaktowej i sztywno ci tarcz kó  zrealizowa-

no wykorzystuj c do tego celu równie  stanowisko EMS 60. Badania 

tych parametrów zrealizowano wykorzystuj c równie  do tego celu 

stanowisko EMS 60. Wyniki pomiarów b d  przydatne do symulacji 

zu ycia szyn skorugowanych (z falistym zu yciem) oraz oceny wp ywu

typu kó  na oddzia ywanie dynamiczne pojazdu na tor (si y kontakto-

we).

3. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy/tor

Badania zu ycia kó  i szyn na stanowisku EMS 60 mia y cha-

rakter quasi-statyczny. Ze wzgl dów ekonomicznych uzupe niono 

je badaniami dynamiki oddzia ywania pojazdu szynowego z torem 

wykonanymi za pomoc  symulacji komputerowej. Aby takie badania 

przeprowadzi , konieczne by o do wiadczalne wyznaczenie pewnych 

parametrów charakteryzuj cych ko a, które s  wymagane do symu-

lacji. Poza parametrami materia owymi i wspó czynnikiem tarcia 

(jednakowym dla wszystkich typów kó ) s  to: sztywno  kontak-

towa ka dej pary ko o-szyna oraz sztywno  tarczy ka dego typu 

ko a. Na rys. 3a przedstawiono schematycznie mierzone odleg o ci 

umo liwiaj ce okre lenie ww. parametrów. Nale y zauwa y , e je-

li oznaczy  przez: c
k

- sztywno  ko a, c
t

- sztywno  tarczy i c
c

-

sztywno  kontaktow  to zachodzi nast puj cy zwi zek:

1/c
k
=1/c

c
 + 1/c

t
(1)
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Rys. 3a. Schemat pomiaru odleg o ci umo -
liwiaj cych wyznaczenie sztywno ci ko a

fi rmy Amsted Rail

Rys. 3b. Kszta t tarczy 
ko a staliwnego

Sztywno  kontaktowa mierzona jest w przypadku kontaktu 

w punkcie (A), w przypadku du ego k ta nabiegania punkt kontakto-

wy zmienia po o enie przechodz c do punktu (B) na obrze u ko a.

Rys. 4. Uk ad ko o-szyna o kontakcie na obrze u w przypadku du ego
k ta nabiegania (rys. 1)
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Pomiar sztywno ci kontaktowej w tym przypadku jest utrudniony 

ale mo e by  oszacowany po wykorzystaniu teorii Hertza. Nale y zwró-

ci  uwag  na fakt, e nawet w przypadku pionowego obci ania ko a

na skutek asymetrii wie ca i tarczy ko a nast puje skr cenie wie -

ca w p aszczy nie ko a co zmienia miejsce kontaktu na kole i szynie. 

Podobne zjawisko zachodzi je eli uwzgl dnimy skr canie si  szyny. 

Aproksymacj  przyk adowych wyników pomiaru sztywno ci ca ego

ko a c
k

ilustruje rys. 5. Cech  charakterystyczn  ilustrowanych wy-

ników pomiarów jest to, e podczas obci enia ko a przemieszczenia 

wie ca po stronie obrze a s  przeciwnie skierowane ani eli po stronie 

bez obrze a. U rednienie ju  aproksymowanych warto ci jest mo li-

we, ale nie uwzgl dnia si  wówczas zmiany lokalizacji kontaktu na 

kole i szynie. Pierwsz  prac  po wi con  omówieniu tego efektu jest 

[4]. Aby wspomniane zjawisko omówi  pe niej wymagane s  dalsze 

badania przemieszcze  przy obci eniu poprzecznym lub z o onym.

Rys. 5. Przemieszczenia po stronie obrze  i przeciwnej stronie wie ca
ko a [4]
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4. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy- tor

Maj c na uwadze dynamiczne oddzia ywanie ko a z szyn  o zu yciu

falistym zwanym falami po lizgowymi wyst puj cym w torach zakrzy-

wionych na odci onej szynie wykorzystano wyznaczone w sposób 

uprzednio zilustrowany parametry kó  do oceny zale no ci przeci e

dynamicznych od rodzaju kó .

Rys. 6. Schemat modelu wózka wagonu u ytego do symulacji dynamiczne-
go oddzia ywania z torem

Rys. 7. Nierówno ci szyny i przemieszczenie rodka ko a (po lewej) oraz 
si a kontaktowa (po prawej) w przypadku amplitudy falistego zu ycia a= 

0,01 mm przy pr dko ci 10, 50 i 100 km/godz. [5]
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Na wykresach przedstawionych na rys. 7 ilustrowany jest przypa-

dek symulacji oddzia ywania pojedynczego ko a z szyn  o amplitudzie 

falistego zu ycia a = 0,01 mm i d ugo ci fali 50 mm. Wida , e ju  przy 

pr dko ci 50 km/godz. nast puje odrywanie ko a od szyny i znaczne 

dynamiczne przeci enie. W naszym przypadku do symulacji kom-

puterowej oddzia ywania wózka wagonu towarowego z torem o szy-

nach europejskich 60 E1 przyj to przypadek, w którym jedna z szyn 

ma na powierzchni tocznej o d ugo ci 1 m korugacj  (faliste zu ycie)

o amplitudzie i d ugo ci fali zwykle spotykanych w ukach torów, nie 

zakwalifi kowanych do szlifowania, tj. a = 0,010, 0,020 i 0,030 mm,

l = 100 mm. Pr dko  jazdy przyjmowano w granicach 20 – 100 km/

godz. Badano si y dynamicznego oddzia ywania przedniego i tylnego 

ko a wózka wagonu oddzia uj cego ze skorugowan  szyn  przyjmuj c

kolejno parametry sztywno ci uzyskane z wcze niej wspomnianych 

pomiarów. W celu symulacyjnej oceny si  oddzia ywania uk adu ko o

szyna i zu ycia szyny wykorzystano zmodyfi kowanego w IPPT PAN 

programu profesjonalnego „Simpack”.

Podane w [4] wyniki symulacji wskazuj , e nawet przy ma ej am-

plitudzie korugacji (30 m) i ma ej pr dko ci (50 km/godz.) nast puje

istotny, wynosz cy ponad 100% wzrost dynamicznych si  kontakto-

wych. Maksymalny wzrost si  wyst puje w przypadku kó  monoblo-

kowych, kuto-walcowanych UIC. Oko o 5% mniejsze si y wyst puj

w przypadku kó  staliwnych klasy B produkcji Amsted Rail. Si y, oko-

o 10% mniejsze, ani eli w przypadku kó  monoblokowych wyst puj

w przypadku kó  staliwnych klasy C produkcji Amsted Rail, dalsze 

miejsce zajmuj : ko o staliwne produkcji Amsted Rail z materia u

ER7 i ko o obr czowane z nadwy k  dynamiczn  oko o 30% mniejsz .

Mo na zatem stwierdzi , e twardo  nie jest czynnikiem decyduj -

cym. Istotne s  parametry sztywno ci.

Znajomo  si  kontaktowych i po lizgów umo liwia oszacowanie in-

tensywno ci zu ycia szyn w procesie toczenia si  ko a. Intensywno

t  mo na wyrazi  nast puj cym wzorem:

I
w

= |Cx*Tx| + |Cy*Ty| (2)
gdzie:

Cx – po lizg wzd u ny,

Cy – po lizg poprzeczny, 

Tx - si y kontaktowe wzd u ne,

Ty - si y kontaktowe poprzeczne.
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W wyniku symulacji zu ycia przy parametrach, przy których 

generowany jest przebieg si  otrzymujemy zmian  intensywno ci 

zu ycia, która jest nieporównywalnie wi ksza ani eli w przypadku 

amplitudy 10 m i pr dko ci 80 km/godz., ale kolejno  kó  jest 

taka sama. Najwi ksza intensywno  zu ycia wyst puje w przy-

padku monoblokowych kó  kuto-walcowanych UIC, dalsze miejsca 

zajmuj  tak jak poprzednio: ko a staliwne klasy B – 20% mniejsza, 

staliwne klasy C -30% i ko a z materia u ER7 -50% [9].

Rys. 8. Przekrój wie ca ko a staliwnego z ukszta towaniem ziaren

Ze wzoru (2) wynika, e w przypadku identycznego wspó czynnika

tarcia i parametrów materia owych oraz w przypadku takich samych 

obci e  zu ycie powinno by  równie  identyczne. Wydaje si  jednak, 

e bardzo istotn  jest kwesti  jest struktura materia u, a w szczegól-

no ci orientacja ziaren. W ko ach staliwnych odlewanych po ci nie-

niem wytwarzanych przez Amsted Rail s  one usytuowane wzd u nie i 

prostopadle do powierzchni tocznej kó . Ma to zdaniem autora istotne 

znaczenie.

5. Podsumowanie

W zrealizowanych badaniach stworzono warunki laboratoryjne, 

w których badania umo liwi y analiz  porównawcz  oddzia ywania

ró nych par ko o-szyna. Porównano dzia ania na szyny kó  o ró nej
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twardo ci i ró nej technologii wytwarzania. Badania przeprowadzo-

ne zosta y w Instytucie Kolejnictwa, Instytucie Podstawowych Prob-

lemów Techniki PAN i Politechnice Krakowskiej, która niezale nie od 

w asnych bada  koordynowa a ca y projekt.

Badania symulacji komputerowej si  kontaktowych wagonu towa-

rowego z torem o jednej szynie z falistym zu yciem (korugacj ) wy-

kaza y, e najwi ksze si y i najwi ksze zu ycie szyn i kó  wyst puje

w przypadku monoblokowych kó  kuto-walcowanych wg. UIC. Z kó

staliwnych najmniejsze si y wyst puj  w przypadku kó  z materia u

ER7 i kó  klasy C.

Badania zu ycia kó  przeprowadzone na stanowisku badawczym 

EMS 60 w Instytucie Kolejnictwa odwzorowuj ce prac  ko a w uku z 

k tem nabiegania 1,5 stopnia przy 100 000 cykli obci enia pionowe-

go si  55 kN wykaza y, e najtwardsze ko a staliwne zu ywaj  szyny 

ponad dwukrotnie mniej ani eli ko a kuto-walcowane, przy czym naj-

lepsze wyniki zarówno pod wzgl dem zu ycia szyn jak i kó  uzyskano 

dla kó  Amsted Rail klasy C. Zatem mo na jeszcze raz stwierdzi : po-

gl d, e ko a twardsze bardziej zu ywaj  szyny jest b dny.

Badania napr e  w asnych i badania defektoskopowe wykonane 

na szynach nowych i po badaniach zu ycia nie wykaza y istotnych 

zmian co potwierdza poprawno  przyj tych parametrów bada .
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ON DYNAMICAL INTERACTION AND WEAR 
OF WHEEL- RAIL SYSTEM

Summary
The paper is devoted to description of comparative investiga-

tion of wear and dynamical loadings of wheel-rail system for fi ve 

types of wheels. Using EMS 60 stand by angle of attack equal 

1,5 degree simulating curved track each wheel was subjected to 

100 000 cycles of loading. Dynamical study of vehicle–track inte-

raction with corrugated rail was performed using cast wheels and 

forget-rolled wheels of various hardness and stiffness. It is poin-

ted out that the hardness of wheels is not a parameter responsible 

for wear of rails and track degradation.

Keywords: wear, EMS 60, wheel/rail system, computer simu-

lation, rolling contact
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Streszczenie
Ró ne odmiany systemu SelTrac zastosowano w systemach 

szybkich tramwajów, lekkich kolejek miejskich, automatycznych 

kolejek lotniskowych oraz na liniach metra. Wszystkie wersje sy-

stemu SelTrac opieraj  si  na dwukierunkowej, bezprzewodowej, 

bezpiecznej transmisji tor-pojazd, dlatego s  zaliczane do klasy 

systemów cbtc (Communication Based Train Control). W ramach 

prac Wydzia u Transportu PW nad rozwojem systemów ksr doko-

nano analizy tego systemu pod k tem mo liwo ci pozyskiwania 

informacji dla dyspozytury. Jako podstaw  do analizy wybrano 

linie automatycznej kolejki DLR oraz linie metra Jubilee w Londy-

nie. W artykule przedstawiono ogólny opis systemu SelTrac oraz 

stanowiska dyspozytora. Omówiono niektóre aspekty kierowania 

ruchem poci gów w tym systemie.

S owa kluczowe: system kierowania i sterowania ruchem ko-

lejowym, stanowisko dyspozytora, cbtc, poci g bez maszynisty.

1. Wst p

SelTrac to nazwa handlowa grupy produktów fi rmy Thales (wcze -

niej Alcatel) obejmuj cych systemy atp ato i atc. Ró ne odmiany sy-

stemu SelTrac zastosowano w systemach szybkich tramwajów, lek-

kich kolejek miejskich, automatycznych kolejek lotniskowych oraz 

na liniach metra. Zwykle umo liwiono tym samym jazd  poci gów

1  mgr in ., doktorant; Politechnika Warszawska, Wydzia  Transportu, Zak ad Sterowania Ruchem; tel. +48222347380; a.bugaj@it.pw.edu.pl;
2  mgr in . Andrzej Kochan; asystent; Politechnika Warszawska; Wydzia  Transportu; Zak ad Sterowania Ruchem, tel. +48222347380, ako@

it.pw.edu.pl
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bez udzia u maszynistów. Wszystkie wersje systemu SelTrac opieraj

si  na dwukierunkowej, bezprzewodowej, bezpiecznej transmisji tor-

pojazd, dlatego s  zaliczane do klasy systemów cbtc (Comunication 

Based Train Control). Po raz pierwszy system SelTrac zastosowano 

w systemie automatycznej kolejki SkyTrain w Vancouver (1986r).

Ponad po owa linii (w transporcie miejskim) wyposa onych w sy-

stemy cbtc posiada urz dzenia Seltrac [8]. W ramach prac Wydzia u

Transportu Politechniki Warszawskiej nad rozwojem systemów ksr 

dokonano analizy tego systemu pod k tem mo liwo ci pozyskiwania 

informacji dla dyspozytury. Jako podstaw  do analizy wybrano linie 

automatycznej kolejki DLR oraz linie metra Jubilee w Londynie. Na ko-

lejce DLR od pocz tku eksploatacji poci gi je d  bez maszynistów.

2. Struktura (hierarchia) systemu

Struktur  systemu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Struktura systemu SelTrac (DLR) [6]

W systemie SelTrac oddzielono warstwy zwi zane z ksr (superviso-

ry level - ciemniejszy odcie  na rysunku) od warstwy zabezpieczenia 

ruchu (vital vehicle and track equipment control level - ja niejszy od-
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cie ). Obja nienia skrótów i terminów pojawiaj cych si  na rysunku 

znajduj  si  na ko cu artyku u.

Operator mo e wyda  ogólne polecenie dla przejazdu poci gu – np. 

aby porusza  si  wed ug okre lonego rozk adu jazdy. To polecenie jest 

przetwarzane w SMC (systemie kr). Wtedy SMC na podstawie rozk a-

du jazdy przekazuje do VCC polecenie przejazdu danego poci gu po 

okre lonym odcinku. VCC (je li zachodzi taka konieczno ) steruje 

urz dzeniami stacyjnymi SCS aby np. przestawi  okre lone zwrotni-

ce. VCC po przeanalizowaniu bezpiecznych informacji z SCS (np. po-

o enia zwrotnic) oraz informacji o lokalizacji pozosta ych poci gów

przekazuje do poci gu polecenie jazdy z okre lon  pr dko ci  do okre-

lonego punktu. SMC pobiera meldunki z VCC (min. o po o eniach

poci gów), które b d  wykorzystane w procesie kierowania ruchem. 

Informacje mog  by  te  wykorzystane do innych celów – np. do infor-

macji dla pasa erów (na rysunku passanger displays controllers).

Wszystkie powi zania SMC z pozosta ymi elementami s  zrealizo-

wane za pomoc  sieci LAN. Umo liwia to elastyczn  rozbudow  syste-

mu o dodatkowe funkcje (np. o analizowanie danych w celach bizne-

sowych).

3. Transmisja tor - pojazd

W celu wymiany informacji, w zale no ci od rozwi zania, mog  by

stosowane albo p tle transmisyjne, albo wykorzystywane s  radiowe 

urz dzenia wg. standardu sieci WLAN. Na liniach londy skiego me-

tra oraz na DLR zastosowano tradycyjne p tle, dlatego to rozwi zanie

opisano poni ej.

W transmisji przy pomocy p tli wykorzystywane s  dwie cz stotli-

wo ci no ne [6]:

36 kKz dla kierunku tor – pojazd (uplink)

56 kHz dla kierunku pojazd – tor (downlink)

Zastosowano modulacj  FSK (cz stotliwo ciow ), a pojedyncze te-

legramy maj  d ugo  40 lub 80 bitów [2]. Pojedyncze p tle mog  po-

krywa  do 3,2 km toru.

Rozwi zanie z p tlami transmisyjnymi jest stosowane od 25 lat. 

Jednak na liniach londy skiego metra wyst pi y problemy z zak óce-

niami ze strony energoelektroniki taborowej [2].
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4. Wymiana informacji mi dzy pojazdem a VCC

System SelTrac zaliczany jest do systemów klasy cbtc, czyli stero-

wanie ruchem i poszczególnymi pojazdami oparte jest na transmisji 

danych.

Z pojazdu do VCC przekazywane s  co najmniej nast puj ce infor-

macje:

- aktualna pozycja poci gu (proces lokalizacji zosta  opisany 

w nast pnym punkcie),

- d ugo  sk adu (ilo  wagonów),

- stan drzwi (otwarte / zamkni te).

Natomiast w drug  stron , do pojazdu przekazywane s  nast puj -

ce meldunki i polecenia:

- LID – Loop Identity – ID p tli,

- LMA – Limit of Movement Authority - punkt docelowy (stopping 

point),

- pr dko  maksymalna z jak  mo e si  porusza  poci g,

- CSDE – Correct Side Door Enable [2] – informacja o tym, po 

której stronie toru znajduje si  peron; informacja te  jest uzu-

pe niona o d ugo  peronu (na sieci DLR znajduj  si  przystanki 

o krótszych peronach – w przypadku postoju na takim przystan-

ku nie otwieraj  si  wszystkie drzwi),

- do poci gu musi te  dotrze  informacja o pochyleniu toru / wy-

d u onej drodze hamowania.

Obliczenia zwi zane z krzyw  hamowania oraz realizacj  hamowa-

nia i przyspieszania vykonuj  VOBC – bezpieczne komputery znaj-

duj ce si  na pojazdach. W VCC znajduje si  baza danych o sieci: 

zawieraj ca miedzy innymi ograniczenia pr dko ci, pochylenia torów 

na podstawie której, w razie potrzeby przekazywana jest informacja 

o wyd u onej drodze hamowania.

5. Lokalizacja pojazdów

Mo na powiedzie , e pojazdy w systemie SelTrac lokalizuj  si

same, a potem wysy aj  odpowiedni  informacj  do VCC. Poci g wje -

d aj c w obszar p tli transmisyjnej pobiera numer tej p tli (LID). Na-

st pnie w czasie dalszej jazdy zlicza kolejne skrzy owania (odwrócenia) 
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p tli, które s  zlokalizowane co 25 m. Do okre lenia precyzyjniejszej 

pozycji wykorzystywany jest odometr - pozwala na zatrzymanie si

przy stacji z dok adno ci  do 5 cm. Jednak dla celu sterowania ru-

chem nie jest wymagana a  tak precyzyjna informacja. VCC otrzymuje 

informacj  o lokalizacji z dok adno ci  do 6,25 m.

Rys. 2. Lokalizacja pojazdów przy pomocy p tli i odometru [2]

Zarówno w londy skim metrze, jak i na kolejce DLR pozostawiono 

tradycyjne urz dzenia kontroli niezaj to ci. Na kolejce DLR zastoso-

wano liczniki osi, a na liniach metra tradycyjne obwody torowe o cz -

stotliwo ci 125 Hz lub obwody FS2500 o cz stotliwo ci od 4 do 6 kHz 

[2]. Informacje o niezaj to ci pochodz ce z tradycyjnych urz dze  s

potrzebne min. do obwodów nastawczych rozjazdów. Niezb dne s

równie  na wypadek pojawienia si  pojazdu niewyposa onego (np. ta-

bor serwisowy) lub z uszkodzonymi urz dzeniami SelTrac.

6. Stanowisko dyspozytorskie

Wizualizacj  stanowisk przewidzianych dla linii metra przedstawio-

no na rysunku 3.
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Rys. 3. Wizualizacja stanowisk dyspozytorów dla linii londy skiego metra [2]

W sk ad centrum dyspozytorskiego (SMC) wchodz  nast puj ce

terminale, stanowiska (widoczne równie  na rys. 1):

- operator interface workstation - podstawowe stanowisko ope-

ratora opisane w dalszej cz ci,

- scheduler – stanowisko do edycji rozk adów jazdy,

- railway database w’stn – stanowisko do edycji bazy danych 

o infrastrukturze (np. do wprowadzania ogranicze  pr dko ci),

- mimic diagram – du e zobrazowanie wi kszego obszaru.

Na terenie centrum dyspozytorskiego znajduj  si  jeszcze dwa sta-

nowiska niezale ne od SMC:

- bezpo redni terminal VCC – s u y do bezpo redniego wydawa-

nia polece  do VCC z pomini ciem SMC. Wykorzystywany w sy-

tuacjach awarii SMC,

- emergency gateway – s u y do przestawiania zwrotnic na sta-

cjach, wykorzystywany w przypadku awarii VCC lub gdy znaj-

duj  si  pojazdy niewyposa one w SelTrac.

Dyspozytor na podstawowym stanowisku, nazwanym operator in-
terface workstation, ma przedstawiony uk ad torowy z aktualnymi 

pozycjami poci gów, wraz zaj tymi lub/i utwierdzonymi odcinkami 

torów. Oprócz podstawowego zobrazowania w zale no ci od wersji sy-
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stemu SMC mog  by  dla ka dego poci gu wy wietlone m.in. nast -

puj ce informacje:

- stacja docelowa;

- opó nienie (odpowiednim kolorem, gdy przekroczy okre lon

warto ),

- d ugo  poci gu – ilo  wagonów,

- LMA – czyli punkt, do którego wydano zezwolenie na jazd ,

- informacja o otwartych drzwiach.

Rys. 4. Przyk adowy obraz na podstawowym stanowisku operatora [10]

7. Wybrane aspekty kierowania i sterowania ruchem

W normalnej eksploatacji przebiegi s  ustawiane na podstawie roz-

k adu jazdy (automatycznie). Taki tryb pracy wg [10] jest nazywany 

„obiegiem”. Dy urny mo e w ka dej chwili ingerowa  w ruch. Rozk ad

podawany podró nym nie zawiera godzin odjazdów, ale czasy nast p-

stwa. System automatycznie kompensuje opó nienia (i wyprzedzenia 

rozk adu) poci gów poprzez [10]:

- dopasowanie czasów postojów (w ramach zadanych limitów),

- zwi kszenie albo zmniejszenie pr dko ci jazdy (z uwzgl dnie-

niem maksymalnych pr dko ci szlakowych).

W razie potrzeby dyspozytor mo e r cznie interweniowa :

- zwi kszaj c albo skracaj c czasy postojów przy peronach,

- zatrzymuj c poci gi,

- zlecaj c pomini cie peronu lub zamykaj c perony,

- wymuszaj c odjazd poci gu z peronu,

- reguluj c czas nast pstwa,

Dyspozytor / dy urny mo e te  zleci  jazd  do konkretnego miej-

sca [10] – „routing trains to specifi c track location or station”. Dy-

urny / dyspozytor wydaje wtedy polecenie, aby poci g dojecha  do 

konkretnego miejsca, a przebiegi s  ustawiane na bie co w miar
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mo liwo ci (zwalniania si  odcinków). To „zlecenie” mo e mie  opcj

zatrzymywania (b d  nie zatrzymywania) si  przy peronach. Dyspo-

zytor / dy urny mo e „zleci ” jazd  wahad ow  mi dzy konkretnymi 

stacjami. Taki tryb pracy wg [10] jest nazywany „tras ”.

Istnieje mo liwo  uk adania tradycyjnych przebiegów przez emer-

gency gateway, lub wydawania polece  bezpo rednio przez VCC.

Podsumowuj c, dyspozytor ma nast puj ce mo liwo ci kierowania 

i sterowania ruchem poci gów:

1) jazda z rozk adu (automatycznie),

2) zlecenie jazdy do konkretnego miejsca,

3) zlecenie jazdy wahad owej,

4) r cznie (poza SMC) przez VCC – dla poci gów bez maszynisty,

5) r cznie (poza SMC) przez Emergency Gateway – tylko dla pojaz-

dów sterowanych r cznie.

Producent deklaruje mo liwo  automatyzacji tak e stacji postojo-

wych, oferuj c nast puj ce funkcje [10]:

- opcja automatycznej obs ugi torów postojowych,

- automatyczne ustawianie sk adów z uwzgl dnieniem 3 m odst -

pu,

- automatyczne czenie/roz czanie wagonów,

- automatyczne nagrzewanie i w czanie poci gów przez SMC,

- automatyczne kierowanie na tory postojowe poci gów wy czo-

nych z ruchu,

- automatyczne mycie poci gów,

- automatyzacja lekkich napraw.

8. Podsumowanie

Na sieci DLR wyst puj  odcinki jednotorowe oraz trasy wielu linii 

maj  wspólne odcinki. Wydawa oby si , e s  to czynniki powoduj -

ce du e zaburzenia ruchu w przypadku opó nie  dowolnego poci gu.

Jednak problem podejmowania decyzji w sytuacji tzw. „konfl iktów” 

(np. ustalenia, który z poci gów ma wjecha  na odcinek jednotorowy) 

jest znikomy. Maj  na to wp yw nast puj ce czynniki:

- Wysoka punktualno  poci gów. Instytucja Transport of Lon-

don zwraca koszt biletów, gdy opó nienie przekroczy 15 min (dla 

porównania dla kolejki naziemnej bilety s  zwracane, gdy opó -
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nienie przekroczy 30 min). Dla posiadaczy kart Oyster (odpo-

wiednik np. karty miejskiej) procedura zwrotu biletu ogranicza 

si  do wype nienia formularza na stronie internetowej.

- Wysoka niezawodno  urz dze .

- Wydzielona sie . Minimalna ilo  zaburze  spoza systemu kolej-

ki, które mia yby wp yw na ruch poci gów.

- Na kolejce DLR najd u sze odcinki jednotorowe wyst puj  na 

odga zieniu do Stratford. Jednak, gdy si  porówna rozk ad jaz-

dy [11] ze schematem uk adu torowego [12], mo na zauwa y ,

e dla poci gów z tego odga zienia u o ono trasy w taki sposób, 

aby ewentualne opó nienia nie przenosi y si  na pozosta e po-

ci gi i na odwrót. Na przyk ad przejazd przez stacj  Poplar odby-

wa si  bezkolizyjnie wzgl dem pozosta ych po cze .

Koszty eksploatacji kolejki wyposa onej w system automatycznego 

prowadzenia poci gów b d  ni sze z powodu znacznego ograniczenia 

ilo ci personelu (maszynistów). Jednak zabudowa takiego systemu nie 

pozwala na zlikwidowanie tradycyjnych urz dze  sterowania ruchem. 

Dla bezpiecznego i elastycznego funkcjonowania systemu, zarówno 

na liniach metra oraz na kolejce DLR s  zabudowane (a na linii me-

tra pozostawione) zdalnie sterowane urz dzenia srk, z tradycyjnymi 

urz dzeniami kontroli niezaj to ci.

Stosowane oznaczenia i skróty

DLR -  Docklands Light Railway – lekka kolejka w dzielnicy Lon-

dynu;

LU –  London Underground;

SMC –  System Managment Centre – centrum kr (kierowania 

ruchem);

VCC –  Vehicle Control Centre (Computer) – Bezpieczne kompute-

ry i urz dzenia obs uguj ce p tle transmisyjne, zale no ci

ruchomego odst pu blokowego; generuj cy pozwolenia na 

jazd  do pojazdów. Wspó pracuje z tradycyjnymi urz dze-

niami zale no ciowymi;

VOBC – Vehicle On Board Control (Computer) (Vital Telemetry and 

Vehicle On-Board Controllers) – Bezpieczne komputery i 
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urz dzenia w poci gach. Ca e sterowanie pojazdem, obs u-

ga komunikacji z p tlami transmisyjnymi;

SCS –  station controller subsystem – urz dzenia zale no ciowe

stacyjne

SRS -  serwer min. do komunikacji SMC – VCC

W’stn – (na rysunkach) Workstatin - stanowisko

LID –  Loop Identity – numer identyfi kacyjny p tli;

LMA –  Limit of Movement Authority – punkt do którego wydano 

zezwolenie na jazd ;

PDIU –  Platform Door Interface Unit – Interfejs do sterowania 

drzwiami na peronach.
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RAILWAY TRAFFIC OPERATION MANAGEMENT 
AND CONTROL FOR DRIVERLESS TRAINS BASED 

ON THE EXAMPLE OF SELTRAC SYSTEM
Summary

The various types of SelTrac system have been applied 
in fast tramway systems, light rail systems, automated 
rail transit systems and undergrounds. All versions of 
SelTrac system are based on bidirectional, wireless, safe 
track-vehicle transmission, so they are numbered as cbts 
(Communication Based Train Control).class of systems.

In frame works under krs systems development run 
by the Transport Department of PW the analysis of the 
system towards its ability to collect data for train dis-
patchers have been carried out. As the basis of analysis 
the automated rail transit lines DLR and Jubilee under-
ground lines in London have been selected.

The general description of SelTrac system and the 
train dispatcher workstation have been presented in the 
paper. Some aspects of train management in this system 
have been described.

Keywords: system of the railway traffi c supervisory 
and control, train dispatcher workstation, communication 
based train control, driverless train.
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Streszczenie
Proces przygotowania kadry do obs ugi systemów sterowa-

nia ruchem kolejowym mo e by  prowadzony przy zastosowaniu 

komputerowych symulatorów odwzorowuj cych funkcje rzeczy-

wistych obiektów. Artyku  przedstawia tak  mo liwo  w od-

niesieniu do przygotowania zawodowego dy urnych ruchu. Do-

datkow  zalet  prezentowanego symulatora jest zlokalizowanie 

go w internecie, co umo liwia korzystaj cym z niego wiczenie

funkcji obs ugi pulpitu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. 

Mo e to by  równie  elementem e-learningu zawodowego dla dy-

urnych ruchu.

S owa kluczowe: symulacja komputerowa, dokszta canie

i doskonalenie zawodowe, systemy sterowania ruchem poci gów,

kierowanie ruchem poci gów, stanowisko dy urnego ruchu

1. Wprowadzenie

Urz dzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) mo na podzieli  wg 

kryterium przeznaczenia na nast puj ce grupy [3]:

1  dr in ., Zak ad Organizacji i Ekonomiki Transportu Politechniki Krakowskiej, tel. 12-628-30-93, e-mail: chyba@autocom.com
2  student kierunku Transport na Wydziale In ynierii L dowej PK, tel.: 507 060 292, e-mail: pokrzesik@gmail.com
3  dr in ., Zak ad Organizacji i Ekonomiki Transportu Politechniki Krakowskiej, tel. 12-628-30-95, e-mail: mpuchala@pk.edu.pl
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urz dzenia sterowania ruchem na stacjach,

urz dzenia sterowania ruchem na liniach, w tym urz dzenia za-

bezpieczenia na przejazdach drogowo - kolejowych,

urz dzenia specjalne (dla stacji przemys owych, metro).

W grupie urz dze  sterowania ruchem kolejowym w przewa aj cej

cz ci funkcjonuj  na sieci PKP urz dzenia przeka nikowe i mecha-

niczne.

W skali ca ej sieci PKP udzia  poszczególnych rodzajów urz dze

sterowania na stacjach przedstawia si  nast puj co (procent z ogólnej 

liczby zwrotnic uzale nianych w przebiegach poci gowych) [17]:

mechaniczne – kluczowe – 10%,

mechaniczne scentralizowane – 33%,

elektryczne suwakowe – 7%,

przeka nikowe – 43%,

przeka nikowo – komputerowe – 2%,

komputerowe – 5%.

Urz dzenia przeka nikowe stanowi  prawie po ow  urz dze  za-

instalowanych na sieci kolejowej Polski. Dy urni ruchu obs uguj cy

te urz dzenia musz  w dalszym ci gu nabywa  umiej tno ci pos u-

giwania si  kostkowymi pulpitami stanowi cymi element wspó pracy

operatora z systemem, tak w zakresie uzyskiwania informacji o stanie 

procesu jak te  wydawania polece  steruj cych.

2. Kszta cenie i doskonalenie zawodowe dy urnych ruchu

W okresie funkcjonowania Techników Kolejowych przygotowanie do 

zawodu dy urnego ruchu odbywa o si  w nich na specjalno ci „Ruch 

i przewozy kolejowe”. Po zmianie modelu szkolnictwa redniego w Pol-

sce, a tak e po przekszta ceniu si  przedsi biorstwa PKP w szereg 

spó ek kapita owych i redukcji poziomu zatrudnienia - nast powa o

stopniowe przekszta canie specjalizowanych Techników Kolejowych 

w rednie szko y zawodowe o profi lu bardziej ogólnym. Specjalno

„Ruch i przewozy kolejowe” zacz to zast powa  bardziej ogóln  spe-

cjalno ci  „Technik transportu kolejowego”. Ilo  szkó  prowadz cych

specjalno ci dla przysz ych dy urnych ruchu nie jest du a i nie za-

wsze ciesz  si  one zainteresowaniem w ród uczniów - w efekcie droga 

przygotowywania dy urnych ruchu przez technika i szko y policealne 
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prawie uleg a likwidacji. St d uruchamianie kursów przez wyspecja-

lizowane fi rmy szkoleniowe, tak e we wspó pracy ze spó kami Gru-

py PKP lub innymi przewo nikami. Niekiedy szkolenia odbywaj  si

w trybie wewn trzzak adowym.

Obecnie dy urni ruchu s  najcz ciej pracownikami fi rmy PLK S.A., 

a kandydaci do tego zawodu kszta ceni s  g ównie w zawodowych szko-

ach policealnych [5], w fi rmach szkoleniowych, jak np. CS Szkolenie 

i Doradztwo Sp. z o.o. [2], Hagans Logistic Sp. z o.o. [6] oraz w mniej-

szym zakresie w zawodowych szko ach ponadgimnazjalnych. Bardzo 

cz sto te podmioty korzystaj  z bazy dawnych techników kolejowych.

W opracowanym przewodniku po zawodach [8], w grupie klasyfi ka-

cyjnej „Transport i czno ” znajduje si  grupa transportu kolejowego 

i wyszczególniony jest zawód dy urnego ruchu [9]. W klasyfi kacji za-

wodów i specjalno ci zawód dy urnego ruchu jest pod kodem: 831204 

[10]. Zawód ten opisany jest wed ug nast puj cego wzorca:

zadania i czynno ci,

rodowisko pracy,

wymagania psychologiczne,

wymagania fi zyczne i zdrowotne,

warunki podj cia pracy w zawodzie,

mo liwo ci awansu w hierarchii zawodowej,

mo liwo ci podj cia pracy przez doros ych,

polecana literatura,

inne zawody z tej klasy.

Przygotowanie zawodowe dla zatrudnionych ju  przez przewo nika

kandydatów na dy urnych ruchu prowadzone jest w dwu wariantach 

(kandydat posiada wykszta cenie rednie kierunkowe lub posiada tyl-

ko wykszta cenie rednie ogólne) i obejmuje:

a) szkolenie teoretyczne,

b) sta  stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organiza-

cyjnej pracodawcy, w dyspozyturze i w jednostce zajmuj cej si

eksploatacj  pojazdów kolejowych,

c) zaj cia próbne - wykonywanie pracy pod nadzorem na stanowi-

sku, na którym kandydat ma by  zatrudniony.

Szczegó owy program i harmonogram przygotowania zawodowego 

(sta u zawodowego) zawiera Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 

[18]. Nast pnym etapem jest zdanie egzaminu kwalifi kacyjnego przed 

Komisj  UTK, który przeprowadza si  na wniosek pracodawcy. 
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Egzamin ten sk ada si  z nast puj cych trzech cz ci:

a) teoretycznej,

b) praktycznej,

c) z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy - wed ug programu 

opracowanego przez pracodawc  zgodnie z przepisami ustawy 

- Kodeks pracy.

Równie  zakres tematyczny egzaminu kwalifi kacyjnego, jak te

sk ad i zasady powo ywania komisji szczegó owo precyzuje Rozporz -

dzenie Ministra Infrastruktury [18].

W procesie przygotowania zawodowego dy urnych ruchu, jak te

podczas doskonalenia zawodowego ju  w okresie pracy podkre la si

szczególn  rol  samokszta cenia jako formy zdobywania wiedzy. For-

ma ta musi wynika  z osobistego zaanga owania pracownika i jego 

d enia do coraz lepszego poznania tajników zwi zanych z wykony-

wanym zawodem. Forma ta mo e by  równie  wspierana przez wyko-

rzystanie komputerowych symulatorów stanowisk zwi zanych z pro-

wadzeniem ruchu poci gów [15].

3. Mo liwo ci wspierania nauki zawodu zwi zanego z ruchem 
kolejowym

Prowadzenie ruchu kolejowego jest nierozerwalnie zwi zane z ob-

s ug  urz dze  sterowania ruchem kolejowym, obs ug  pojazdów 

trakcyjnych, a tak e z wymian  informacji mi dzy posterunkami ru-

chu, czy mi dzy nimi a pojazdami trakcyjnymi. St d na etapie przygo-

towania kandydatów do zawodów zwi zanych bezpo rednio z ruchem 

kolejowym bardzo istotne jest zapewnienie mo liwo ci praktycznego 

opanowania techniki pracy z ró nymi urz dzeniami.

W dzisiejszych warunkach praktyczn  nauk  obs ugiwania ró -

nych urz dze  w kolejnictwie mo na realizowa  nast puj co:

na oryginalnych urz dzeniach zainstalowanych na posterun-

kach ruchu lub w pojazdach,

na oryginalnych urz dzeniach zainstalowanych w pracowniach 

laboratoryjnych szkó  czy fi rm szkoleniowych,

na symulatorach stanowi cych kombinacj  oryginalnych urz -

dze  i techniki komputerowej,

na symulatorach komputerowych.
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Wykonywanie wicze  na urz dzeniach w posterunkach ruchu 

czy w lokomotywach jest z oczywistych powodów bardzo ograniczone 

i dost pne w a ciwie tylko dla kandydatów ju  zatrudnionych u prze-

wo nika. Kandydat ma przy tym najcz ciej tylko mo liwo  poznania 

typowego zakresu pracy na urz dzeniach.

Wi ksze mo liwo ci pracy na oryginalnych urz dzeniach np. srk 

stwarzaj  specjalistyczne pracownie, w których gromadzi si  ró -

ne systemy. Pracownie takie wymagaj  jednak du ych pomieszcze

i sporych nak adów fi nansowych, co przy malej cej liczbie szkolonych 

osób nie jest zbyt efektywne.

Przyk adem symulatora bazuj cego na oryginalnych urz dzeniach

mo e by  kabina maszynisty lokomotywy poci gowej EP 09, w któ-

rej manipulatory s  rzeczywiste, symulowane s  efekty d wi kowe,

wskazania przyrz dów i wska ników, efekty drga  czy widok za ok-

nem kabiny zwi zany z sytuacj , w jakiej znalaz  si  maszynista [16]. 

W zadanej sytuacji musi on odpowiednio reagowa . Mo na inscenizo-

wa  przy tym tak e sytuacje ekstremalne. W podanym tu przypadku 

symulator oznacza odpowiednio przygotowane urz dzenie sterowane 

programem komputerowym, którego zadaniem jest w miar  wierne 

odtwarzanie warunków rzeczywistych wyst puj cych podczas pracy 

np. maszynisty czy dy urnego ruchu. Brak jest tylko ryzyka zwi za-

nego ze spowodowaniem wypadku.

Natomiast symulatory komputerowe, czy programy komputerowe 

wspomagaj ce proces kszta cenia, to równie  pewna forma symula-

torów, jednak bez urz dze  specjalistycznych. Programy symulacyjne 

uruchamiane s  na typowych zestawach mikrokomputerów i uczest-

nik szkolenia ma mo liwo wiczenia czynno ci manualnych, tak 

w trakcie szkolenia jak te  samodzielnie po zako czeniu szkolenia. 

Funkcje symulowania sytuacji rzeczywistych przejmuje na siebie od-

powiednio skonstruowany program. Mo liwe jest zademonstrowanie 

na jednym zestawie komputerowym obs ugi bardzo ró norodnych

urz dze  i dla szerokiego zakresu sytuacji ruchowych.

Symulatory komputerowe mo na uruchamia  na pojedynczym 

komputerze PC, mo na je wykorzystywa  w sieciach lokalnych, albo 

mo na pracowa  przez internet. Przyk adem programu lokalnego jest 

np. DEMO pulpitu hybrydowych urz dze  stacyjnych sterowania ru-

chem kolejowym – typ OSA [13]. Pulpit ten sterowany jest klawiatur

i „myszk ” jak w urz dzeniach rzeczywistych, a wskazania wy wiet-
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lane s  na ekranie monitora. Przyk adem symulatora dost pnego po-

przez strony internetowe mo e by  symulator opisywany dalej w ni-

niejszym artykule. Jest on dost pny pod adresem www.isdr.pl.

4. Zastosowanie symulacji komputerowej w procesie kszta ce-
nia i doskonalenia zawodowego

Symulacja to technika s u ca do imitowania dzia ania ca ego sy-

stemu lub na ladowania pewnej sytuacji (ekonomicznej, militarnej, 

mechanicznej, etc.) poprzez u ycie odpowiednich modeli lub urz -

dze  w celu zdobycia informacji lub w celach dydaktycznych. Je eli

symulacja realizowana jest przy pomocy programu komputerowego, 

wówczas mówimy o symulatorze komputerowym. Jak wynika z tego 

okre lenia, symulatory komputerowe budowane dla celów dydaktycz-

nych stanowi  jedn  z klas narz dzi wykorzystywanych w procesie 

kszta cenia czy doskonalenia zawodowego.

Inne przyk adowe zastosowania symulatorów komputerowych to:

badanie konstrukcji mechanicznych czy budowlanych pod 

wzgl dem wytrzyma o ci,

badanie i projektowanie nowych uk adów elektronicznych,

badanie zachowania si  systemów ekonomicznych czy spo ecz-

nych,

symulowanie dzia ania ró nego rodzaju sieci, itd.

Trudno dzisiaj znale  dziedzin  gospodarki, w której nie by yby

stosowane mniej lub bardziej z o one systemy symulacyjne.

W obszarze dydaktyki równie  coraz szersze zastosowanie znajdu-

j  symulatory komputerowe. Mo na wskaza  nast puj ce szczególne 

przypadki ich zastosowania:

• szkolenie oraz doskonalenie umiej tno ci obs ugi urz dze

technicznych; symulator odtwarza rzeczywist  sytuacj  w spo-

sób doskona y; planuje cie k  szkolenia w zale no ci od post -

pów oraz umo liwia ocen  post pów,

• wiczenie zachowa  operatora w sytuacjach ekstremalnych, 

które wyst puj  w rzeczywisto ci bardzo rzadko, a wymagaj

natychmiastowej reakcji i mog  by  powtarzane wielokrotnie,

• sprawdzanie efektów i wiczenie zachowa  w wojskowo ci,

gdzie u ycie np. niektórych rodzajów broni nie jest mo liwe bez 
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koniecznej potrzeby; wypracowywanie reakcji w sytuacjach kry-

zysowych,

• szkolenie obs ugi wielkich statków oceanicznych; szkolenie ob-

s ugi nowoczesnych, bardzo zaawansowanych a jednocze nie

drogich urz dze  medycznych.

Zastosowanie symulatorów komputerowych w procesie nauczania 

zalicza si  dzisiaj do ca ego kompleksu narz dzi i metod zwanego e-

learningiem [15].

5. Funkcjonalno  systemu E w sterowaniu ruchem poci gów
na stacji 

Pierwsze przeka nikowe urz dzenia nastawcze systemu E rozpo-

cz to instalowa  na sieci PKP w 1948 r. w oparciu o elementy pro-

dukowane na licencji zakupionej od szwedzkiej fi rmy L.M. Ericsson. 

Licencja ta obejmowa a wytwarzanie przeka ników, sygnalizatorów 

wietlnych, nap dów zwrotnicowych i rogatkowych, d awików toro-

wych i innych podzespo ów. Rozwi zania schematowe wzorowano na 

urz dzeniach szwedzkich, dostosowuj c je do polskich przepisów. 

Wkrótce wprowadzono szereg usprawnie , polegaj cych m.in. na za-

st pieniu przeka ników zaciskowych przeka nikami wtykowymi oraz 

opracowaniu uniwersalnych pulpitów nastawczych [12].

Tak uformowany system rozpocz to wprowadza  na sie  PKP 

w szerszym zakresie i wkrótce sta  si  on podstawowym systemem 

przeka nikowych urz dze  stacyjnych na PKP. Lata eksploatacji 

wykaza y wiele zalet systemu, do których nale  przede wszystkim 

prostota i przejrzysto  uk adów oraz du a niezawodno  dzia ania.

Z drugiej strony system charakteryzuje si  ma  sprawno ci , powo-

dowan  ograniczonymi mo liwo ciami sekcyjnego zwalniania przebie-

gów, d ugimi czasami dzia ania przeka ników i brakiem przebiegowe-

go nastawiania zwrotnic i sygna ów - z uwagi na to jest odpowiedni 

g ównie dla ma ych i rednich stacji, cho  zosta  zastosowany tak e

wielu na du ych w z ach.

Elementy systemu projektowane i montowane s  indywidualnie 

na podstawie tablic zale no ci i planu schematycznego urz dze

srk. Jako elementy zale no ciowe stosowane s  g ównie przeka ni-

ki wtykowe typu JRK, zasilane pr dem sta ym o napi ciu 24 V. Do 
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podstawowych obwodów grupy zale no ciowej systemu E zaliczy

mo na [19]:

obwody steruj ce zwrotnic i wykolejnic, w których kontrolowane 

s  warunki przestawienia zwrotnic i wykolejnic (utwierdzenie, 

niezaj to ),

obwody sygna owe, w których kontrolowane s  warunki wy-

wietlenia sygna u zezwalaj cego (po o enia zwrotnic i wykolej-

nic, niezaj to  odcinków, wykluczenie przebiegów sprzecznych, 

stan blokady liniowej i stacyjnej),

obwody utwierdzaj ce i zwalniaj ce, odpowiadaj ce za utwier-

dzanie i zwalnianie przebiegów,

obwody kontroli zwolnienia, w których kontrolowana jest popraw-

no  dzia ania niektórych przeka ników i innych elementów.

Obwody te wspó pracuj  z urz dzeniami zewn trznymi poprzez ob-

wody grupy nastawczej, do których zaliczaj  si  m.in. obwody na-

stawcze i kontrolne zwrotnic oraz obwody wiate  na sygnalizatorach. 

Niezaj to  odcinków torowych i zwrotnicowych kontrolowana jest 

uk adowo, w typowym rozwi zaniu stosowane s  w tym celu klasycz-

ne obwody torowe ze z czami izolowanymi.

System E wspó pracowa  mo e z ró nymi rodzajami blokad liniowych, 

a tak e z innymi rodzajami urz dze  stacyjnych za po rednictwem prze-

ka nikowej blokady stacyjnej. Jako interfejs operatora typowo stosowa-

ny jest pulpit nastawczy typu kostkowego, na którym umieszczony jest 

plan wietlny uk adu torowego wraz z przyciskami steruj cymi i innymi 

elementami. Wi kszo  czynno ci na pulpicie nastawczym wykonywana 

jest poprzez obs u enie jednego przycisku. W ostatnich latach rozpocz -

to wprowadzanie elektronicznych pulpitów nastawczych w nowych lub 

modernizowanych urz dzeniach systemu E [4].

Cech  charakterystyczn  obs ugi urz dze  systemu E jest indy-

widualne nastawianie zwrotnic i wykolejnic przy pomocy trójpo o e-

niowych przycisków nastawczych. Po o enie zwrotnicy sygnalizowane 

jest wieceniem odpowiedniej szczeliny kontrolnej kolorem ó tym.

Powsta y tak e uk ady nastawiania przebiegowego, stosowane jako 

uzupe nienie podstawowych obwodów systemu, jednak znalaz y za-

stosowanie jedynie na niektórych wi kszych stacjach.

Po przygotowaniu drogi przebiegu obs ugiwany jest przycisk sygna-

owy sygnalizatora b d cego pocz tkiem przebiegu. Wraz z jego naci -

ni ciem nast puje równoczesne utwierdzenie przebiegu, sygnalizowane 
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pod wietleniem szczelin wzd u  drogi przebiegu na bia o i wy wietlenie 

sygna u zezwalaj cego na jazd . Sygna  wygaszany jest samoczynnie 

wraz z zaj ciem przez tabor odcinka za sygnalizatorem lub poprzez pod-

ci gni cie w gór  przycisku sygna owego. Zaj to  odcinka sygnalizo-

wana jest pod wietleniem szczelin na pulpicie kolorem czerwonym.

Utwierdzenie drogi przebiegu, cznie z drog  ochronn , zwalniane 

jest w zasadzie wraz ze zjechaniem taboru z ostatniego odcinka drogi 

przebiegu. W systemie E zasadniczo przebiegi nie s  zwalniane sekcyj-

nie, jednak w razie potrzeby mo liwy jest podzia  na 2-3 sekcje, przy 

czym ka da sekcja stanowi w zasadzie osobny przebieg. Zale nie od 

potrzeb ruchowych, przebiegi manewrowe mog  zosta  zaprojektowa-

ne jako utwierdzane, zamykane lub wolne. R czne (dora ne) zwolnie-

nie utwierdzenia przebiegu nast puje bezzw ocznie po podci gni ciu

w gór  plombowanego przycisku odpowiedniego sygnalizatora.

W przypadku uszkodzenia odcinka izolowanego zwrotnicy, jej prze-

stawianie mo liwe jest poprzez obs u enie jej przycisku równocze -

nie z podci gni ciem w gór  plombowanego przycisku pomocniczego 

danej zwrotnicy. Rozprucie zwrotnicy sygnalizowane jest miganiem 

szczelin wietlnych zwrotnicy na czerwono i dzwonkiem. Wy czenie

sygnalizacji rozprucia dokonywane jest podci gni ciem w gór  plom-

bowanego przycisku kasowania rozprucia danej zwrotnicy.

W razie usterki uniemo liwiaj cej wy wietlenie sygna u zezwala-

j cego na jazd  na semaforze istnieje mo liwo  wy wietlenia na nim

sygna u zast pczego. Odbywa si  to poprzez podci gni cie w gór

przycisku sygna u zast pczego danego semafora, którego u ycie reje-

strowane jest licznikiem. Sygna  zast pczy zostaje wygaszony samo-

czynnie po 90 sekundach lub poprzez wci ni cie przycisku sygna u

zast pczego. Droga przebiegu zabezpieczana jest w takim przypadku 

przewa nie poprzez wy czenie napi cia nastawczego.

6. Za o enia budowy symulatora stacyjnych urz dze  srk typu 
E i jego logika

Podstawowym celem programu symulacyjnego jest odwzorowanie 

dzia ania urz dze  stacyjnych systemu E wraz z mo liwo ci  symu-

lacji wybranych usterek. Ponadto w programie przewidziano rozbudo-

wan  warstw  symulacji ruchu pojazdów i kierowania ruchem, dzi ki
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czemu poza obs ug  samych urz dze  srk odwzorowane s  podstawo-

we czynno ci zwi zane z prowadzeniem ruchu (np. porozumiewanie 

si  z s siednimi posterunkami). Mo liwe jest tak e wprowadzanie ró -

nych obostrze  zwi zanych z usterkami urz dze  i innymi sytuacja-

mi (np. wydawanie rozkazów pisemnych, zamkni cie toru szlakowego, 

telefoniczne zapowiadanie poci gów).

Kod odpowiedzialny za dzia anie poszczególnych elementów pro-

gramu umieszczony zosta  w wydzielonych modu ach programowych 

(rys.1), których uk ad w przybli eniu odpowiada uk adowi powi za

urz dze  i posterunków rzeczywistej stacji. Uk ad ten, a tak e modele 

urz dze  i samego posterunku, mo na modyfi kowa , dzi ki czemu 

mo liwe jest odwzorowanie innych stacji, a w dalszej perspektywie 

równie  innych rodzajów urz dze  stacyjnych.

Rys.1. Sposób powi zania modu ów programowych symulatora

ród o: opracowanie w asne

Podstaw  funkcjonowania programu jest modu  odpowiadaj cy za 

dzia anie zewn trznych urz dze  srk oraz symulacj  ruchu pojazdów, 

do której wykorzystywany jest dok adny, sieciowy model uk adu to-

rów i urz dze  posterunku. Stan zewn trznych urz dze  srk zale y

od sygna ów przekazywanych z innych modu ów programu (g ównie

z warstwy zale no ciowej). Model ruchu pojazdów uwzgl dnia ich 

mas , moc oraz przybli one opory ruchu, dzi ki czemu uzyskano re-

alistyczne czasy jazdy. Sterowanie ruchem pojazdów odbywa si  na 
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podstawie sygna ów na sygnalizatorach przytorowych oraz sygna ów

otrzymywanych bezpo rednio od u ytkownika programu. Dzia anie

modu u mo na obserwowa  oraz wp ywa  na nie poprzez interaktyw-

ny schemat uk adu torów posterunku.

Z urz dzeniami zewn trznymi powi zana jest symulacja dzia ania

urz dze  wewn trznych, tzn. przeka nikowej warstwy zale no ciowej

po czonej z pulpitem nastawczym. Realizacja zale no ci w systemie 

E opiera si  na uk adach przeka ników elektromagnetycznych, które 

zamykaj  b d  otwieraj  obwody pod wp ywem pr du elektrycznego.

W programie odwzorowano dzia anie najwa niejszych przeka ni-

ków, takich jak przeka niki nastawcze zwrotnic, przeka niki sygna-

owe, utwierdzaj ce, zwalniaj ce oraz kontroli zwolnienia. Przeka -

niki te reprezentowane s  w programie przez zmienne logiczne, lub 

- w przypadku przeka ników czasowych albo dzia aj cych z opó nie-

niem - przez zmienne liczbowe odliczaj ce czas do wzbudzenia lub 

zwolnienia przeka nika. Stan przeka ników ustalany jest przy pomocy 

równa  logicznych, które tworzone s  w oparciu o uproszczone sche-

maty ich obwodów elektrycznych. Zasad  odwzorowania stanu obwo-

du przeka nika poprzez równanie logiczne przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przyk adowy obwód przeka nika i jego reprezentacja w postaci 
równania logicznego

ród o: opracowanie w asne

W równaniach sprawdzany jest stan elementów kontrolowanych 

w danym obwodzie, np. przycisków lub innych przeka ników. Wynik 

równania okre la, czy dany obwód jest otwarty, czy zamkni ty, co 

w efekcie okre la warto  zmiennej symbolizuj cej przeka nik. Symu-

lacja dzia ania pozosta ych obwodów lub urz dze  (np. blokad linio-

wych) przebiega w sposób uproszczony, z zachowaniem logiki dzia a-

nia rzeczywistych urz dze .

Symulacja obejmuje tak e funkcjonowanie s siednich posterun-

ków ruchu oraz posterunków dró ników przejazdowych i SKP, znaj-
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duj cych si  w obr bie obs ugiwanego posterunku i na przyleg ych

do niego szlakach. Modu y s siednich posterunków ruchu przyjmuj

oraz wyprawiaj  poci gi na ko cach szlaków wed ug wczytanego roz-

k adu jazdy oraz statusu danego toru, aktualizowanego na podstawie 

stanu urz dze  i telefonogramów otrzymanych od u ytkownika. Ko-

munikacja polega na wymianie okre lonych telefonogramów, w któ-

rych podawany jest numer poci gu, godzina, tor lub inne informacje.

7. Funkcjonalno  symulatora

Program odwzorowuje dzia anie urz dze  srk i prowadzenie ruchu 

kolejowego na niewielkiej stacji w z owej wed ug ustalonego rozk adu

jazdy. Interfejs programu ma posta  kilku zak adek (rys. 3), na któ-

rych rozmieszczone zosta y najwa niejsze narz dzia u ywane w trak-

cie symulacji, do których nale :

podgl d sytuacji w terenie,

pulpit nastawczy,

urz dzenia czno ci,

rozk ad jazdy,

inne (np. urz dzenia SSP).

Rys. 3. Widok cz ci ekranu monitora z uruchomionym symulatorem ISDR

ród o: opracowanie w asne
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Symulacja dzia ania urz dze  srk obejmuje wszelkie podstawowe 

oraz dora ne funkcje systemu E. Odwzorowana zosta a równie  ob-

s uga wybranych rodzajów blokad liniowych - samoczynnej blokady 

liniowej typu Eac (na szlaku dwutorowym) oraz pó samoczynnych

blokad liniowych typu C i Eap (na szlakach jednotorowych), a tak-

e uzale nionego z urz dzeniami stacyjnymi przejazdu kategorii A 

i urz dze  SSP. Wa nym elementem jest symulacja usterek urz dze ,

dzi ki której mo liwe jest wywo anie rozmaitych sytuacji wymagaj -

cych awaryjnej ich obs ugi. Odwzorowano m.in. takie usterki, jak: 

uszkodzenie odcinka izolowanego, przepalenie arówki sygnalizatora, 

usterki w obwodzie nastawczym lub kontrolnym zwrotnicy, rozprucie 

pozorne, przerwanie y  blokady liniowej mi dzy posterunkami ruchu, 

itp. Usterki wyst powa  mog  losowo lub na danie u ytkownika.

Oprócz obs ugi urz dze  srk uwzgl dnione zosta o telefoniczne po-

rozumiewanie si  z s siednimi posterunkami ruchu oraz posterun-

kami dró ników przejazdowych, na które sk ada si  m.in. zapowia-

danie poci gów, zamykanie torów szlakowych czy te  powiadamianie 

dró ników przejazdowych. Przewidziano tak e proste porozumiewanie 

si  z obsad  pojazdów trakcyjnych, wykorzystywane m.in. do wyda-

wania rozkazów pisemnych. Komunikacja odbywa si  przy pomocy 

zestawów gotowych telefonogramów i radiotelefonogramów oraz imi-

tacji manipulatorów centralki dyspozycyjnej i radiotelefonu. Rozk ad

jazdy przedstawiony mo e by  w formie wyci gu z rozk adu jazdy dla 

posterunku lub tabeli wzorowanej na SWDR (Systemie Wspomagania 

Dy urnego Ruchu) z mo liwo ci  wprowadzania czasów jazdy poci -

gów przez u ytkownika analogicznie jak w rzeczywisto ci.

Bardziej szczegó owy opis realizacji poszczególnych funkcji symu-

latora znajduje si  w instrukcji jego obs ugi dost pnej na stronie www.

isdr.pl [7].

8. Wykorzystanie symulatora w procesie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego dy urnych ruchu

Podczas szkolenia przysz ych dy urnych ruchu, zarówno w szko-

ach jak i na kursach, a nawet na nastawniach, mo liwo ci obs ugi

rzeczywistych urz dze  srk s  ograniczone, co utrudnia dobre zapo-

znanie si  z ich dzia aniem i eksploatacj . Tymczasem zarówno egza-
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min potwierdzaj cy kwalifi kacje zawodowe technika transportu ko-

lejowego [1], jak i egzamin kwalifi kacyjny na dy urnego ruchu [18] 

obejmuj  cz  praktyczn . Przygotowywanie si  do tych egzaminów 

wymaga stworzenia ró nych mo liwo ci praktycznego wiczenia ob-

s ugi urz dze  srk – zarówno grupowo w czasie zaj  dydaktycznych, 

jak i samodzielnie w ramach indywidualnych potrzeb. Standardy wy-

posa enia dydaktycznego pracowni kszta cenia zawodowego w zawo-

dzie „technik transportu kolejowego” opracowane przez KOWEZiU 

[11] zalecaj , aby szko y w Laboratorium techniki ruchu kolejowe-

go dysponowany nie tylko ró nymi systemami liniowych i stacyjnych 

urz dze  srk, ale tak e stanowiskami komputerowymi z programami 

symulacyjnymi prowadzenia ruchu kolejowego.

Symulator ISDR z bardzo bogatymi funkcjami w zakresie obs ugi

przeka nikowych urz dze  typu E oraz ró nych typów blokad linio-

wych wychodzi naprzeciw wskazanym powy ej potrzebom. Symulator 

mo e znale  zastosowanie jako uzupe nienie szkolenia praktycznego, 

pozwalaj c na wiczenie obs ugi urz dze  srk i podstaw prowadzenia 

ruchu kolejowego w ró nych sytuacjach, a tak e w przypadku uste-

rek, co jest trudne do osi gni cia w warunkach rzeczywistych. Oprócz 

obs ugi samego programu u ytkownik mo e dodatkowo prowadzi

odpowiednie dokumenty, takie jak „Dziennik ruchu”. wiczenia z wy-

korzystaniem symulatora odbywa  si  mog  w jednostce prowadz -

cej szkolenie w okre lonym wymiarze godzinowym lub na prywatnym 

komputerze szkolonej osoby w jej w asnym zakresie.

9. Zako czenie

Celem referatu by o przedstawienie pewnej propozycji wspoma-

gania procesu przygotowania do zawodu dy urnego ruchu. Proces 

ten uleg  modyfi kacji w zwi zku z likwidacj  techników kolejowych 

i nielicznymi szko ami rednimi przygotowuj cymi do wykonywania 

zawodów zwi zanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Jak przed-

stawiono w referacie du  wag  przywi zuje si  do samokszta cenia

przysz ych adeptów w tym zawodzie. Szczególnie proces samokszta -

cenia mo e by  wspomagany poprzez zastosowanie symulatora kom-

puterowego pulpitu dy urnego ruchu. Dost pno  tego symulatora na 

stronie internetowej sprawia, e mo e by  szeroko u ywany nie tylko 
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przez profesjonalistów, ale tak e przez entuzjastów transportu kole-

jowego, buduj c popularno  tej dziedziny gospodarki. Jest to jego 

funkcja popularyzatorska, dobrze wpisuj ca si  w koncepcj  usta-

wicznego kszta cenia.

Bibliografi a

  [1] Centralna Komisja Egzaminacyjna: Informator o egzaminie po-

twierdzaj cym kwalifi kacje zawodowe – technik transportu ko-

lejowego. MENiS, Warszawa 2005.

  [2] Czarnocki J.: Co dalej ze szkoleniami zawodowymi dla potrzeb 

transportu szynowego?. Infrastruktura transportu nr 4/2011.

  [3] D browa-Bajon M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym 

– funkcje, wymagania, zarys technik. Ofi cyna Wydawnicza Po-

litechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

  [4] Dyduch J., Kornaszewski M.: Systemy sterowania ruchem kole-

jowym. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.

  [5] http://www.apedukacja.pl/transport_kolejowy_kolejni-

ctwo,184.html – strona internetowa Szko y Policealnej.

  [6] http://www.hagans.pl/szkolenia/kursy-kwalifi kacyjne - stro-

na internetowa O rodka Kszta cenia Zawodowego.

  [7] http://www.isdr.pl - strona internetowa zawieraj ca prezento-

wany symulator.

  [8] http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=clsf – profi le za-

wodowe ró nych specjalno ci.

[9] http://zawody.kaszkur.pl/index.php?show=job&id=831202#

req – profi l kursu przygotowuj cego do zawodu dy urnego ru-

chu.

[10] http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=32&Itemid=226 – Wymagania stawia-

ne dy urnemu ruchu oraz profi l przygotowania zawodowego.

[11] Krajowy O rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicz-

nej: Standardy wyposa enia dydaktycznego pracowni kszta -

cenia zawodowego – technik transportu kolejowego.

[12] Makowski S.: Program automatyzacji sterowania ruchem na 

PKP do 2000 roku. Automatyka Kolejowa nr 11/1989.



82 Chyba A., Okrzesik P., Pucha a M.

[13] Mielnik R., Pucha a M.: Doskonalenie zawodowe pracowników 

PKP w zakresie obs ugi i eksploatacji komputerowo – przeka -

nikowego systemu urz dze  stacyjnych OSA-H. XIII Konferen-

cja Naukowa “Pojazdy Szynowe ‘98” Katowice – Ustro  8 – 10 

pa dziernik 1998r. – Zeszyty Naukowe Politechniki l skiej,

seria Transport zeszyt nr 33.

[14] Molecki B.: Oprogramowanie symulacyjne a problematy-

ka transportu szynowego. Technika Transportu Szynowego, 

10/1997.

[15] Pucha a M.: Miejsce zarz dzania wiedz  w procesie zarz dza-

nia. Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna “Nowo-

czesne technologie i systemy zarz dzania w kolejnictwie”, Kry-

nica 17 – 19 listopad 2004r, Zeszyty Naukowo – Techniczne 

SITKRP – Oddzia  w Krakowie zeszyt nr 117 seria Materia y

Konferencyjne (nr 66) - Kraków 2004.

[16] Pucha a M.: Doskonalenie zawodowe pracowników przedsi -

biorstwa PKP wynikaj ce z wdra ania systemów komputero-

wych [w.] Aleksander Tadeusz [red.] rodowiska wychowaw-

cze i edukacja doros ych w dobie przemian. Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiello skiego, Kraków 2003.

[17] Roczny raport 2009 – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Pol-

skie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

[18] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 

w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bez-

po rednio zwi zanych z prowadzeniem i bezpiecze stwem ru-

chu kolejowego, prowadzeniem okre lonych rodzajów pojaz-

dów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

[19] Zaj czkowski A., Kalici ska K., Olendrzy ski W.: .Elektryczne

urz dzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego - urz dzenia sta-

cyjne. WK , Warszawa 1976.



83SYMULATOR KOMPUTEROWY PRZEKA NIKOWEGO SYSTEMU...

COMPUTER SIMULATOR OF RELAY INTERLOCKING 
SYSTEM (TYPE E) AT RAILWAY STATION 

AS A TOOL FOR TEACHING AND PROFESSIONAL 
TRAINING FOR TRAFFIC CONTROLLERS

Summary
The process of staff training to handle the rail traffi c control 

systems can be carried out using computer simulators imitating fe-

atures of real objects. Such opportunity in regards to professional 

training for traffi c controller has been presented in the article. An 

additional advantage of the presented simulator is its location in 

the internet. This location gives the users a chance to examine any 

function of desktop operation in any time and any place. It could 

also be an element of e-learning training for traffi c controllers.

Keywords: computer simulation, professional training sy-

stems, train control systems, train traffi c management, traffi c con-

troller desk
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W odzimierz Czyczu a1

Jerzy Stawowiak2

MODYFIKACJA PRZYTWIERDZENIA SZYN 
DO PODK ADÓW STALOWYCH TYPU Y

Streszczenie
Praca przedstawia istot  modyfi kacji przytwierdzenia szyn do 

podk adów stalowych typu Y oraz wybrane wyniki bada  labo-

ratoryjnych. Badania pokaza y, e modyfi kacja powinna wp y-

n  na zmniejszenie oddzia ywa  dynamicznych z podk adu na 

podsypk . Zakres przeprowadzonych bada  jest wystarczaj cy

do ubiegania si  o tymczasowe wiadectwo dopuszczenia typu 

budowli do eksploatacji i przeprowadzenia bada  na odcinkach 

testowych sieci kolejowej.

S owa kluczowe: w ze przytwierdzenia, podk ad stalowy 

typu Y

1. Wprowadzenie

Podk ad stalowy typu Y stanowi istotne udoskonalenie podk adu 

upinowego (Trogschwelle). Dzi ki ukszta towaniu ramion dwuteow-

nika opory jego ruchu w podsypce s  znacz co wy sze od typowych 

podk adów belkowych. Ta cecha oraz wysoka sztywno  ramowa 

pozwala na zastosowanie toru bezstykowego w ukach o ma ych 

promieniach i na du ych pochyleniach niwelety [2].

W przypadku du ych nacisków osi, ugi cia standardowych pod-

k adów stalowych typu Y s  zbyt du e (2 mm i wi cej). Okoliczno

ta sta a si  podstaw  doskonalenia konstrukcji. W latach 2002 

1  prof. dr hab. in ., Politechnika Krakowska, Wydzia  In ynierii L dowej, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, e-mail: 
czyczula@pk.edu.pl, tel.: 012 6282358;

2  in ., Politechnika Krakowska, Wydzia  In ynierii L dowej, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, e-mail: jureks@2com.
pl, tel.: 012 6282157;



86 Czyczu a W., Stawowiak J.

Rys. 1. W ze  przytwierdzenia CS-01 i standardowe przytwierdzenie S-15
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– 2003, w ramach projektu POLYS, zosta  opracowany podk ad 

z dwuteownikiem o zwi kszonym momencie bezw adno ci [1].

Celem pracy jest przedstawienie kolejnego etapu doskonalenia 

konstrukcji – modyfi kacji przytwierdzenia szyn do podk adu stalo-

wego typu Y.

2. Istota modyfi kacji

Modyfi kacja przytwierdzenia polega na (por. rys. 1):

a) wprowadzeniu spr yny dociskowej typu SB zamiast spr yny 

Skl;

b) zastosowaniu podwójnego mocowania w celu zwi kszenia si y

docisku szyny do podk adu i zapewnienia „utwierdzeniowe-

go”, zamiast „przegubowego” mocowania szyny do podk adu 

(rozwi zanie to zastosowano z powodzeniem w konstrukcji 

przytwierdzenia ICOSTRUN-02 do podk adu strunobetonowe-

go PS-08);

c)  zastosowaniu podatnej przek adki podszynowej, o sztywno-

ci prawie o rz d ni szej w stosunku do standardowej (oko o

80 MN/m wobec oko o 600 MN/m [3]).

Zmodyfi kowane przytwierdzenie nazwano CS-01.

3. Wyniki bada  laboratoryjnych

Pe na dokumentacja bada  laboratoryjnych przytwierdzenia CS-

01 znajduje si  w pracy [4] – tutaj przedstawimy wybrane wyniki.

A. Sztywno  statyczna w z a przytwierdzenia

Na rys. 2. pokazano przyk adowy wykres jednej z próbek pod-

czas badania sztywno ci pionowej w z a przytwierdzenia CS-01.

Badania, przeprowadzone na 3 próbkach pokaza y, e – na pozio-

mie ufno ci 95% - sztywno  statyczna wynosi 78,6 MN/m.
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Rys. 2. Przyk adowy przebieg zale no ci „Si a – przemieszczenie” podczas 
badania statycznej sztywno ci pionowej w z a przytwierdzenia CS-01

B. Sztywno  dynamiczna w z a przytwierdzenia

Badania przeprowadzono na 3 próbkach, wykonuj c po 3 testy 

dla ka dej próbki. Badania przeprowadzono zgodnie z norm  PN-EN 

13481 -2: 2004 i normami zwi zanymi. Przyk adowy przebieg jednego 

z testów pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Przyk adowy przebieg przemieszcze  podczas badania sztywno ci
dynamicznej w z a przytwierdzenia CS-01
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Analiza wyników bada  pokaza a, e – na poziomie ufno ci 95% - 

sztywno  dynamiczna wynosi 97 MN/m.

Porównuj c t  warto  ze sztywno ci  statyczn  wida , e wspó -

czynnik wzrostu sztywno ci dynamicznej w stosunku do statycznej 

wynosi zaledwie 1,23.

C. Pierwotny i wtórny opór wzd u ny

Na rys. 4 pokazano przyk adowy przebieg wst pnego badania opo-

ru wzd u nego podczas przemieszczania szyny wzgl dem unierucho-

mionego przytwierdzenia (rys. 5).

Rys. 4. Przebieg zale no ci „si a = przemieszczenie szyny” podczas bada-
nia oporu wzd u nego przytwierdzenia CS-01

Przeprowadzone badania pokaza y, e w badaniach wst pnych

opór wzd u ny wynosi 12,7 kN/przytwierdzenie (badania normatyw-

ne, a w rzeczywisto ci 19,7 kN), a po 3 milionach cykli obci enia pul-

sacyjnego, nie zmienia swej warto ci normatywnej, natomiast w rze-

czywisto ci spada nieznacznie, do poziomu 19,4 kN.
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Rys. 5. Widok stanowiska do badania oporu wzd u nego przytwierdzenia 
CS-01

D. Opór na skr canie

Na rys. 6 pokazano przyk adowy przebieg funkcji oporu na skr -

canie w z a przytwierdzenia CS-01, a na rys. 7 widok stanowiska po-

miarowego do badania tej cechy przytwierdzenia.

Rys. 6. Przyk adowy diagram oporu na skr canie w z a przytwierdzenia 
CS-01
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Rys. 7. Widok stanowiska do badania oporu na skr canie przytwierdze-
nia CS-01

Pe ne badania pokaza y, e redni opór na skr canie w z a przy-

twierdzenia CS-01 wynosi – na poziomie ufno ci 95% - oko o 2,9 kNm, 

co jest warto ci  istotnie wy sz  w stosunku do warto ci przytwier-

dzenia S-15.

E. Inne cechy przytwierdzenia CS-01

Badania skutków obci e  powtarzalnych, dzia ania trudnych 

warunków rodowiska, oporno ci elektrycznej oraz cech geometrycz-

nych da y wynik pozytywny. Badania t umienia obci e  udarowych 

pokaza y ewidentn  przewag  przytwierdzenia CS-01 w stosunku do 

S-15 (wzgl dne t umienie 48.9% wobec 9.1% w przypadku standardo-

wej przek adki ZW401 [4]).

4. Podsumowanie i wnioski

W pracy przedstawiono wybrane wyniki bada  laboratoryjnych w -

z a przytwierdzenia CS-01 do podk adów stalowych typu Y. W zmody-

fi kowanej konstrukcji przytwierdzenia zastosowano podwójne moco-

wanie szyny do podk adu przy u yciu spr yn typu SB (zamiast poje-

dynczej spr yny typu Skl) oraz znacznie bardziej podatne przek adki
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podszynowe. Dzi ki temu – w stosunku do standardowego przytwier-

dzenia S-15 - uzyskano nast puj ce efekty:

1) Kilkukrotne zmniejszenie sztywno ci pionowej w z a przytwierdze-

nia i kilkukrotnego zwi kszenie zdolno ci t umienia obci e  uda-

rowych, co powinno wp yn  na znacz ce (minimum 20%) zmniej-

szenie oddzia ywa  dynamicznych podk adu na podsypk ;

2) Ponad dwukrotne zwi kszenie oporu wzd u nego i oporu na 

skr canie, co powinno przyczyni  si  do wy szej stabilno ci po-

o enia toru w p aszczy nie poziomej (w kierunku poprzecznym 

i wzd u nym wzgl dem osi toru);

3) Zastosowanie polskich spr yn SB zamiast Skl powinno wp y-

n  na wi ksze rozpowszechnienie rozwi zania na polskiej sieci 

kolejowej.

Poniewa  badania laboratoryjne wykonano zgodnie z postano-

wieniami norm zharmonizowanych, dlatego istniej  pe ne podstawy 

do sformu owania wniosku do UTK w celu uzyskania tymczasowego 

wiadectwa dopuszczenia typu budowli do eksploatacji i przeprowa-

dzenia bada  na odcinkach testowych sieci kolejowej.

Autorzy uwa aj , e badania eksploatacyjne potwierdz  wyniki ba-

da  laboratoryjnych, a podk ady stalowe typu Y ze zmodyfi kowanym 

przytwierdzeniem b d  szczególnie przydatne w torach, gdzie poru-

szaj  si  poci gi o du ych naciskach osi lub/i z imperfekcjami geome-

trycznymi kó  taboru, co mo e wywo ywa  oddzia ywania udarowe.
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MODIFICATION OF FASTENING SYSTEM 
FOR Y-SHAPED STEEL SLEEPERS

Summary
The concept of modifi cation of fastening system for Y-shaped 

steel sleepers and selected results of laboratory investigations 

have been presented in the paper. The results show that the mo-

difi cation may have an important infl uence on reducing of dyna-

mic loading of ballast. The scope of laboratory investigation is su-

ffi cient to obtain the temporary approval and start with testing in 

service condition.

Keywords: railway track joint, Y-shaped steel sleeper
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REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY 
LINII DU YCH PR DKO CI W POLSCE

Streszczenie
W referacie przedstawiono najwa niejsze informacje zwi zane

z planem budowy linii du ych pr dko ci w Polsce. Zwrócono szcze-

góln  uwag  na perspektywy skrócenia czasu przejazdu pomi -

dzy aglomeracjami i regionami w wietle rozwoju gospodarczego 

oraz za o e  unijnej polityki zrównowa onego rozwoju. Zosta y

zaprezentowane dokumenty formalne oraz dzia ania – w postaci 

studiów wykonalno ci - realizowane przez PKP PLK S.A.

S owa kluczowe: kolej du ych pr dko ci, interoperacyjno

1. Wprowadzenie

Koleje du ych pr dko ci w ostatnich latach prezentuj  najbardziej 

dynamicznie rozwijaj cy sie sektor transportu zbiorowego, nie tylko 

w zaawansowanych technologicznie krajach Europy Zachodniej ta-

kich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, czy W ochy, ale i w krajach roz-

wijaj cych si , takich jak cho by Chiny, Turcja, Maroko, Argentyna. 

Koleje du ych pr dko ci stanowi  wa n  alternatyw  dla indywidu-

alnego transportu drogowego, który w wielu przypadkach jest na ju

na granicy swojej zdolno ci przewozowej, nie zaspokajaj c potrzeb 

wynikaj cych z rosn cej mobilno ci spo ecze stwa oraz ogranicze

infrastruktury transportowej.

Za budow  kolei du ych pr dko ci w Polsce przemawiaj  nast pu-

j ce fakty:

a) Polska jest zbyt du ym krajem, aby zapewni  dla niej sprawn

komunikacj  mi dzy g ównymi o rodkami gospodarczymi i ad-

1  mgr in ., Zast pca Dyrektora Centrum Kolei Du ych Pr dko ci, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tel. +48 473 38 91, e-mail. k.gawlowski@
plk-sa.pl
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ministracyjnymi tylko w oparciu o zmodernizowane linie kolejo-

we do 160 km/h oraz sie  autostrad,
b) sama tylko modernizacja linii jest niewystarczaj ca, aby mia-

stom le cym poza wielok tem Warszawa – Kraków – Katowi-
ce – Wroc aw – Pozna  – Warszawa zapewni  dobre po czenia
z centrum kraju i innymi regionami,

c) konieczne jest usuni cie bariery w postaci braku linii kolejowych 
o wysokich parametrach technicznych dla organizacji szybkich 
po cze  kolejowych pomi dzy Polsk  wschodni  i zachodni ,

d) szybkie poci gi na liniach konwencjonalnych ograniczaj  zdol-
no  przepustow  linii dla poci gów towarowych i regionalnych 
(przypadek Warszawa – Sochaczew na linii E20),

e) cz  linii (w szczególno ci lini  E20 Warszawa – Pozna  – Ku-
nowice) nale y przeznaczy  docelowo na priorytetowy ruch to-
warowy w osi wschód – zachód wed ug projektu Rozporz dzenia
Parlamentu i Rady UE.

W celu sprostania wspó czesnym wymaganiom nowoczesnej gospo-
darki i spo ecze stwa czasy przejazdu powinny by :

a) pomi dzy najwi kszymi aglomeracjami w Polsce nie d u sze ni
2 godziny,

b) pomi dzy stolic  a regionami przygranicznymi 3 - 4 godzin,
c) pomi dzy najbardziej oddalonymi od siebie regionami Polski 

(wschód – zachód i pó noc – po udnie) 5 - 6 godzin.
Spe nienie tych warunków jest mo liwe tylko w wyniku budowy 

nowych linii du ych pr dko ci na g ównych najbardziej obci onych
przewozami kierunkach po czonej z programem modernizacji i rewi-
talizacji linii konwencjonalnych.

2. Realizowane dzia ania

Zasadniczym dokumentem b d cym podstaw  do dzia a  maj -

cych na celu budow  linii du ych pr dko ci w Polsce jest Uchwa a

Rady Ministrów 276/2008 z dn. 19.12.2008 r. w sprawie przyj cia

strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia prze-

wozów kolejami du ych pr dko ci w Polsce. Okre la ona zadania dla 

realizacji przyj tego celu i wyznacza harmonogram budowy nowej linii 

Warszawa – ód  – Pozna /Wroc aw i uruchomienia przewozów do 

2020 r. Do uchwa y zosta y za czone dwa dokumenty:



97REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY LINII DU YCH PR DKO CI W POLSCE

a) Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych

pr dko ci w Polsce,

b) Prognoza oddzia ywania na rodowisko do Program budowy 

i uruchomienia przewozów kolejami du ych pr dko ci w Polsce.

Zakres prowadzonych obecnie dzia a  jest nast puj cy:

a) prace przygotowawcze do budowy nowej linii Warszawa – ód

– Pozna /Wroc aw wraz z cznikami do linii CMK,

b) modernizacja linii E 65 Po udnie (CMK) z Warszawy do Katowic 

i Krakowa i dalej do po udniowej granicy: I etap – do 200 km/h 

(220 km/h), II etap - do 300 km/h z rozbudow  w kierunku po-

udniowym (obecnie studium wykonalno ci).

Wspomaganie fi nansowe projektu zwi zanego z pracami przygoto-

wawczymi ma by  zapewnione ze rodków unijnych.

Do 2020 r. sie  kolei du ych pr dko ci w Polsce sk ada  si  b dzie

z nast puj cych elementów:

a) nowa linia Warszawa – ód  – Pozna /Wroc aw,

b) zmodernizowana do parametrów linii du ej pr dko ci linia E65 

Po udnie (CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa z mo liwymi

przed u eniami do granicy czeskiej i s owackiej (przej cia gra-

niczne w Zebrzydowicach w Zwardoniu).

Linie te obj te zosta y studiami, które b d  realizowane w latach 

2009-2012. Studiami zostan  obj te tez w z y kolejowe Warszawa, 

ód , Pozna , Wroc aw, Katowice, Kraków dla przystosowania ich do 

obs ugi kolei du ych pr dko ci, tak e w zakresie infrastruktury dwor-

cowej. Ramowy uk ad sieci kolei du ych pr dko ci jest przedstawiony 

na mapie (mapa 1). 

Istotnym elementem przesz ej sieci kolei du ych pr dko ci b dzie

w czenie do niej linii CMK, która po modernizacji b dzie lini  du ej

pr dko ci. Najkrótsze mo liwe po czenie tych linii mo e by  zreali-

zowane poprzez po czenie Opoczna i odzi (oko o 80 km). Obecne 

po czenie odzi z Opocznem sk ada si  z odcinków linii o ró nych

parametrach technicznych. Dostosowanie ich do pr dko ci 140 km/h 

a cz ciowo do 160 km/h jest realne przy relatywnie niskich kosz-

tach. W pracach studialnych analizowana jest tak e budowa nowej 

linii pomi dzy tymi miastami. Planowane po czenie poprawi radykal-

nie warunki podró y pomi dzy po udniowo-wschodni  Polsk  a o-

dzi  i Wielkopolsk  oraz Pomorzem Zachodnim. Ca y system oparty 

na nowej linii Warszawa – ód  – Wroc aw/Pozna  i zmodernizowanej 
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linii CMK Warszawa – Katowice/Kraków obj by w sposób bezpo red-

ni ponad 7 mln mieszka ców Polski.

Mapa 1. System kolei du ych pr dko ci w Polsce do 2020 r.

Planowane po czenie linii E 65 Po udnie z lini  du ej pr dko-

ci Warszawa – ód  – Pozna /Wroc aw umo liwi utworzenie sieci 

szybkich po cze  Ma opolski (Kraków) i Górnego l ska z Kujawami 

(Bydgoszcz, Toru ), Wielkopolsk  (Pozna ) i Pomorzem Zachodnim 

(Szczecin). Modernizacja lub budowa nowych odcinków z Katowic do 

po udniowej granicy umo liwi dogodne po czenie do Pragi, Bratys a-

wy Budapesztu i Wiednia z perspektyw  dalszego ich przed u enia na 

po udnie Europy.

Program budowy linii du ych pr dko ci b dzie realizowany jedno-

cze nie z programem modernizacji i rewitalizacji konwencjonalnej sie-

ci kolejowej, którego za o enia okre lone s  w Master Planie dla trans-

portu kolejowego do roku 2030. Dzia ania przewidziane w programie 

budowy linii du ych pr dko ci oraz w Master Planie b d  si  wza-
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jemnie uzupe nia  w taki sposób, aby powsta  w Polsce nowoczesny 

system transportu kolejowego pasa erów i towarów. Skoordynowana 

modernizacja konwencjonalnego systemu transportu kolejowego oraz 

realizacja programu budowy kolei du ych pr dko ci b d  uwzgl d-

nia  perspektywiczne za o enia rz dowych planów rozwoju innych 

ga zi transportu. Przyczyni sie to do unowocze nienia i podniesienia 

efektywno ci ca ego polskiego systemu transportowego zgodnie z za-

o eniami polityki transportowej Unii Europejskiej. Sie  kolei du ych

pr dko ci po czy nowe i zmodernizowane linie w sprawnie zarz dza-

ne korytarze transportowe.

Tabela 1. Orientacyjne czas przejazdu z wykorzystaniem linii „Y”, CMK 
oraz sieci konwencjonalnej

Relacja
Orientacyjne czas przejazdu 

z wykorzystaniem linii „Y”, CMK oraz sieci 
konwencjonalnej

Warszawa - ód 0:35
Warszawa - Pozna 1:35

Warszawa - Wroc aw 1:40
Pozna  - Wroc aw 1:20

Warszawa – Gda sk 2:40
Warszawa -Bia ystok 1:30
Warszawa - Lublin 1:40

Warszawa - Rzeszów 3:30
Warszawa -Szczecin 3:15
Warszawa – Berlin 3:30
Warszawa -Praga 7:30

3. Aktualny stan prac studium wykonalno ci dla linii du ych
pr dko ci: Warszawa – ód  – Pozna /Wroc aw (linia „Y”)

Na podstawie wyników studium wykonalno ci, Zarz d PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. Uchwa  nr 647 z dnia 3 pa dziernika 2011 r. 

zaakceptowa  zarekomendowany wariant przebiegu linii „Y”. Wybrany 

wariant zosta  przedstawiony na poni szym schemacie, pod którym 

przedstawiono szczegó owy opis przebiegu planowanej trasy.

Odcinek: Warszawa – ód

Przebieg rozpoczyna si  w miejscu po czenia z lini  kolejow  nr 1 

na zachód od stacji Warszawa Zachodnia (3,5 km od stacji Warszawa 
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Centralna). Odcinek ko czy si  w w le ódzkim, gdzie znajduje si

punkt styku projektów KDP i Studium Wykonalno ci modernizacji li-

nii Warszawa - ód . D ugo  odcinka to ok 118,186 km i jest to linia 

dwutorowa. Omawiany odcinek przebiega przez gminy: O arów Ma-

zowiecki, Brwinów, B onie, Baranów, Wiskitki, Bolimów, Nieborów, 

yszkowice, Dmosin, Brzeziny i Nowosolna oraz miasta Warszawa 

i ód .

Rys.1. Schemat zarekomendowanego wariantu przebiegu linii „Y”

Pr dko  projektowa dla tej sekcji wynosi 350 km/h. Mniejsza 

pr dko  wyst puje jedynie na wyje dzie z Warszawy i na doje dzie do 

odzi. Pr dko  projektowa na wyje dzie z Warszawy za stacj  War-

szawa Zachodnia wynosi 60 km/h, a nast pnie stopniowo wzrasta a

do osi gni cia pr dko ci maksymalnej 350 km/h. Na wprowadzeniu 

linii do odzi za km 97,500 pr dko  zmniejsza si  a  do ko ca tego 

odcinka ze wzgl du na parametry geometryczne na podej ciu do mia-

sta (km 118,186). Wyst puj  tam obszary chronione, a w przysz o ci

przebiega  b dzie autostrada A1. Kolejnym kluczowym uwarunkowa-

niem jest tu obecno  zabudowa .

Odcinek ten posiada równie cznic  z lini  kolejow  nr 4 do stacji 

Korytów o d ugo ci ok 17,73 km. Projektowana linia przebiega przez 

gminy: Baranów i Jaktorów. Odcinek planowany jest na pr dko

220 km/h.

Odcinek: ód  – Sieradz 

Odcinek znajduje si  w ca o ci w województwie ódzkim. Przebie-

ga przez powiaty ódzki, pabianicki, aski, zdu skowolski i sieradzki. 
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W porz dku rosn cym wed ug kilometra a przebiega przez nast puj -

ce gminy: ód , Pabianice, Lutomiersk, Wodzierady, Szadek, Zdu ska

Wola oraz Sieradz. 

Odcinek ma d ugo  52,2 km, jest to linia dwutorowa, i rozpoczyna 

si  w km 128,000 na po udniowy zachód od odzi, w punkcie sty-

ku z projektem „Studium wykonalno ci dla linii kolejowej od dwor-

ca ód  Fabryczna w kierunku dworca ód  Kaliska do linii nr 14, 

15, 25 oraz tunelu rednicowego z podziemnymi przystankami i tunel 

KDP”. Ró nica ok. 10 km mi dzy pocz tkiem poprzedniego odcinka 

a pocz tkiem tego odpowiada d ugo ci linii obj tej w/w projektami. 

Odcinek ko czy si  w km 180,200 mi dzy miejscowo ciami Sieradz 

i Char upia Ma a. Na pocz tku odcinka linia przebiega równolegle do 

lini  kolejow  nr 14, po jej po udniowej stronie. Jako pr dko  po-

cz tkow  przyj to tu 160 km/h, co odpowiada pr dko ci projektowej 

ze wspomnianego wcze niej studium. Pr dko  ta b dzie stopniowo 

wzrasta  dzi ki progresywnej poprawie parametrów geometrycznych 

maj cej miejsce wraz z oddalaniem si  KDP od lini  kolejow  nr 14. 

7,1 km od pocz tku odcinka nie wyst puj  ju adne ograniczenia 

geometryczne, które uniemo liwia yby osi gni cie pr dko ci 350 km/

h, warto ci, która mog aby zosta  utrzymana do ko ca tego odcinka.

Podczas projektowania przebiegu linii uwzgl dniono równie  uwa-

runkowania rodowiskowe. Najwa niejszym z nich jest tu bez w tpie-

nia du y obszar Natura 2000 wokó  rz. Warty i zalewu Jeziorsko na 

pó noc od gminy Sieradz. Przebieg LDP zaprojektowano w tym przy-

padku mi dzy obszarem chronionym granicz cym z Char upi  Ma

a gmin  Sieradz.

Odcinek: Sieradz – Pozna

Odcinek znajduje si  w ca o ci w województwie wielkopolskim. 

Przebiega przez powiaty sieradzki, ostrowski, pleszewski, jaroci ski

i redzki. Wraz ze wzrostem kilometra a przecina nast puj ce gminy: 

Sieradz, Wróblew, B aszki, Szczytniki, Godziesze Wielkie, Nowe Skal-

mierzyce, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Pleszew, Czermin, Jarocin, 

Nowe Miasto Nad Wart , Krzykosy, Zaniemy l, roda Wielkopolska 

i Kórnik.

Odcinek ten to linia dwutorowa i rozpoczyna si  w km 180,200 po-

mi dzy miejscowo ciami Sieradz i Char upia Ma a. Ko czy si  na po-

udnie od Poznania w miejscu styku z istniej c  lini  kolejow  nr 272 



102 Gaw owski K.

w km 340,164. Na odcinku pomi dzy Sieradzem a Nowymi Skalmie-

rzycami mamy do czynienia z dwoma czynnikami determinuj cymi

przebieg linii. Pierwszym jest punkt pocz tkowy, gdzie z jednej strony 

obszar Natura 2000 na pó noc od Sieradza, a z drugiej strony zabu-

dowania tego miasta ograniczaj  mo liwo ci przeprowadzenia linii do 

w skiego terenu pomi dzy miejscowo ciami Char upia Ma a i Sieradz. 

Drug  okoliczno  ograniczaj c  stanowi wymóg dotarcia do miejsco-

wo ci Nowe Skalmierzyce i zlokalizowania tam stacji osobowej w taki 

sposób, aby za ni  mo na by o skierowa  poci gi do Wroc awia albo 

do Poznania.

Parametry geometryczne osi obejmuj  du e uki i promienie za o-

mu zaokr glaj cego oraz niewielkie pochylenie pozwalaj ce na jazd

z maks. pr dko ci  350 km/h praktycznie na ca ej d ugo ci odcin-

ka. Wyj tek stanowi ok. 9,0 km fragment przy doje dzie do Poznania, 

gdzie wprowadza si  ograniczenie do 250 km/h ze wzgl du na pro-

mie uku 4000 m w miejscu, gdzie linia KDP biegnie równolegle do 

istniej cej lini  kolejow  nr 272.

Odcinek: Odga zienie do Wroc awia

Odcinek odga zienia do Wroc awia przebiega przez województwa 

wielkopolskie i dolno l skie. Omawiany odcinek jest lini  dwutorow ,

stanowi ca kontynuacj  odcinka Sieradz – Pozna , z którym czy si

bezkolizyjnie w z em w okolicy Skalmierzyc. Za w z em linia kieruje 

si  na po udnie omijaj c miejscowo ci Chynowa i Mikstat. Nast pnie

pod a odcinkiem prostym w kierunku po udniowo zachodnim, mi-

jaj c od pó nocy Ostrzeszów i Kobyl  Gór . Dalej przebiega do oko-

lic miejscowo ci Stronia w gminie Bierutów. W pobli u miejscowo ci

Wojciechowo linia KDP przechodzi wiaduktem kolejowym nad budo-

wan  drog  ekspresow  S8. Nast pnie LDP przebiega od miejscowo ci

Stronia w gminie Bierutów do okolic Czernicy, omijaj c teren obj ty

systemem ochrony Natura 2000. Ko cowa cz  biegnie ladem ist-

niej cej linii kolejowej nr 277, przewidzianej do modernizacji.

W cz ci pó nocnej odga zienia do Wroc awia, osie stanowi  jedno-

torowe cznice na relacji Warszawa – Wroc aw oraz Wroc aw – Pozna .

Pr dko  projektowa (220 km/h) na tych odcinkach jest ograniczona 

przez zastosowane rozjazdy oraz uki o promieniach R=4000 m. Na-

st pnie linia pocz wszy od po udniowego rozjazdu a  do okolic Czerni-

cy spe nia wszystkie parametry do rozwijania pr dko ci 350 km/h. Na 
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samym w czeniu do linii kolejowej nr 277, ze wzgl du na zabudow

gminy Czernica i warunki terenowe zastosowany promie  R=2300 m 

ogranicza pr dko  do 200 km/h, a nast pnie kolejne zredukowane 

uki na modernizowanym odcinku linii (od R=2000 m do R=750 m) 

stopniowo ograniczaj  pr dko  do 110 km/h przy w czeniu do ist-

niej cej linii kolejowej nr 132 w pobli u Brochowa.

Nale y zaznaczy , e przebieg trasy jest silnie uwarunkowany istnie-

j c  i planowan  infrastruktur , zabudow  i wyst powaniem obsza-

rów chronionych. Najsilniej jest to widoczne w ostatniej cz ci, gdzie 

z uwagi na przekraczanie terenów obj tych ochron  Natura 2000 ko-

nieczne by o zastosowanie bardzo restrykcyjnych parametrów trasy, 

celem zminimalizowania ingerencji projektowanej linii w rodowisko.

4. Plany rozwoju mi dzynarodowych po cze  du ych pr dko ci

Mapa 2. Mo liwo ci po czenia polskiego systemu KDP z krajami s siednimi
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Budowa nowej linii Warszawa ód  – Wroc aw – Pozna  oraz mo-

dernizacja istniej cej linii CMK Warszawa – Katowice/Kraków powin-

na doprowadzi  do rozwoju mi dzynarodowych po cze  kolejowych. 

G ówna relacja, która szczególnie zyska na budowie nowej linii War-

szawa – ód  – Wroc aw/Pozna  to Warszawa – Berlin, dla której b -

dzie mo liwe wytrasowanie atrakcyjnego dla pasa erów poci gu noc-

nego do miast w zachodnich Niemczech, Belgii czy Holandii. Ponadto 

mo liwe b dzie uruchomienie szybkich poci gów z Krakowa do Berli-

na przez ód  i Pozna .

5. Podsumowanie

Planowany do uruchomienia w Polsce system kolei du ych pr d-

ko ci w powi zaniu ze zmodernizowan  sieci  linii konwencjonalnych 

pozwoli na radykaln  popraw  warunków podró owania, poprzez 

skrócenie czasu i zwi kszenie komfortu. W efekcie powstanie spójny 

system wpisuj cy si  europejsk  ide  zrównowa ony rozwoju i koeg-

zystencji poszczególnych ga zi transportu. Uruchomienie w Polsce 

przewozów kolejami du ych pr dko ci umo liwi mi dzy innymi:

a) zdecydowane zwi kszenie dost pno ci komunikacyjnej wielu 

regionów kraju, w tym tak e dla regionów Polski wschodniej 

i zachodniej – z uwzgl dnieniem wzmocnienia powi za  mi dzy-

regionalnych, nie tylko w relacjach do stolicy,

b) podniesienie poziomu spójno ci spo ecznej, gospodarczej i prze-

strzennej kraju,

c) pe niejsze w czenie sie regionów Polski w europejskie sieci 

wspó pracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej,

d) istotn  popraw  jako ci i dost pno ci us ug transportu publicz-

nego dla obywateli,

e) zdecydowan  zmian  wizerunku polskiego transportu kolejowego,

f) zdecydowan  popraw  stanu bezpiecze stwa w transporcie, za-

równo poprzez wykonywanie przewozów kolejami du ych pr d-

ko ci, których poziom bezpiecze stwa jest bezkonkurencyjny, jak 

i ograniczenie potrzeb podró owania transportem indywidualnym,

g) rozwój techniczny i technologiczny polskiego transportu kolejo-

wego, a tak e wspó pracuj cych z nim producentów i placówek 

naukowo-badawczych,
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h) ograniczenie negatywnego wp ywu transportu pasa erskiego na 

rodowisko, w tym w szczególno ci w zakresie emisji CO
2
.
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POLISH HIGH SPEED RAILWAY PROGRAMME
Summary

The most important information on high speed railway pro-

gramme in Poland has been presented in the paper. The particular 

attention has been focused on perspectives of reduction of travel 

time between agglomerations and regions in the light of the eco-

nomic development and the assumptions of the European Union 

sustainable development policy. The formal documents and acti-

vities in form of feasibility studies executed by PKP PLK S.A. have 

been presented.

Keywords: high speed railway, interoperability
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ALTERNATYWNE RÓD A NAP DU
DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Streszczenie
Artyku  ma na celu nakre lenie problemu, jaki wkrótce stanie 

przed polskimi przewo nikami kolejowymi, którzy eksploatuj

pojazdy o nap dzie spalinowym, zw aszcza lokomotywy o du-

ych mocach i znacznym zu yciu paliwa. Wiele z tych pojazdów 

przekracza ju  wiek 40 – 50 lat i kwalifi kuje si  do gruntownych 

modernizacji lub zast pienia nowymi, bardziej wydajnymi i eko-

nomicznymi konstrukcjami. Przy okazji nieuchronnej wymiany ta-

boru na nowy, warto postawi  pytanie, czy obecny podzia  zada

przewozowych pomi dzy trakcj  elektryczn  i spalinow  oraz sie-

ci kolejowej pod wzgl dem zasi gu wyst powania elektryfi kacji 

jest uzasadniony.

S owa kluczowe: transport kolejowy, lokomotywa spalinowa, 

bezpiecze stwo energetyczne

1. Wst p

Cena ropy naftowej na wolnym rynku od roku 1920 do 1973 nie 

przekracza a warto ci pi ciu dolarów za bary k . Z powodu kryzy-

su w Zatoce Arabskiej i wojny iracko – ira skiej w latach 1980 – 85 

skoczy a do poziomu ponad 20 dolarów, by przez okres 1985 – 2000 

mie ci  si  w zakresie 10 – 20 dolarów za bary k . Po roku 2000 na-

st pi  bezprecedensowy wzrost cen tego surowca, przebijaj c pu ap 50 

dolarów w roku 2005, 100 dolarów w 2007, by osi gn  maksimum 

na poziomie 140 dolarów w roku 2008. Po wybuchu mi dzynarodowe-

go kryzysu cena tego surowca spad a do 40 dolarów i od tego czasu 

1  dr in ., Zak ad Infrastruktury Transportu Szynowego, Politechnika Wroc awska, ul. Wybrze e Wyspia skiego 27, 50-370 Wroc aw, igor.
gisterek@pwr.wroc.pl
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ponownie ro nie, oscyluj c obecnie w pobli u warto ci 100 dolarów 

za bary k . Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy 

wzrost tej ceny, a co za tym idzie cen paliw i us ug transportowych [1]. 

W zwi zku z trudnym do przewidzenia poziomem cen paliw ropopo-

chodnych w najbli szej przysz o ci, zasadnym wydaje si  rozwa enie,

czy wyeksploatowany tabor kolejowy o nap dzie spalinowym nale y

zast powa  nowym o takim samym ródle zasilania i uzale ni  si  na 

kolejne 40 – 50 lat od politycznie sterowanych eksporterów ropy, czy 

mo e warto zastosowa , dostosowa  lub rozwin  inny rodzaj nap -

du, który uczyni polski transport kolejowy bardziej niezale nym od 

zewn trznych czynników.

2. Geneza problemu

Ma y Rocznik Statystyczny na rok 2010 podaje, e udzia  zelek-

tryfi kowanych linii kolejowych w Polsce wynosi rednio 59,3 %, czyli 

przy ogólnej d ugo ci sieci wynosz cej 20 360 km oko o 12 000 km 

torów jest wyposa onych w sie  trakcyjn . Udzia  tras zelektryfi ko-

wanych ró ni si  znacznie w poszczególnych województwach i wyno-

si od mniej ni  30 % w województwach wschodnich do ponad 80 % 

w województwie ma opolskim. Zelektryfi kowane s  w a ciwie wszyst-

kie magistrale, ale wraz ze spadkiem kategorii i znaczenia linii odsetek 

szlaków elektryfi kowanych maleje. Liczba lokomotyw elektrycznych 

wynosi 1887 sztuk, spalinowych 2511 sztuk, co stanowi odpowiednio 

43 i 57 % ca ego stanu.

Tab. 1. Wybrane serie lokomotyw spalinowych

Lp. Oznaczenie serii Lata produkcji Liczba czynnych sztuk
1 SM 42 1965 - 1992 1224
2 SM 48 1967 - 1989 380
3 ST 44 1965 - 1988 214
4 ST 43 1965 - 1978 190

Bior c pod uwag  ca kowity wolumen przewozów towarowych, wy-

nosz cy oko o 1,69 mld ton na rok nale y zauwa y , e za jego lwi

cz  (84 %) odpowiada transport samochodowy, za  oko o 12 % prze-

wo  koleje. Rozpatruj c przewozy towarów wyra one w milionach 

tonokilometrów, ich ca kowita liczba wynosi oko o 280 000, z czego 
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samochody wykonuj  mniej wi cej 68 % ca ej pracy przewozowej, za

kolej - 15 %.

Podzia  przewozów pasa erskich kszta tuje si  nieco bardziej ko-

rzystnie dla kolei. Ca kowita liczba podró nych w roku 2009 wynio-

s a oko o 900 mln, z czego 32 % przypad o na kolej, za  niemal 68 % 

na samochody. Uwzgl dniaj c statystyki pasa erokilometrów, pra-

ca przewozowa kolei wynios a oko o 18,7 mld paskm (37 %), samo-

chodów 24,4 mld paskm (48 %), przy ca kowitej pracy przewozowej 

wszystkich ga zi transportu równej 50,7 mld paskm. Na podstawie 

powy szego zestawienia mo na wnioskowa , e o ile w dziedzinie prze-

wozów pasa erskich udzia y kolei i samochodów na rynku przewozo-

wym s  porównywalne, o tyle w dziedzinie transportu adunków kolej 

zosta a zdominowana przez samochody w proporcjach zbli onych do 

1:6 [2].

Obserwuj c trendy w wiatowej polityce na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat, wida  wyra nie d enie krajów rozwini tych do zapew-

nienia sobie i swoim koncernom naftowym stabilnych przyczó ków

w krajach zasobnych w znaczne z o a ropy. Ch  zabezpieczenia so-

bie zawczasu dost pu do istotnych, nie wykorzystanych jeszcze ró-

de  oznacza, e era coraz ostrzejszych konfl iktów o bezpiecze stwo

energetyczne dopiero si  rozpoczyna. Pozycja przetargowa Polski jako 

globalnego gracza jest w tych zmaganiach niezwykle s aba, jako pa -

stwa, które importuje ponad 90 % ropy i 70 % gazu na pokrycie po-

trzeb krajowej gospodarki. Wydobycie rodzimego w gla mo e w ca o ci

zaspokaja  nasze potrzeby, ale import ta szego w gla z kopalni od-

krywkowych utrzymuje si  w ostatnich latach na poziomie wy szym,

ni  eksport. Zasoby przemys owe w ilo ci ponad 10 mld ton s  w sta-

nie zaspokoi  w asne potrzeby przez oko o 100 lat przy obecnym po-

ziomie i metodach wydobycia, ale pozostaje jeszcze 45 mld ton w tzw. 

z o ach bilansowych, które by  mo e stan  si  dost pne w niedalekiej 

przysz o ci.

Mo liwy do wyobra enia jest scenariusz, w którym w wyniku kon-

fl iktu politycznego dostawy ropy do Polski zostaj  na okres kilku mie-

si cy wstrzymane. Po wykorzystaniu rezerwy krajowej (30 dni) mo na

zakontraktowa  dostawy dro szego surowca do portów ba tyckich,

ale ta droga dostaw mo e ulec przerwaniu w wyniku wprowadzenia 

blokady morskiej naszych portów. Pochodz ce z wydobycia krajowe-

go i resztek importu paliwo powinno pokry  zapotrzebowanie s u b,
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ale transport samochodowy i spalinowy transport kolejowy zosta yby

w a ciwie zatrzymane. W takiej sytuacji konieczno  dowozu podsta-

wowych, koniecznych produktów i surowców spad aby na kolej ze-

lektryfi kowan  i inne, alternatywne rodki transportu. Ze wzgl du na 

brak paliwa do pojazdów i maszyn zatrzymaniu uleg yby takie sekto-

ry gospodarki, jak budownictwo, co spowodowa oby odci enie sieci 

transportowych przez ustanie zapotrzebowania na kruszywa, cement 

i inne towary masowe. Problemami, z którymi kolej elektryczna mu-

sia aby si  w takiej sytuacji zmierzy , s  przede wszystkim:

- brak wystarczaj cej dost pno ci – zelektryfi kowanych linii na 

terenie zak adów wydobywczych i przetwórczych, terminali prze-

adunkowych i wielu przedsi biorstw kluczowych dla funkcjono-

wania gospodarki,

- trudno ci w zaopatrzeniu samej kolei w energi  elektryczn ;

przyk adowo, Elektrociep ownia Wroc aw posiada dwie drogi do-

wozu w gla: barkami i kolej . Po wyczerpaniu zasobów paliw 

naftowych, odpadaj egluga ródl dowa i obs uga niezelektryfi -

kowanej bocznicy, przez co zak ad musi zaprzesta  produkcji,

- pomimo czasowego ograniczenia sumarycznej ilo ci towarów, ze 

wzgl du na wy czenie dominuj cego transportu samochodowe-

go wyst pi konieczno  przeniesienia kilkukrotnie zwi kszonych

przewozów.

Mo na zaproponowa  dwie drogi unikni cia przez kraj tak zary-

sowanego scenariusza kryzysu. Pierwsza z nich, wzorowana na mo-

delu szwajcarskim, zak ada stopniow  elektryfi kacj  wszystkich linii, 

bocznic i punktów prze adunkowych o charakterze strategicznym 

oraz jednoczesne zapewnienie tak zreorganizowanej sieci kolejowej 

bezpiecznych, niezale nych od fl uktuacji politycznych róde  zasila-

nia. W przypadku Szwajcarii znaczny nacisk po o ono na hydroelek-

trownie, które jeszcze w latach 70. XX wieku generowa y oko o 90 % 

elektryczno ci, ale udzia  ich zmniejszy  si  do oko o 56 % w wyniku 

uruchomienia reaktorów j drowych; sie  kolejowa jest zelektryfi kowa-

na w 99,7 %. 

W przypadku Polski warto pokusi  si  o stopniowe zwi kszanie

udzia u energii ze róde  odnawialnych, przy jednoczesnym zapew-

nieniu potrzebnej rezerwy strategicznej w elektrowniach konwencjo-

nalnych, zasilanych w glem lub gazem ziemnym. Takie rozwi zanie

problemu wymaga oby dodatkowo elektryfi kacji oko o 8000 kilome-
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trów linii, co przy dzisiejszych cenach poch on oby oko o 8 mld z o-

tych i musia o by  procesem roz o onym na co najmniej kilka – kil-

kana cie lat. Dodatkowo, wskazane jest stopniowe dostosowywanie 

posiadanego taboru, a zw aszcza pojazdów trakcyjnych, do rzeczywi-

stych zapotrzebowa  – niejednokrotnie wy miewany - jako przyk ad

marnotrawstwa - jest przepis na „szynobus po polsku”: ci ka loko-

motywa towarowa, jak ET22 i 1 – 2 wagony pasa erskie.

Fot. 1. Nowa lokomotywa manewrowa kolei SBB o mocy 612 kW, maksy-
malnej pr dko ci 100 km/h, masie 44 ton i uci gu 120 kN, fot. Georg Trüb

Drugim scenariuszem odchodzenia od paliwowego uzale nienia

kraju jest wdro enie nowego lub nowych sposobów zasilania loko-

motyw, nie wymagaj cych rozbudowy sieci trakcyjnej, poniewa  na 

wielu odcinkach szlaków o ma ym nat eniu przewozów jest to s abo

op acalne. Do udoskonalonych lub nowych metod zasilania mo na

zaliczy :

- generowan  w nowoczesny sposób par ,

- amoniak,

- wodór,

- gaz CNG,

- baterie,

- oraz spr one powietrze, które poni ej pokrótce omówiono.
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3. Alternatywne rodzaje nap du

Te rodzaje paliw, które nie mog  w atwy i bezpo redni sposób po-

s u y  do nap dzania silników spalania wewn trznego, mog  by  wy-

korzystane do zasilania silnika parowego nowej generacji. Wbrew obie-

gowej opinii, sztuka konstruowania lokomotyw parowych nie zosta a

zapomniana kilkadziesi t lat temu – wiele krajów, zasobnych w w giel, 

jak Chiny, Republika Po udniowej Afryki czy Argentyna w latach 70. 

i 80. konstruowa o wydajniejsze typy lokomotyw parowych. W latach 

90. do tego grona do czy a szwajcarska wytwórnia DLM, powsta a na 

bazie znanej fabryki SLM w Winterthur. Liczne udoskonalenia i nowin-

ki techniczne, mo liwo  komputerowego wspomagania projektowania 

oraz nowe mo liwo ci w dziedzinie stosowania i obróbki materia ów 

konstrukcyjnych wspólnie prze o y y si  na osi gni cie istotnego wzro-

stu wydajno ci tych lokomotyw, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapo-

trzebowania na ilo  i czas trwania prac konserwacyjnych i u atwienie 

bie cej eksploatacji. Przyk adowo, lokomotywy dostarczane dla szwaj-

carskiej kolei Brienz Rothorn Bahn w latach 1992 i 1996 charaktery-

zuj  si : zwi kszeniem mocy o 36 %, zwi kszeniem stosunku mocy do 

masy o ponad 80 %, zmniejszeniem redniego zu ycia paliwa o ponad 

40 % i zmniejszeniem zu ycia paliwa w przeliczeniu na pasa era o po-

nad 60 % w porównaniu do u ytkowanych poprzednio na tej linii ma-

szyn tej samej wytwórni z roku 1933 [3].

Fot. 2. Lokomotywa parowa fi rmy DLM dla kolei Brienz Rothorn Bahn 
z roku 1992, fot. Andrew Bossi (Creative Commons)
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Nast pnej generacji silnik parowy zosta  stworzony w roku 1996 

przez fi rm  Enginion, nale c  do grupy Volkswagen. Konstrukcja ta 

zrywa z tradycyjn  komor  spalania, zast puj c j  blokiem porowa-

tej ceramiki, w którym silnie rozdrobnione paliwo spala si  w reakcji 

fi zyko – chemicznej. Silnik o pojemno ci 1,0 litra, stworzony z my l

o zastosowaniu w samochodzie Skoda Fabia od momentu urucho-

mienia osi ga  moc maksymaln  w 30 sekund, mia  moc 220 koni 

mechanicznych i moment obrotowy 500 Nm, nie wymaga  stosowania 

oleju silnikowego oraz emitowa  mniej ni  10 % zanieczyszcze  do-

puszczonych przez najbardziej restrykcyjne normy czysto ci spalin. 

Nie by  potrzebny równie  znacznych rozmiarów zbiornik na wod , po-

niewa  ta kr y a w obiegu zamkni tym, skraplaj c si  w kondensa-

torze. Nale y spodziewa  si , e konstrukcja ta da aby si  zastosowa

w wi kszych jednostkach o mocy kilku tysi cy koni mechanicznych, 

mog c by  nap dzana gazem, mia em w glowym lub innym, niepo-

chodz cym od ropy naftowej paliwem. Efektywno  energetyczna ta-

kich silników wynosi 50 – 60 %, przy sprawno ci silników diesla nie 

przekraczaj cej 45 % i benzynowych ni szej od 30 %.

Kolejnym pomys em, który w przesz o ci stanowi  realn  alterna-

tyw  dla silników nap dzanych benzyn  lub rop , jest amoniak. Wy-

twarzanie tego gazu jest mo liwe wsz dzie tam, gdzie jest dost p do 

powietrza, wody i energii elektrycznej, która powinna pochodzi  ze 

róde  odnawialnych. Tak uzyskany amoniak jest oboj tny dla ro-

dowiska jako paliwo, poniewa  produktami spalania s  azot i para 

wodna. Zastosowanie tego rodzaju nap du w transporcie szynowym 

ju  mia o miejsce w przesz o ci, na przyk ad w tramwajach w Nowym 

Orleanie w roku 1871 [4]. Lokomotywy, mog ce pomie ci  do  znacz-

nych rozmiarów zbiorniki tego paliwa, wydaja si  szczególnie prede-

stynowane do zasilania amoniakiem, za  mo liwo  wytwarzania go 

w wielu miejscach kraju spowoduje znaczne zmniejszenie przewozów 

paliwa w porównaniu do produktów ropopochodnych, uzyskiwanych 

w kilku rafi neriach.

Innym powszechnie wyst puj cym gazem, nadaj cym si  do za-

stosowa  transportowych jest wodór. Ekologiczny sposób jego po-

zyskania polega na elektrolizie wody energi  pochodz c  ze róde

odnawialnych, albo na wykorzystaniu z ó  w gla nie nadaj cych si

do wydobycia, czyli pozyskaniu metanu w wyniku zgazowania w gla

i nast pnie roz o eniu go na w giel i wodór. Unia Europejska w pro-
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gramie HyWays o warto ci oko o 3 mld euro zamierza nakre li  ramy 

energetyki wodorowej do roku 2050, sprawdzaj c rzeczywiste mo li-

wo ci wielu zastosowa  prototypowych i laboratoryjnych. W obecnych 

realiach bardziej op aca si  pozyskiwa  wodór z paliw kopalnych, co 

stawia pod znakiem zapytania jego ekologiczno  (cho  i tak nast pu-

je zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 %), poniewa  ca ko-

wita efektywno  energetyczna cyklu „od studni do ko a” jest relatyw-

nie niska i wynosi oko o 25 %. Przemys  samochodowy, po krótkim 

okresie zachwytu nad now  technologi  pod koniec lat 90. znacznie 

ostudzi  swój entuzjazm i obecnie poszukuje innych sposobów rozwo-

ju alternatywnych róde  nap du.

Mniej korzystnymi pod wzgl dem ekologicznym, ale realnymi alter-

natywami dla paliw ropopochodnych s  ró ne rodzaje gazu, jak CNG 

czy LPG. Drugi z wymienionych, jako pochodz cy ze z ó  gazu ziem-

nego lub z procesu rafi nacji ropy naftowej jako produkt uboczny, nie 

spe nia w a ciwie postulatu uniezale nienia Polski od zagranicznych 

dostaw. Natomiast gaz ziemny, wyst puj cy równie  w z o ach upko-

wych, jest obecnie tematem niezwykle modnym, poniewa  zwi zane

s  z nim nadzieje na zapewnienie krajowi bezpiecze stwa energetycz-

nego przez znaczne zwi kszenie wydobycia w asnego. Gaz ten, spr -

ony pod ci nieniem 20 – 25 atmosfer stanowi realn  alternatyw  dla 

dotychczasowych paliw, a technologia jego stosowania jest ju  opra-

cowana. W Argentynie i Brazylii porusza si  oko o 2,5 mln samocho-

dów nap dzanych w ten sposób. Ze wzgl du na fakt, e zasadniczym 

sk adnikiem CNG jest metan, spalanie przebiega spokojniej, a emisja 

zanieczyszcze  jest nieco ni sza, ni  dla benzyny czy ropy. Zastosowa-

nie tego rodzaju nap du w lokomotywach nie wymaga oby specjalnie 

wielkich nak adów na rozwój infrastruktury, wystarczy bowiem zbu-

dowa  lub przebudowa  stacje tankowania i pod czy  je do ogólno-

krajowej sieci gazowniczej.

Inne rodzaje nap dów mog  znale  zastosowanie w szczególnych 

sytuacjach, na przyk ad w du ych zak adach przemys owych. Dost p

do pary technologicznej lub spr onego powietrza pozwala na wskrze-

szenie idei parowozów bezogniowych, które w rzeczywisto ci by y tylko 

du ymi zbiornikami ci nieniowymi. Konstrukcja taka pozwala na kilka 

godzin nieprzerwanej pracy z pr dko ciami wystarczaj cymi do mane-

wrów, jej wielk  zalet  jest dopuszczenie do ruchu w strefach zagro e-

nia po arem lub wybuchem. Ponowne u ytkowanie takich lokomotyw 
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pozwoli oby na ekonomiczn  obs ug  wybranych bocznic, ale nie stano-

wi rozwi zania problemu zast pienia istniej cego taboru spalinowego 

nowymi konstrukcjami. Do ciekawostek mo na zaliczy  fakt, e paro-

wozy bezogniowe s  niezwykle oszcz dne, poniewa  nie posiadaj ad-

nego silnika, który podczas postoju trwaj cego nawet 70 % czasu pracy 

lokomotywy manewrowej pracuje na biegu ja owym [4].

Fot. 3. Parowóz bezogniowy podczas nape niania zbiornika w browarze 
Falken, fot. DLM

Nap d bateryjny w pojazdach nie jest nowym rozwi zaniem, ponie-

wa  ju  ponad sto lat temu budowano wagony akumulatorowe syste-

my Wittfelda i innych, zdolne do rozwijania pr dko ci maksymalnej 

70 km/h, o pojemno ci ponad 100 pasa erów i zasi gu oko o 300 km. 

Ze wzgl du na fakt, e w technice przechowywania energii elektrycz-

nej nie nast pi  od tego czasu aden prze om w relacji pojemno ci

akumulatora do jego wymiarów i ci aru, zespo y baterii w poje dzie

bardzo ograniczaj  jego adowno , a zbudowanie lokomotywy o mocy 

kilku tysi cy koni mechanicznych i odpowiednim zasi gu nadal nie 

jest mo liwe przy ograniczonych nak adach fi nansowych. Ponadto, 

pojemno  akumulatorów zmniejsza si  po kilku tysi cach cykli na-

adowania i roz adowania. Ich obs uga wymaga aby zorganizowania 



116 Gisterek I.

wielu placówek na terenie ca ego kraju, zajmuj cych si adowaniem

pojazdów oraz utrzymaniem samych zespo ów baterii, co wywar oby

znaczny negatywny wp yw na op acalno  ca ego przedsi wzi cia.

4. Podsumowanie

W latach 2000 – 2009 nast pi  w Polsce wzrost ilo ci przewo o-

nych adunków o 33 %, przy dynamice przewozów samochodowych 

wynosz cej 42 % i kolejowych 8 %. Poza tym, niemal 60 % polskich 

lokomotyw nap dzanych jest silnikami spalinowymi. Zestawienie po-

wy szych faktów wyra nie wskazuje, e krajowy transport w znakomi-

tej wi kszo ci uzale niony jest od zagranicznej ropy naftowej, której 

cena i ci g o  dostaw zale  od chwilowej koniunktury i coraz cz -

ciej stanowi  narz dzie rozgrywki politycznej. Okazj  do zmiany tego 

niekorzystnego stanu rzeczy jest nieuchronna wymiana oko o 2500 

starzej cych si  lokomotyw spalinowych. Decyzj  strategiczn , o kon-

sekwencjach roz o onych na najbli sze 40 – 50 lat b dzie ród o nap -

du tych nowych jednostek: pozostanie przy paliwach ropopochodnych 

oznacza brak inwestycji w infrastruktur  kolejow , ale skazanie si

na trwaj c  ju  walk  o dost p do topniej cych z ó  ropy, albo – za 

cen  pewnych nak adów poniesionych na modernizacj  i rozbudow

towarzysz cej infrastruktury kolejowej - uniezale nienie si  od zagra-

nicznych dostaw i nieekologicznych surowców. Ze wzgl du na fakt, 

e w transporcie kolejowym przewo enie du ych obj to ci paliwa (na 

przyk ad w postaci wagonu – cysterny na paliwo gazowe) na potrzeby 

trakcyjne pozostaje w a ciwie bez wp ywu na osi gi pojazdów, najbar-

dziej po danym kierunkiem by aby dywersyfi kacja róde  zaopatrze-

nia. Wytwarzanie ekologicznych paliw w miejscu stacjonarnego dost -

pu do taniej i czystej energii elektrycznej, pochodz cej przyk adowo

z hydroelektrowni, pozwoli oby na stworzenie lokalnych sieci dystry-

bucji, nie obci aj cych linii kolejowych masowymi przewozami. Wy-

soce po dane jest równie  zwi kszenie udzia u transportu szynowego 

w ogólnej pracy przewozowej, zw aszcza przez obs ug  klientów indy-

widualnych w postaci mniejszych zak adów przemys owych, dostawy 

towarów do miast za pomoc  transportów kontenerowych czy wyko-

rzystanie zalet transportu kombinowanego do znacznego zmniejsze-

nia zarówno udzia u, jak i tranzytu samochodów ci arowych.
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ALTERNATIVE POWER SOURCES 
FOR RAILWAY TRANSPORT

Summary
It is of crucial importance to provide reliable, clean energy sou-

rces for transportation in Poland. It can be achieved in two ways, 

either by continuing the electrifi cation of the railway network, or 

by fi nding fuel sources alternative to fossil ones. The aging diesel 

rolling stock will have to be replaced with the new ones soon, thus 

it creates a possibility of bringing the new quality to Polish rail-

ways. The alternative sources of power modern steam, ammonia, 

natural gas or hydrogen have been considered among others.

Keywords: railway transport, diesel locomotive, energetic sa-

fety
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MO LIWO CI PRZYSTOSOWANIA 
PODSYPKOWEJ NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 

DO EKSPLOATACJI Z DU YMI PR DKO CIAMI

Streszczenie
Istniej  rozmaite mo liwo ci przystosowania toru podsypko-

wego do ruchu kolei du ych pr dko ci. Mo na to uzyska  mi -

dzy innymi z zastosowaniem ywicznej stabilizacji podsypki oraz 

stosowaniem podk adów z wibroizolacj . Zmodyfi kowana w ten 

sposób konstrukcja nawierzchni powinna by  w stanie przenosi

obci enia od szybkich poci gów. Artyku  zawiera opis bada  la-

boratoryjnych i symulacji komputerowej zachowania konglomera-

tu t uczniowo – ywicznego, jak równie  wyniki bada  skuteczno-

ci zastosowania podk adów strunobetonowych z wibroizolacj .

S owa kluczowe: tor kolejowy, ywiczna stabilizacja podsyp-

ki, podk ady z wibroizolacj

1. Wst p

Nadrz dnym celem przystosowania nawierzchni kolejowej i pod-

torza do eksploatacji z du ymi pr dko ciami jest zapewnienie im 

w znacznym stopniu ograniczonych zmian cech geometrycznych 

w czasie, przy zachowaniu cech spr ystych odpowiadaj cych obec-

nie stosowanym rozwi zaniom klasycznym. Bezpiecze stwo eksploa-

tacji z pr dko ciami powy ej 200 km/h wymaga zachowania bardzo 

zaostrzonych wymaga  odno nie kszta tu i przestrzennego po o enia

1  dr in . Politechnika Wroc awska, Zak ad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: igor.gisterek@pwr.wroc.pl
2  dr hab. in ., prof. PWr, Politechnika Wroc awska, Zak ad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: marek.kruzynski@pwr.wroc.pl
3  mgr in ., Politechnika Wroc awska, Zak ad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: ewelina.kwiatkowska@pwr.wroc.pl
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toru. Warunki te mog  by  spe nione, je eli zostanie zwi kszona od-

porno  podsypki na obci enia dynamiczne z jednej strony, a z dru-

giej zmniejszone jej obci enia. Mo na to uzyska  stosuj c powierzch-

niow  stabilizacj  pryzmy podsypki ywicami syntetycznymi oraz 

elastyczn  warstw , równie  z tworzyw sztucznych, na powierzchni 

podstawy podk adów. Zabiegi wzmacniaj ce i stabilizuj ce nale y za-

stosowa  równie  w podtorzu, od pod o a i odwodnienia poczynaj c,

a na warstwie tworz cej torowisko ko cz c. Tak zmodyfi kowana kon-

strukcja drogi kolejowej b dzie w stanie sprosta  wymaganiom kolei 

du ych pr dko ci i powinna z powodzeniem konkurowa  z nawierzch-

niami bezpodsypkowymi.

2. Wzmocnienie pryzmy podsypki

2.1.Stabilizacja podsypki ywicami syntetycznymi

Proponowanym sposobem na popraw  w a ciwo ci i zachowania 

toru klasycznego jest modyfi kacja podsypki t uczniowej, która nie wy-

klucza stosowania nietypowych podk adów i równoleg ych uspraw-

nie  innych elementów sk adowych toru. Poniewa  podsypka jako 

równoziarnisty, trudno zag szczany materia  kamienny nie posiada 

wytrzyma o ci na rozci ganie, po dane by oby dodanie takiej cechy. 

Mo na to osi gn  przez wprowadzenie pomi dzy ziarna lub w ca

woln  przestrze  mi dzy ziarnami dodatkowego materia u, który nada 

powsta emu w ten sposób konglomeratowi pewn  wytrzyma o  na 

rozci ganie. W ten sposób nadana spójno  powinna zapobiec rozpe -

zaniu si  pryzmy podsypki, wywo anemu oddzia ywaniami dynamicz-

nymi od przeje d aj cych z du  pr dko ci  poci gów i zapobiegnie 

podrywaniu pojedynczych ziaren t ucznia [1]. Tworzywami nadaj cy-

mi si  do wi zania ze sob  ziaren podsypki s  przede wszystkim y-

wice syntetyczne. Przy za o eniu stabilnego pod o a, po danego na 

liniach nowo budowanych oraz modernizowanych szlakach linii magi-

stralnych, nale y uzna , e wi kszo  odkszta ce  trwa ych zachodzi 

w warstwie podsypki. Zjawisko to wynika ze z o enia kilku podstawo-

wych czynników, jak:

- nara enie podsypki na wysokie obci enia, przekazywane pro-

sto z podk adów,
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- charakter kruszywa zabudowywanego w podsypce, które jest 

materia em równoziarnistym i w a ciwie niezag szczalnym, wi c

pod wp ywem przyspiesze  poziomych i pionowych o zwrocie 

skierowanym w gór  zachodzi zjawisko rozg szczania o rodka,

- brak doci enia warstwy podsypki przez wy sze, le ce nad ni ,

tak jak ma to miejsce w przypadku warstwy ochronnej czy pod-

torza.

Badania dowodz , e udzia  osiada  podsypki w ca kowitych osia-

daniach toru zawiera si  w przedziale 67 – 73 % [2], przy czym pierw-

sza warto  jest charakterystyczna dla podk adów drewnianych, za

druga – dla betonowych. Ró nica w warto ciach t umaczona jest in-

nymi charakterystykami t umienia dla drewna i betonu, przez co inny 

charakter i wielko  maj  drgania przekazywane na podsypk . Trwa e

osiadania toru wynosz  oko o 0,30 mm/Tg dla toru na podk adach

drewnianych i oko o 0,55 mm/Tg dla podk adów betonowych.

Rys. 1. Przyk adowe udzia y elementów pod o a podk adów w trwa ych
osiadaniach toru i tempo narastania osiada : 1 - podsypka, 2 - warstwa 

ochronna, 3 - podtorze [3]

Na tej podstawie mo na przyj , e cz ciowe wyeliminowanie 

trwa ych osiada  podk adów w podsypce lub znacz ce ich ogranicze-

nie jest mo liwe do uzyskania za pomoc  sklejenia ziaren t ucznia ze 

sob , czyli zastosowanie zamiast o rodka niespoistego, konglomeratu 

t uczniowo – ywicznego posiadaj cego spójno . Dzi ki temu uzyska 
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si  wyd u enie okresów mi dzynaprawczych, czyli obni enie nak a-

dów na utrzymanie toru. Zastosowanie takiej technologii pozwoli te

na istotne obni enie kosztów budowy nowych linii, przeznaczonych 

dla du ych pr dko ci w porównaniu z nawierzchniami bezpodsypko-

wymi.

W celu udowodnienia skuteczno ci stabilizacji podsypki metod

sklejania jej ziaren ywicami syntetycznymi przeprowadzono cykl ba-

da  [4]. Oznaczono spójno  konglomeratu w warunkach laboratoryj-

nych i na tej podstawie wyliczono zmniejszenie odkszta ce  pryzmy 

podsypki w torze oraz ograniczenie osiadania podk adów.

Badania przeprowadzono jako testowanie wytrzyma o ci belki swo-

bodnie podpartej na zginanie, pod dwupunktowym obci eniem.

Rys. 2. Schemat podparcia i obci enia badanych belek

Stosownych oblicze  dokonano za pomoc  programu do analizy 

statycznej p askich konstrukcji pr towych RM-Win v. 1.22.

W badaniach uzyskano maksymaln  warto  si y ami cej

P = 800 N = 0,8 kN, natomiast najci sza badana belka mia a mas

25,79 kg, co w przeliczeniu daje warto  obci enia roz o onego

q = 343,9 N/m = 0,344 kN/m. Dla takiego schematu statycznego 

oraz zadanych obci e  uzyskano maksymalny moment zginaj cy

M = 175 Nm oraz maksymaln  si  tn c T = 903 N. Po podstawieniu 

obci enia jedynie ci arem w asnym do wzoru na 
max

 uzyskuje si

warto
max

= 0,026 MPa, która odpowiada spójno ci konglomeratu.

Przeprowadzone badania wykaza y, e u yta do nich ywica syn-

tetyczna pozwala na uzyskanie z t uczniem granitowym kompozytu 

wykazuj cego spójno  i przenosz cego napr enia rozci gaj ce od 

0,027 do 0,311 MPa. Dzi ki tym w asno ciom kompozyt mo e znale

zastosowanie jako pow oka zabezpieczaj ca i stabilizuj ca pryzm

podsypki kolejowej. Analiza numeryczna schematu nawierzchni kole-

jowej z podsypk  stabilizowan ywic  syntetyczn  powierzchniowo, 

na g boko  10 – 50 cm wykaza a szereg pozytywnych zjawisk w po-
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równaniu z podsypk  nie stabilizowan . Uzyskano wzrost stateczno-

ci pryzmy podsypki objawiaj cej si  zmniejszeniem osiadania pod-

k adów i wypierania ziaren t ucznia. Analizowano model nawierzchni 

w przekroju poprzecznym (rys.3) i w przekroju pod u nym (rys.4). 

Rys. 3. Przyk adowy widok po owy modelu w przekroju poprzecznym z za-
stosowaniem warstwy stabilizowanej w strefi e obsypania czó  podk adów

i na skarpach pryzmy podsypki

Rys. 4. Przyk adowy widok modelu w przekroju pod u nym z zastosowa-
niem warstwy stabilizowanej w okienkach mi dzypok adowych
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Z przeprowadzonej analizy uzyskano pozytywne wyniki charaktery-

zuj ce si  korzystnym wp ywem powierzchniowej stabilizacji podsypki 

na stan odkszta ce  podsypki i przemieszcze  podk adów. Przyk ado-

we wykresy wyników przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

Rys. 5. Wykres zale no ci pomi dzy maksymalnymi przemieszczeniami 
pionowymi U

y
 a grubo ci  warstwy stabilizowanej w modelach A i B

Rys. 6. Wykres zale no ci pomi dzy maksymalnymi przemieszczeniami 
pionowymi U

y
 a grubo ci  warstwy stabilizowanej w modelu C
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Jako model A oznaczono wariant ze stabilizacj  tylko strefy obsy-

pania czó  podk adów, natomiast jako model B – ze stabilizacj  strefy 

obsypania czó  podk adów i skarp pryzmy podsypki w przekroju po-

przecznym, zgodnie z rysunkiem 3. Model C odpowiada pod u nemu

przekrojowi nawierzchni kolejowej wed ug rysunku 4.

Obydwa przedstawione wykresy wskazuj  jednoznacznie na 

zmniejszenie osiada  podk adów dzi ki zastosowaniu stabilizacji gór-

nej strefy posypki, Skuteczno  stabilizacji zale y jednak od grubo ci

warstwy stabilizowanej i dla warstwy o grubo ci 10 cm wynosi oko o

3%, ale dla 35 cm wzrasta do 6,5-7,3%, przy jednokrotnym obci e-

niu. Przy wielokrotnym obci eniu, jak to ma miejsce w nawierzchni 

kolejowej, efekty b d  równie  zwielokrotnione.

Ponadto nale y zaznaczy , e powierzchniowa stabilizacja podsypki 

w wi kszym jeszcze stopniu zwi ksza opór na boczne przemieszczenia 

podk adów i zabezpiecza ziarna podsypki przed podrywaniem przez 

tabor poruszaj cy si  z du ymi pr dko ciami.

2.2.Zbrojenie podsypki geosiatkami

Zbrojenie kruszyw geosiatkami, a w szczególno ci podsypki kole-

jowej mo e w porównywalnym stopniu jak stabilizacja powierzchnio-

wa ywicami syntetycznymi przyczyni  si  do dalszego ograniczenia 

osiada  podk adów podczas eksploatacji torów kolejowych z du ymi

pr dko ciami. Brakuje jednak udokumentowanych bada  potwier-

dzaj cych skuteczno  takiego rozwi zania. Dochodz  do tego w t-

pliwo ci, czy warstwy geosiatki u o one nawet tylko w dolnej strefi e 

pryzmy podsypki nie utrudni  procesów technologicznych zwi zanych

z utrzymaniem toru nie mówi c ju  o oczyszczaniu czy wymianie pod-

sypki oraz naprawach podtorza, na przyk ad z wykorzystaniem ma-

szyny AHM800R.

3. Ograniczenie obci e  dynamicznych podsypki i podtorza

3.1.Wibroizolacja mi dzy podk adami i podsypk

Powszechne wprowadzenie do eksploatacji podk adów betonowych 

w miejsce drewnianych niesie ze sob  pewne ujemne zjawiska cha-

rakteryzuj ce si  mi dzy innymi przeci eniami dynamicznymi pod o-

a, co cz sto powoduje jego zwi kszone deformacje. Beton, a w szcze-

gólno ci beton spr ony ma charakterystyk  spr ysto-kruch  pod-
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czas gdy drewno jest bardziej spr ysto-plastyczne i posiada znacznie 

mniejsz  twardo . Dzi ki temu podk ady drewniane lepiej t umi

drgania i w wi kszym stopniu poch aniaj  energi  przekazywan  od 

kó  pojazdów na podsypk  i podtorze. Zbli enie charakterystyk dy-

namicznych podk adów betonowych do drewnianych mo na osi gn

stosuj c warstwy wibroizolacyjne mi dzy podk adami a podsypk ,

uzyskuj c w ten sposób lepsze t umnie drga , mniejsze obci enia

dynamiczne podsypki oraz ochron  przed przeci eniami dynamicz-

nymi podtorza.

Podk ady, z dodatkow  warstw  t umi c  drgania przekazywane na 

podsypk , nazywane dalej „podk adami z wibroizolacj ” (w literaturze 

niemieckiej nazywane „besohlte Schwellen” czyli podk ady podzelowane) 

s  ju  obecnie stosowane w praktyce g ównie na kolejach niemieckich. 

Badania tego efektu prowadzone by y na Politechnice Wroc awskiej [5] 

oraz w o rodkach zagranicznych [6]. Warstwa izolacji antywibracyjnej 

powinna by  spr ysto – plastyczna, zespolona w sposób trwa y z doln

powierzchni  podk adu betonowego, odporna na oderwanie, rozerwa-

nie i przebicie przez ziarna podsypki t uczniowej.

Szczególnie w obecnym stadium rozwoju konstrukcji nawierzchni 

kolejowej zwi zanych z przystosowaniem do coraz wi kszych obci e

i pr dko ci, dochodzi do jej przesztywniania. Wp ywa na to zwi ksze-

nie gabarytów podk adów, ich masy, powierzchni styku z podsypk

i powierzchni przekroju poprzecznego. Zwi kszenie sztywno ci na-

wierzchni kolejowej powoduje bezpo rednio wzrost si  dynamicznych 

w styku kó  z szynami, a w efekcie zwi kszenie obci e  dynamicz-

nych podsypki i podtorza. Zastosowanie spr ysto- plastycznej war-

stwy wibroizolacji na powierzchni podstawy podk adów mo e z agodzi

ten efekt, a przy odpowiednim doborze materia u warstwy wibroizola-

cyjnej i jej grubo ci ca kowicie go zlikwidowa . Uzyskana w ten spo-

sób konstrukcja, agodniej oddzia uj c na podsypk  w pewnej mierze 

ochroni równie  podtorze przed przeci eniami i przed nadmiernymi 

lokalnymi deformacjami. 

3.2. Badania eksperymentalne skuteczno ci wibroizolacji 

podk adów kolejowych

W celu wykazania skuteczno ci stosowania wibroizolacji podk a-

dów kolejowych przeprowadzono pomiary laboratoryjne czterech ty-

pów podk adów kolejowych. Analizie statycznej i dynamicznej podda-
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no podk ady drewniane, betonowe, betonowe z wibroizolacj  z gumy 

mikroporowatej i betonowe z wibroizolacj  z folii PCV. W badaniach 

symulacyjno-modelowych z wykorzystaniem modelu fi zycznego uzy-

skano wyniki potwierdzaj ce skuteczno  zastosowania wibroizolacji 

do podk adów betonowych. Stwierdzono zmniejszenie przemieszcze

i przyspiesze  drga  pionowych torowiska do 40% dla przyj tych mo-

deli fi zycznych konstrukcji nawierzchni kolejowej. Badania mia y na 

celu porównanie oddzia ywa  dynamicznych na torowisko przy pod-

k adach drewnianych, betonowych oraz betonowych z wibroizolacj .

Stanowisko badawcze (rys. 7) zbudowano z:

- szyny S49 o d ugo ci 30 cm przymocowanej do odcinka podk a-

du d ugo ci 45 cm przytwierdzeniem typu K, z przek adk  z p y-

ty pil niowej grubo ci 5 mm i podk adk  PCV o grubo ci 3 mm 

(przy podk adach betonowych),

- warstwy podsypki t uczniowej zabudowanej w pojemniku o wy-

miarach 70 x 70 x 66 cm, umo liwiaj cym wykonanie pomiarów 

przemieszcze  i przy piesze  drga ,

- warstwy wibroizolacyjnej mi dzy podk adem a podsypk ,

- wzbudnika udarowego realizuj cego jednokrotny impuls si y przy 

pomocy spadaj cej masy m = 1775 g z wysoko ci h = 165 cm,

- podk adów kolejowych: podk ad drewniany (d), podk ad beto-

nowy bez wibroizolacji (b), podk ad betonowy z wibroizolacj

z gumy mikroporowatej grubo ci 12 mm na dolnej powierzchni 

podk adu(b
i
), podk ad betonowy z wibroizolacj  z folii PCV o gru-

bo ci 0,7 mm na powierzchni podk adu i na bokach( b
j
).

Rys. 7. Rozmieszczenie punktów pomiarowych: a, b, f- pomiar przemiesz-
cze  i przy piesze  pionowych, c, d, e- pomiar przemieszcze  i przy pie-

sze  poziomych
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Badania statyczne obejmowa y obci enie ka dego z czterech mo-

deli z podk adami typu: b, d, b
i
, b

j
 si  5,5 kN i pomiar ich przemiesz-

cze  pionowych. Badanie przeprowadzono w celu uzyskanie parame-

tru porównawczego reakcji modeli badawczych na wzbudzenie i cha-

rakterystyki spr ysto ci podparcia szyn.

Rys.8. Charakterystyki spr ysto ci podparcia szyn dla modeli :b, d, b
i
,

b
j
. [5]

Wyniki pomiarów statycznych przedstawiono na rys. 8, obrazuj -

cym charakterystyki spr yste podparcia szyn. Najsztywniejsz  kon-

strukcj  nawierzchni okaza  si  model skonstruowany z podk adu

betonowego bez wibroizolacji. Do najbardziej podatnej nawierzchni 

zakwalifi kowano podk ady betonowe z wibroizolacj  z mikrogumy.

Badania dynamiczne równie  wykaza y, e zastosowanie wibroizo-

lacji podk adów betonowych zbli a je do charakterystyk dynamicznych 

podk adów drewnianych. Przy zastosowaniu wibroizolacji typu mi k-

kiego z mikrogumy przy podk adach betonowych stwierdzono reduk-

cj  amplitud przy piesze  drga  o 40 % w porównaniu z podk adami

betonowymi bez wibroizolacji (tab. 1). Badania dynamiczne przepro-

wadzono za pomoc  wzbudnika udarowego realizuj cego jednokrotny 

impuls si y. Miar  spr ysto ci przyj to w postaci wspó czynnika „k” 

obrazuj cego stosunek przy o onej si y do przemieszczenia pionowego 

torowiska. Parametr ten dla podk adów betonowych z wibroizolacj

jest znacznie mniejszy ni  dla podk adów betonowych bez wibroizola-

cji i nawet ni  dla podk adów drewnianych.
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Tab.1. Zale no  przyspiesze  drga  od sztywno ci podparcia podk adów
dla ró nych badanych modeli [5]

Model nawierzchni k[kN/mm] A
a
[mm/s2]

b
i

2,10 2,77
b

j
4,58 3,51

d 4,91 3,92
b 5,39 4,65

Badania dynamiczne mia y równie  na celu pomiar przyspieszenie 

drga  przekazywanych na podtorze przez podsypk . Pomiary wyka-

za y, e przyspieszenie drga  przekazywanych na podtorze przez pod-

sypk  przy podk adach drewnianych jest mniejsze ni  przy betono-

wych o 15%, a przy zastosowaniu wibroizolacji redukcja przy piesze

drga  jest rz du 25% i 40% (tab.2).

Tab. 2. Zale no  przyspiesze  drga  od sztywno ci podparcia podk adów
w zale no ci od badanego modelu [5]

Model nawierzchni k[kN/mm]              [%]

b
i

2,10 40
b

j
4,58 25

d 4,91 15
b 5,39 -

 - przyspieszenie drga  i-tego modelu nawierzchni,

- przyspieszenie drga  modelu z nawierzchni  betonow .

Wyniki pomiarów dynamicznych i statycznych wykazuj  skutecz-

no  stosowania wibroizolacji podk adów betonowych w celu ochrony 

podsypki i podtorza kolejowego przed nadmiernymi przemieszczenia-

mi i przy pieszeniami. Z interpretacji wyników pomiarów wynika, e

zastosowanie cienkiej warstwy izolacyjnej w podk adzie betonowym 

daje lepsze efekty ni  stosowanie podk adów drewnianych. Zastoso-

wanie wibroizolacji poprawia warunki eksploatacji podsypki i podto-

rza poniewa  pod podk adami zmniejszaj  si  maksymalne napr e-

nia w podsypce, których dzia anie jest najbardziej destrukcyjne dla 

konstrukcji drogi kolejowej.

3.3. Badania terenowe skuteczno ci wibroizolacji podk adów

kolejowych

Badania podk adów z wibroizolacj  przeprowadzano równie  na 

nowobudowanych liniach kolejowych w Niemczech i Austrii. Podk ady



130 Gisterek I., Kru y ski M., Kwiatkowska E.

betonowe z wibroizolacj  zastosowano na liniach wysokich pr dko-

ci o dopuszczalnej pr dko ci powy ej 250 km/h. Na badanych od-

cinkach wbudowano sze  ró nego rodzaju nawierzchni kolejowych 

podsypkowych i zastosowano dwa typy podk adów z wibroizolacj

o sztywno ci 35 kN/mm i 70 kN/mm.

Po dwóch latach eksploatacji przeprowadzono pomiary przemiesz-

cze  pionowych wyst puj cych na badanych odcinkach (rys. 9). Wy-

niki pomiarów daj  jednoznaczn  odpowied  na pytanie o skuteczno

wibroizolacji. Na odcinku z podk adami z wibroizolacj  stwierdzono 

pr dko  przyrostu maksymalnych b dów po o enia wysoko ciowe-

go ok. 0.7 mm/rok, a dla podk adów bez wibroizolacji b dy po o e-

nia wysoko ciowego narasta y mi dzy 2,5 – 4 mm/rok, czyli 4-5 razy 

szybciej, w najkorzystniejszej sytuacji.

Wzrost osiadania przy pok adach z wibroizolacj  jest co najmniej 

o 25 % mniejszy ni  toru z podk adami bez wibroizolacji. Daje to po -

dane wyd u enie czasu miedzy kolejnymi regulacjami toru. 

Rys. 9. Krzywa przemieszcze  pionowych [7]

W Niemczech przeprowadzono pomiary równie  na odcinkach no-

wobudowanych linii kolejowych z trzema typami nawierzchni. Pierw-

szy badany odcinek zbudowano z podk adów typu B70 o sztywno ci

wibroizolacji 70 kN/mm (twarda) i z podk adów typu B90 z wibroizo-

lacj  o sztywno ci 80 kN/mm (twarda). Drugi odcinek badawczy zbu-

dowano z podk adów typu B90 z wibroizolacj  o sztywno ci 57 kN/

mm (mi kka) i z podk adów B70 z wibroizolacj  o sztywno ci 50 kN/

mm (mi kka). Trzeci odcinek wykonano z podk adów bez wibroizolacji 

typu B70 i B90.
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Pomiary przeprowadzono za pomoc  poci gu ICE-1 jad cego z pr d-

ko ci  250 km/h. Wyniki pomiarów (rysunek 10 i 11), dowodz , e

podk ady ze sztywn  wibroizolacj  70 - 80 kN/mm wykazuj  zmniej-

szenie obci e  t ucznia o 10 - 50% w wi kszo ci zakresów widma 

cz sto ci. Na skutek zastosowania wibroizolacji nast puje zmiana 

cz stotliwo ci rezonansowej wskutek nowego poziomu spr ynowania

(rysunek 10 i 11). Porównuj c odcinki ze sztywn  i mi kk  wibroizo-

lacj  stwierdzono, e przy mi kkiej otrzymuje si  nieco mniejsze ob-

ci enie t ucznia w porównaniu z tward .

Rys. 10. Obci enia t ucznia na sztywnym pod o u dla podk adów z mi k-
k  wibroizolacj  (czerwona krzywa), z tward  (niebieska) oraz podk adów

bez wibroizolacji (czarna krzywa) [8]
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Rys. 11. Porównanie obci e  podsypki [9]

Z analizy wynika, e dla przedzia u niskich cz sto ci w zakresie 

0-10 Hz efekt wibroizolacji wynosi 30-40 %, w zakresie od 10-100 Hz 

jest bardzo wyra ny i znacz cy si gaj cy nawet 70 %,a w zakresie cz -

stotliwo ci powy ej 100 Hz jest zmienny, ale powy ej 400 Hz jest bar-

dzo korzystny si gaj cy nawet 90%. Cz stotliwo ci powy ej 400 Hz s

charakterystyczne dla pr dko ci jazdy poci gów powy ej 250 km/h.

4. Podsumowanie

Przedstawione w opracowaniu wyniki bada  i wnioski wynikaj ce

z ich analizy, wyra nie wskazuj  na korzystne efekty stosowania pod-

k adów strunobetonowych z wibroizolacj  w po czeniu z powierzch-

niow  stabilizacj  podsypki. Dotyczy to szczególnie modernizacji ist-

niej cych i budowy nowych linii przeznaczonych do eksploatacji ze 

zwi kszonymi i z du ymi pr dko ciami powy ej 160 km/h. Rozwi za-

nie to nale a oby wykorzysta  przy projektowaniu i budowaniu nowej 
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linii cz cej Wroc aw i Pozna  z Warszaw  oraz przy modernizacji 

linii magistralnych takich jak CMK czy E-59. Zastosowanie tam po-

wierzchniowej stabilizacji chemicznej podsypki i podk adów struno-

betonowych z wibroizolacj  pozwoli oby na zrekompensowanie zwi k-

szenia sztywno ci torowiska i znacz co wyd u y oby okresy mi dzy-

naprawcze. Efekt ten mo na uzyska  dzi ki zwi kszeniu odporno ci

podsypki na odkszta cenia pionowe i poziome oraz dzi ki ogranicze-

niu nacisków dynamicznych wywieranych podczas eksploatacji przez 

podk ady na podsypk  i przez podsypk  na torowisko.
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ADAPTABILITY OF BALLAST TRACK 
FOR HIGH SPEED OPERATION

Summary
There are many ways to modify ballast track for high speed 

trains operation. One of them is usage of ballast bonding with 

resins and vibration damping layer fi tted to the bottom of slee-

pers. Such modifi ed construction should be able to withstand the 

manifold loads from passing trains. The results of laboratory tests 

on ballast – resin conglomerate, MES simulation of conglomerate 

behavior, as well as results of research on damping properties of 

sleeper pads have been given in the paper.

Keywords: railway track, ballast bonding, sleeper pads
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NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMACJI 
PODRÓ NYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Streszczenie
Artyku  omawia przyczyny i skutki obecnego sposobu infor-

mowania pasa erów o ruchu poci gów przedstawiaj c tak e

koncepcj  usprawnienia systemu informacji pasa erskiej poprzez 

stworzenie tzw. Centralnej Bazy Danych. Opisane zosta y oczeki-

wania pasa erów w stosunku do sposobu przekazywania infor-

macji, obecne sposoby realizacji obowi zku informacyjnego przez 

ró ne podmioty dzia aj ce na rynku kolejowych przewozów pasa-

erskich oraz realizowane przez nie projekty unowocze nie .

S owa kluczowe: system informacji pasa erskiej, informacja 

pasa erska, Centralna Baza Danych, rozk ady jazdy

1. Oczekiwania odbiorców

Skuteczna komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi 

jest fundamentem funkcjonowania na wspó czesnym rynku us u-

gowym. Umo liwia ona nie tylko bezpo rednie przekazanie informa-

cji o swoich us ugach, ale tak e buduje zaufanie pomi dzy klientem 

a dostawc  us ugi. We wspó czesnym wiecie, w którym informacja 

rozprzestrzenia si  szybciej ni  kiedykolwiek wcze niej, zmieniaj  si

te  oczekiwania klientów kolei w stosunku do jako ci, pewno ci i form 

przekazywania im informacji – zarówno dotycz cej oferty przewo ni-

ków kolejowych, jak i bie cej realizacji rozk adu. Brak skutecznych 

i nowoczesnych rozwi za  informacyjnych ogranicza konkurencyj-

1  mgr in ., specjalista w Wydziale Prognoz i Analiz Strategicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii i Ochrony rodowiska, tel. 
88 33 58 019, m.jasiak@plk-sa.pl

2  mgr, naczelnik Wydzia u Prognoz i Analiz Strategicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii i Ochrony rodowiska, tel. 88 33 
58 020, m.kulinicz@plk-sa.pl
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no  transportu kolejowego i zmniejsza zaufanie nie tylko do ca ego

sektora kolejowego, ale i do podmiotów publicznych odpowiedzialnych 

za jako  jego funkcjonowania. Podstawowe postulaty pasa erów

wyra ane s  zwykle przy okazji sytuacji nietypowych i awaryjnych, 

w których wykorzystywane sposoby przekazywania informacji okazu-

j  si  niewystarczaj ce.

Trzeba zauwa y , e w zakresie wykorzystywania nowoczesnych 

technologii do celów informacji pasa erskiej kolej pozosta a w tyle za 

us ugodawcami z innych bran . Przez wiele lat pokutowa o przeko-

nanie, e pasa erowie b d  z kolei korzysta  niezale nie od jako ci

oferowanych us ug. Brak wiadomo ci co do potrzeb informacyjnych 

klienta przedsi biorstwa us ugowego powodowa  tak e ograniczenie 

informacji w wielu przypadkach do form XIX-wiecznych: plakatowego 

rozk adu jazdy. Podzia  na wiele podmiotów, zajmuj cych si  ró ny-

mi aspektami obs ugi rynku sprzyja  tak e marginalizacji zagadnienia 

informacji kolejowej lub przerzucaniu zwi zanych z tym zada  po-

mi dzy przewo nikami, zarz dc  infrastruktury liniowej, zarz dcami

dworców i innymi podmiotami, co zwykle prowadzi o do dramatycz-

nego spadku jako ci obs ugi informacyjnej. Z tych powodów aden

z podmiotów nie inwestowa  tak e zbyt wiele w rozwój nowoczesnych 

us ug informacyjnych. Problem ten dotyczy nie tylko Polski i nie mo -

na uwa a , by sta o za nim wy cznie d ugoletnie niedoinwestowanie 

bran y kolejowej.

Powi kszaj cy si  rozd wi k pomi dzy oczekiwaniami klientów 

przedsi biorstw kolejowych (równie  pod wzgl dem informacji o us u-

gach i ich realizacji) a dzia aniem lub jego brakiem ze strony przewo -

ników i innych podmiotów rynku kolejowego doprowadzi y do inicja-

tyw legislacyjnych, maj cych na celu wzmocnienie praw pasa erów.

Fundamentalne znaczenie w tym obszarze ma przyj te w 2007 roku 

Rozporz dzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotycz ce praw i obowi zków pasa erów w ruchu kolejowym3. Okre-

lone obowi zki w zakresie informacji dla pasa erów przewiduj  tak e

inne akty prawne, m.in. przyj te w 2011 roku przepisy nowelizuj ce

ustaw  o transporcie kolejowym4.

W Polsce brak skutecznej informacji pasa erskiej szczególnie da

si  we znaki w zimie 2010/2011 roku, gdy po czenie zmian rozk a-

3  Rozporz dzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2007 r. dotycz ce praw i obowi zków pasa erów w ruchu 
kolejowym, Dz. Urz. UE L 315/14

4  Ustawa z dnia 19 sierpnie 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. nr 205, poz. 1209.
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dowych z niesprzyjaj cymi warunkami atmosferycznymi zaowocowa o

nie tylko du ymi zak óceniami w ruchu poci gów, ale tak e obna-

y o brak skutecznych mechanizmów przekazywania informacji dla 

podró nych. Efektem by a zmasowana krytyka wszystkich podmiotów 

uczestnicz cych w rynku kolejowym i dalszy spadek zaufania do nich. 

Nale y podkre li , e najcz ciej podkre lanym zarzutem wobec kolei 

by y nie tyle kwestie natury technologicznej zwi zane z organizacj

przewozów, co brak rzeczowej, szybkiej i aktualnej informacji. Sytua-

cja, która zaistnia a na polskich kolejach wskazuje na piln  potrzeb

opracowania systemu informacyjnego, zdolnego do szybkiego i odpo-

wiedniego przekazywania aktualnych wiadomo ci o ruchu poci gów.

Wyra ane przez u ytkowników transportu kolejowego opinie po-

zwalaj  wyró ni  nast puj ce oczekiwania w stosunku do ca ego sy-

stemu, który b dzie przekazywa  informacje:

- kompleksowo  (tj. obejmowanie wszystkich elementów plano-

wania podró y),

- spójno ,

- pewno  i aktualno ,

- estetyka,

- dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilno ci rucho-

wej5,

- dostosowanie do potrzeb cudzoziemców.

System przekazywania informacji pasa erskiej powinien obejmo-

wa  etapy:

- decyzji o wyborze kolei jako rodka transportu,

- wyboru po cze , zakupu biletów i rezerwacji miejsc,

- poruszania si  po obszarze dworca kolejowego / peronów,

- etapu jazdy poci giem i ewentualnych przesiadek.

2. Sposoby przekazywania informacji o ruchu poci gów

Potrzeba wype nienia oczekiwa  pasa erów powoduje, e przeka-

zywanie informacji o ruchu poci gów odbywa si  wielotorowo, z wy-

korzystaniem ró nych dost pnych sposobów i rodków komunikacji. 

Ka dy ze sposobów ma nieco inn  form  i struktur  tre ci. Wynika to 

z ró norodno ci obszarów, na których informacja jest przekazywana 

5  Pod tym terminem ogólnym rozumiane s  tak e osoby o ograniczonych mo liwo ciach widzenia lub s yszenia
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– ma ona dociera  do mo liwie najszerszej grupy osób. Istota jest jed-

nak w ka dym ze sposobów taka sama i opiera si  na aktualnych da-

nych dotycz cych ruchu poci gów. Przez niemal dwa wieki istnienia 

transportu kolejowego rozwin y si  nast puj ce obszary i sposoby 

przekazywania informacji:

• Informacja dynamiczna (na stacji oraz w poci gach)

- wy wietlacze elektroniczne,

- zapowiedzi megafonowe.

• Informacja statyczna (na stacji oraz w poci gu)

- tablice sta e, np.: nazwa stacji, piktogramy, tablica z relacj

poci gu,

- plakatowe rozk ady jazdy, informacje o zestawieniach poci -

gów itp.,

- orientacyjne schematy w z ów komunikacyjnych.

• Informacja uzyskiwana bezpo rednio

- stanowiska informacyjne na dworcach,

- punkty sprzeda y biletów,

- automaty informacyjne lub biletomaty z funkcj  informacyjn ,

- informacja telefoniczna,

- obs uga poci gu.

• Inne

- internetowy rozk ad jazdy poci gów (w tym dost pny za po-

moc  urz dze  mobilnych),

- systemy powiadomie  SMS,

- informacje dotykowe (alfabet Braille’a) i g osowe (indywidual-

ne guziki) dla osób niewidz cych i niedowidz cych.

W ci gu ostatnich kilkunastu lat liczba sposobów przekazywania 

informacji znacznie si  zwi kszy a i nale y oczekiwa , e wraz z upo-

wszechnianiem nowych technologii b dzie dalej wzrasta . Do podsta-

wowych obszarów informacji statycznej, dynamicznej oraz informa-

cji uzyskiwanej bezpo rednio do czy y sposoby wykorzystuj ce roz-

wój technologii (elektroniczne przekazywanie danych) oraz sposoby 

umo liwiaj ce orientacj  osobom o ograniczonej mobilno ci ruchowej. 

Jednocze nie rozwój technologii spowodowa , e ilo  oraz szybko

obiegu informacji równie  uleg a zwi kszeniu. Kiedy  rozk ad jazdy 

zmieniany by  zasadniczo raz w roku, obecnie na g ównych liniach 

kolejowych jeden poci g potrafi  mie  kilka ró nych rozk adów w mie-

si cu. Jedna spójna taryfa na podró  poci gami zosta a zast piona
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kilkunastoma zró nicowanymi taryfami wielu przewo ników, rozbu-

dowanymi jeszcze o oferty specjalne i promocje. Powoduje to koniecz-

no  cz stej aktualizacji danych, a pasa erowie oczekuj , e wszelkie 

informacje o zmianach zostan  im przekazane niemal natychmiast 

i wszystkimi mo liwymi sposobami. Jest to mo liwe tylko przy wyko-

rzystaniu elektronicznego przesy ania i przetwarzania danych, gdzie 

rol  cz owieka jest jedynie nadzór nad prawid owo ci  automatyczne-

go dzia ania systemu. Realizacja tego jest jednak trudna ze wzgl du

na skomplikowanie i zró nicowanie obiegów poszczególnych informa-

cji, co wynika bezpo rednio ze specyfi ki transportu kolejowego.

3. Obecny sposób informowania pasa erów o ruchu poci gów
w Polsce

Krótk  charakterystyk  obecnego systemu informacji pasa erskiej

w Polsce mo na przedstawi  z perspektywy poszczególnych uczestni-

ków procesu przekazywania informacji:

• Zarz dca infrastruktury (PKP PLK S.A.)

Przygotowuje rozk ad jazdy poci gów na zlecenie przewo ników

oraz przetwarza i archiwizuje dane dotycz ce jego rzeczywistego 

wykonania. Jako jedyny posiada informacje o ruchu wszystkich 

poci gów na niemal ca ej sieci kolejowej w Polsce. Wyposa a pe-

rony stacji i przystanków w oznakowania statycznego systemu 

informacji (tablice z nazw  stacji, piktogramy itp.), czasem rów-

nie  dynamicznego systemu informacji (wy wietlacze, zapowiedzi 

megafonowe). Do prawnych obowi zków6 PKP PLK S.A. nale y

przekazywanie informacji o rozk adzie jazdy poci gów przewo -

nikom i zarz dcom dworców. Wkrótce (od listopada 2012 r.) do 

obowi zków PKP PLK S.A. nale a o b dzie równie  bezpo rednie

przekazywanie informacji rozk adowych – poprzez w asn  stron

internetow  oraz w formie rozk adów jazdy na peronach.

• Przewo nicy pasa erscy

Ka dy z przewo ników odpowiada za przekazywanie informacji 

pasa erom. Realizuje to niemal w ka dy mo liwy sposób jednak 

najcz ciej w ograniczonym zakresie - tylko swoje poci gi, tylko 

niektóre lokalizacje. Ka dy z nich ma informacj  o realizacji roz-

6  Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z pó n. zm.)
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k adu jazdy tylko w odniesieniu do swoich poci gów. Przewo ni-

cy s  obowi zani do publikacji rozk adów oraz ich podawania do 

publicznej wiadomo ci (m.in. na peronach) na podstawie Prawa 

przewozowego7 i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

• Zarz dcy dworców kolejowych (przede wszystkim PKP S.A.)

Odpowiadaj  za wszystkie elementy systemu informacj  na ich 

terenie, w tym za podawanie rozk adu jazdy do publicznej wia-

domo ci na dworcu.

• Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego – z uwagi 

na niedawne wej cie w ycie ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym8 w wi kszo ci przypadków nie podj li jeszcze dzia a

w zakresie organizacji systemu informacji dla pasa era.

• TK Telekom sp. z o.o. 

W a ciciel cz ci infrastruktury telematycznej s u cej przeka-

zywaniu informacji o ruchu poci gów – wy wietlaczy i megafo-

nów wraz z okablowaniem. Odpowiada równie  za internetowy 

rozk ad jazdy poci gów uwzgl dniaj cy wszystkie poci gi.

• Inne podmioty

Najcz ciej s  to podmioty przekazuj ce informacj  w interne-

cie bazuj ce na danych pozyskanych z wcze niej wymienionych 

róde .

Ogólny podzia  odpowiedzialno ci powoduje, e w praktyce ka dy

z podmiotów realizuje swoje obowi zki ró nie, w zale no ci od lokali-

zacji i lokalnych porozumie . Informacje przechodz  przez wiele pod-

miotów i wiele osób zanim ostatecznie trafi  do odbiorców. Wszelkie 

inwestycje wymagaj  szerokich uzgodnie . Przyk adowo:

• Na stacji Warszawa Wschodnia perony znajduj  si  w zarz dzie

PKP PLK S.A., g o niki, tablice paletowe wraz z okablowaniem 

nale  do TK Telekom, ich obs ug  zajmuj  si  przewo nicy (od-

powiednio PKP Intercity dla cz ci dalekobie nej i Koleje Ma-

zowieckie dla cz ci podmiejskiej) uzyskuj c informacje bezpo-

rednio od dy urnych ruchu PKP PLK S.A.

• Wytyczne dla informacji statycznej s  ró ne dla peronów (znaj-

duj cych si  w zarz dzie PKP PLK S.A.) i dla obszaru dworców 

(znajduj cych si  w zarz dzie PKP S.A.). Oznakowanie sta e jest 

7  Zob. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z pó n. zm.) i rozporz dzenie
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie tre ci, sposobu i terminów og aszania rozk adów jazdy oraz ich aktu-
alizacji, warunków ponoszenia kosztów zwi zanych z zamieszczaniem informacji dotycz cych rozk adów jazdy oraz podawaniem rozk adów
jazdy do publicznej wiadomo ci (Dz. U. nr 12, poz. 79)

8  Zob. art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. z 2011r., nr 5, poz. 13.
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niespójne kolorystycznie a zdarza si , e w niektórych lokaliza-

cjach jest wzajemnie sprzeczne.

4. Projekty unowocze nie  w zakresie informacji pasa erskiej

Ka dy z podmiotów maj cy swój udzia  w procesie obiegu infor-

macji realizuje pewne projekty unowocze nie . Szeroki podzia  odpo-

wiedzialno ci powoduje jednak, e trudno jest podj  dzia ania obej-

muj ce ca y proces obiegu informacji. Nowe inicjatywy dotycz  zatem 

jedynie pewnego etapu w ca ym procesie i realizowane s  zwykle tylko 

przez jeden podmiot. Szczególnie w ostatnich latach mo na zauwa-

y , e ogólny wzrost wydatków na inwestycje zwi zane z moderni-

zacj  transportu kolejowego przek ada si  równie  na ilo  projektów 

dotycz cych informacji pasa erskiej. Cz  z nich dotyczy warstwy 

systemowej, a cz  zwi zana jest z warstw  wizualno-estetyczn ,

wi kszo  z nich nie jest jednak wzajemnie powi zana. Spo ród inte-

resuj cych projektów mo na wyró ni :

• EDR – Elektroniczny Dziennik Ruchu budowany przez PKP PLK 

S.A. W swoich za o eniach zast puje on obecny papierowy dzien-

nik dy urnego ruchu, dziennikiem wype nianym elektronicznie. 

Ka dy poci g przeje d aj cy przez ka dy posterunek ruchu na 

sieci PKP PLK S.A. b dzie odznaczany wraz z niezb dnymi uwa-

gami eksploatacyjnymi. Dane b d  gromadzone przez PKP PLK 

S.A., a opó nienie w ich przesy aniu nie powinno by  wi ksze

ni  kilka minut. Dzi ki temu w ka dym momencie b dzie mo li-

wy przegl d sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. W porównaniu 

do obecnie stosowanych systemów znacznej poprawie ulegnie 

aktualno  danych – obecnie opó nienia w przesy aniu danych 

si gaj  120 minut. Aktualno  danych z dok adno ci  do kil-

ku minut jest wystarczaj ca dla potrzeb informacji pasa erskiej

i umo liwi ich wykorzystanie w aplikacjach informatycznych de-

dykowanych pasa erom. Obecnie planuje si , e EDR zostanie 

wdro ony w ci gu kilkunastu miesi cy.

• Urz dzenia GPS instalowane w pojazdach przewo ników kole-

jowych. Alternatywn  metod  lokalizacji rzeczywistego po o e-

nia poci gu w stosunku do EDR s  nadajniki GPS. Przewo nicy

kolejowi montuj  je na swoim taborze, dzi ki czemu w ka dej
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chwili mo liwa jest weryfi kacja zgodno ci jazdy poci gu z rozk a-

dem jazdy. Dane dotycz ce po o enia poci gu mog  by  tak e

powi zane z danymi pochodz cymi z systemu diagnostyki po-

jazdu (stan techniczny i parametry eksploatacyjne pojazdu, np. 

pr dko , poziom oleju itp.), a tak e z informacjami dotycz cy-

mi obs ugi poci gu (numer telefonu kierownika poci gu, jego 

imi  i nazwisko). Dyspozytor przewo nika ma wtedy pe n  wie-

dz  o technicznych aspektach jazdy poci gu, dzi ki czemu mo e

podejmowa  szybkie dzia ania w sytuacjach nietypowych (awa-

rie, opó nienia itp.). Niektórzy z przewo ników publikuj  cz

z tych informacji na swoich stronach internetowych, co pozwala 

pasa erom sprawdzi  czy ich poci g jedzie zgodnie z rozk adem

jazdy.

• SITKol – System Informacyjny Obs ugi Transportu Kolejowego 

realizowany przez TK Telekom Sp. z o.o. W swoich za o eniach

ma by  on spójnym systemem informacyjnej obs ugi uczestni-

ków transportu kolejowego w zakresie przewozu osób, baga u

i towarów, którego zadaniem b dzie u atwienie przep ywu in-

formacji pomi dzy fi rmami, urz dami i klientami kolei. Obecne 

funkcjonalno ci systemu obejmuj : rozbudowan  wyszukiwar-

k  po cze  kolejowych (mo liwo  defi niowania punktów rozpo-

cz cia/zako czenia podró y nie b d cych stacjami kolejowymi), 

informacj  o utrudnieniach w ruchu kolejowym i wizualizacj

po o enia poci gów na sieci kolejowej. Szeroki w swoich za o e-

niach projekt jest obecnie ograniczony niewystarczaj c  liczb

i szczegó owo ci  danych. Z punktu widzenia pasa era brakuje 

informacji dotycz cych rzeczywistego biegu poci gu (opó nienia)

oraz szybko i na bie co aktualizowanej informacji o utrudnie-

niach w ruchu poci gów.

• Systemy kolejowej informacji wiadomo ciami tekstowymi (sms), 

realizowane przez organizatorów publicznego transportu zbio-

rowego, stanowi  nowe inicjatywy województw (np. ódzkiego9

i dolno l skiego10), umo liwiaj ce m.in. powiadamianie o nie-

typowej sytuacji w ruchu kolejowym, awarii, zmianie rozk adu

itp. Systemy takie pozwalaj  w przypadku zak óce  w ruchu 

kolejowym skierowa  potencjalnych pasa erów do alternatyw-

9  http://www.siwww.pl/lodzkie.html (odczyt 3 listopada 2011 r.)
10  http://www.koleje.dolnyslask.pl/aktualnosc/coraz-wiecej-uzytkownikow-systemu-kolejowej-informacji-sms-365/ (odczyt 3 listopada 2011 r.)
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nych rodków transportu, pod warunkiem oferowania szybkiej 

i sprawdzonej informacji.

• Wy wietlacze dynamicznej informacji pasa erskiej na peronach 

i dworcach kolejowych. Obni aj ce si  koszty zakupu wy wiet-

laczy ciek okrystalicznych zach ci y do zastosowania ich do 

prezentacji informacji o ruchu poci gów w punktach obs ugi

pasa erów. Najcz ciej systemy sterowania wy wietlaczami s

zintegrowane z systemem rozg oszeniowym (megafony) i obs ugi-

wane s  lokalnie ze stanowiska operatorskiego umiejscowionego 

w obszarze stacji. Takie po czenie tworzy funkcjonaln  ca o ,

dlatego dalej b dzie nazywane Systemem Lokalnym (SL). Obec-

nie SL tworzone s  niejako „przy okazji” - podczas remontów 

budynków dworców kolejowych oraz podczas modernizacji linii 

lub stacji kolejowych.

Podzia  odpowiedzialno ci za zarz dzany obszar pomi dzy PKP PLK 

S.A. (perony) a PKP S.A. (budynki dworcowe) powoduje znaczne skom-

plikowanie w realizacji SL, które s  budowane oddzielnie przez ka de-

go zarz dc . Nie zosta y dotychczas wykszta cone metody wzajemnych 

uzgodnie  w czasie przygotowa  do budowy SL, wi c cz sto projekty 

ich realizacji maj  istotne braki – nie zostaje okre lone, który podmiot 

b dzie odpowiedzialny za obs ug  systemu i wprowadzanie zmian 

do bazy danych. Wi kszo  obecnie funkcjonuj cych SL nie posia-

da mo liwo ci zdalnej aktualizacji bazy danych o poci gach, wi c dla 

ka dego z nich wszystkie zmiany musz  zosta  wprowadzone r cznie.

Zaledwie kilka ze zrealizowanych w ostatnich latach projektów SL zo-

sta o wyposa one w funkcj  automatycznego wyg aszania zapowiedzi 

megafonowych. Efektem braku kompleksowej wizji funkcjonowania 

SL s  przypadki wy wietlania nieaktualnych informacji o poci gach,

b d  wyg aszania zapowiedzi niezgodnych z rzeczywisto ci  – np. ze 

wzgl du na brak uaktualnie  rozk adu lub powi zania z bie cym,

rzeczywistym ruchem poci gów.

Przyk adem wspó dzia ania ró nych podmiotów odpowiedzialnych 

za przekazywanie informacji s  opracowane i przyj te w sierpniu 

2011 r. przez PKP S.A. i PKP PLK S.A. Wytyczne w sprawie wy wiet-

laczy dynamicznej informacji pasa erskiej. Okre laj  one standardy 

wizualizacji danych prezentowanych na wy wietlaczach w tych spó -

kach oraz minimalne wymagania techniczne wy wietlaczy. Wytyczne

narzucaj  tak e konieczno  przystosowania oprogramowania wy-



144 Jasiak M., Kulinicz M.

wietlaczy do zdalnej aktualizacji danych i okre laj  zakres danych, 

obs ugiwanych przez oprogramowanie systemu i sposób ich wymiany 

oraz przesy ania. Wytyczne nie obejmuj  jednak wszystkich kwestii 

dotycz cych budowy i eksploatacji SL. Dotychczas nie zosta  zrealizo-

wany aden projekt w oparciu o ten dokument.

5. Za o enia dla Centralnej Bazy Danych

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do prezentacji danych 

nie gwarantuje ich aktualno ci. Dodatkowo, brak spójnego syste-

mu przetwarzania danych o ruchu poci gów powoduje, e mo li-

wo ci elektronicznych wy wietlaczy, internetu czy bezprzewodo-

wego przesy ania danych mog  by  niewykorzystane. Prezentacja 

poci gów na wy wietlaczu jest mo liwa pod warunkiem, e kto

r cznie uzupe ni baz  danych, a nast pnie b dzie j  aktualizowa .

Informacja w internecie opiera si  o r czne wpisywanie danych 

na podstawie telegramów o zmianach rozk adu jazdy. Plakatowe 

rozk ady jazdy s  rezultatem r cznego wype niania komórek w ar-

kuszu kalkulacyjnym. Kilkadziesi t baz danych zawieraj cych 

tre ci tego samego typu jest obecnie wype niana i aktualizowana 

niezale nie.

Realizowane projekty obejmuj  jedynie cz  procesu przekazy-

wania informacji. W obszarze, którego dotycz  nast puje uprosz-

czenie i zwi kszenie szybko ci obiegu informacji. W skali makro 

– patrz c od ród a informacji do odbiorcy – zawsze wyst puje 

etap r cznego przepisywania danych. Powoduje to opó nienia 

w przekazywaniu informacji, a czasami równie  przek amania. 

Perspektywa rozwoju dynamicznych i elektronicznych systemów 

przekazywania informacji pozwala stwierdzi , e liczba wzajem-

nie niezale nych systemów b dzie ros a, zwi kszaj c liczb  osób 

koniecznych do ich obs ugi oraz mo liwo ci wzajemnych niespój-

no ci.

Wszystko to powoduje, e niezb dne wydaje si  zintegrowanie 

wszystkich danych niezb dnych do przekazywania informacji pa-

sa erom w jednej bazie danych. Zaprezentowany na rys. 1 sche-

mat obiegu danych w systemie informacji pasa erskiej opisuje 

wszystkie obszary i sposoby przekazywania informacji. 
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Najwa niejszym – i jedynym nowym elementem, jest tutaj Central-

na Baza Danych (CBD), b d ca punktem styku róde  danych z syste-

mami przekazuj cymi je pasa erom. Centralna Baza Danych, o której 
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mowa w niniejszym opracowaniu, nie musi i nie powinna stanowi

kolejnego, niezale nego od innych elementu (np. oprogramowania do 

konstrukcji rozk adów jazdy), lecz dla celów informacji pasa erskiej

stanowi funkcjonaln  baz  informacji o rozk adzie i jego realizacji.

ród ami danych dla CBD s :

• Zarz dca infrastruktury posiadaj cy systemy wspomagaj ce

planowanie rozk adu jazdy poci gów oraz archiwizuj ce jego re-

alizacj  (obecnie s  to 3-4 systemy informatyczne). Dane te do-

tycz  m.in. trasy przejazdu poci gu, terminów jego kursowania, 

godzin przyjazdu i odjazdu. W skrócie mo na je nazwa  danymi 

technicznymi.

• Przewo nicy posiadaj cy wiedz  o zestawieniu poci gu (kolej-

no  wagonów, ich numeracja, klasy itp.), dost pno ci ró nych

us ug (np. wagony sypialne, restauracyjne, dostosowane do 

osób o ograniczone mobilno ci ruchowej), obowi zuj cych ofer-

tach specjalnych itp. Istotny udzia  w przewozach pasa erskich

ma obecnie kilkunastu przewo ników. Byliby oni ród em tzw. 

danych handlowych, bezpo rednio importowanych do CBD.

Proponowany minimalny zakres danych, który powinna przetwa-

rza  CBD opisany jest w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny zakres danych w Centralnej Bazie Danych

Lp. Dane o poci gu Wystawiaj cy dane 
do CBD

Opis danych / Uwagi

1 Identyfi kator poci gu PKP PLK S.A.

2 Przewo nik 1 PKP PLK S.A.

3 Przewo nik 2 Przewo nik Niezb dne w przypadku realizacji przewozów 
pasa erów jednego przewo nika w poci gu innego 
przewo nika (code share)

4 Rodzaj poci gu PKP PLK S.A. Literowy opis rodzaju poci gu wed ug stosowanej 
terminologii

5 Terminy kursowania PKP PLK S.A.

6 Nazwa kategorii 
handlowej poci gu

Przewo nik Nazwa kategorii, w jakiej kursuje dany poci g
w strukturze poci gów przewo nika (np. „TLK”, 
„Regio”)

7 Nazwa kategorii 
handlowej poci gu
(uzupe niaj ca)

Przewo nik Dodatkowa kategoria dla potrzeb przewo ników
(np. poci g przy pieszony)

8 Nazwa poci gu PKP PLK S.A. Nazwa konkretnego poci gu nadawana przez 
przewo nika

9 Stacja pocz tkowa
(techniczna)

PKP PLK S.A. Stacja na której poci g rozpoczyna bieg wg 
s u bowego rozk adu jazdy

10 Stacja ko cowa
(techniczna)

PKP PLK S.A. Stacja na której poci g ko czy bieg wg 
s u bowego rozk adu jazdy
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11 Stacja pocz tkowa
(handlowa)

PKP PLK S.A. Stacja na której poci g rozpoczyna przewóz 
pasa erów na podstawie biletów

12 Stacja ko cowa
(handlowa)

PKP PLK S.A. Stacja na której poci g ko czy przewóz pasa erów
na podstawie biletów

13 Stacja / przystanek 
po redni (handlowy)

PKP PLK S.A. Stacje i przystanki umo liwiaj ce identyfi kacj
trasy przejazdu poci gu

14 Stacja / przystanek 
po redni (techniczny)

PKP PLK S.A.

15 Stacja / przystanek 
kluczowy do celów 
dynamicznej informacji 
pasa erskiej

Przewo nik Stacje lub przystanki, które b d  si  pojawia y
w polu „przez” na wy wietlaczach na danym 
postoju poci gu

16 Stacja / przystanek 
kluczowy do celów 
komunikatów
megafonowych

Przewo nik Stacje lub przystanki og aszane w komunikatach 
megafonowych jako postoje po rednie danego 
poci gu na danym postoju

17 Terminy kursowania 
wagonu lub grupy 
wagonów bezpo rednich

PKP PLK S.A. W przypadku prowadzenia grupy wagonów w relacji 
innej ni  podstawowa w pewnych terminach 
(np. poci g z Gdyni i Olsztyna do Zakopanego)

18 Stacja pocz tkowa
wagonu lub grupy 
wagonów bezpo rednich

PKP PLK S.A. Stacja na której wagony bezpo rednie rozpoczynaj
bieg inna od relacji podstawowej (handlowa, np. 
Olsztyn G ówny)

19 Stacja ko cowa wagonu 
lub grupy wagonów 
bezpo rednich

PKP PLK S.A. Stacja na której wagony bezpo rednie ko cz  bieg, 
inna od relacji podstawowej (handlowa, np. Gdynia 
G ówna)

20 Stacja w czaj ca grup
wagonów bezpo rednich

PKP PLK S.A. Stacja na której odbywa si czenie cz ci
zasadniczej poci gu z grup  wagonów 
bezpo rednich (np. I awa)

21 Stacja wy czaj ca grup
wagonów bezpo rednich

PKP PLK S.A. Stacja na której odbywa si  dzielenie poci gu na 
cz  zasadnicz  i grup  wagonów bezpo rednich

22 Zestawienie sk adu 1 Przewo nik Liczba wagonów, typ taboru

23 Zestawienie sk adu 2 Przewo nik Kolejno  i numeracja wagonów

24 Zestawienie sk adu 3 Przewo nik Informacja o wagonach specjalnych, np. 
przystosowanych dla potrzeb osób o ograniczonej 
mobilno ci ruchowej, do przewozu rowerów, 
restauracyjny itp.

25 Peron na stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A. Peron przypisany dla danego toru

26 Tor na stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A. Tor przypisany dla danego poci gu na danym 
postoju

27 Rozk adowy czas 
przyjazdu do stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A. Czas przyjazdu wed ug rozk adu jazdy

28 Rozk adowy czas 
odjazdu ze stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A. Czas odjazdu wed ug rozk adu jazdy

29 Rzeczywisty czas 
przyjazdu do stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A.

30 Rzeczywisty czas 
odjazdu ze stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A.

31 Oczekiwany czas 
przyjazdu do stacji lub 
przystanku

PKP PLK S.A. Estymacja godziny o której poci g pojawi si  na 
danym postoju
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32 Oczekiwany czas odjazdu 
ze stacji lub przystanku

PKP PLK S.A. Estymacja godziny o której poci g odjedzie 
z danego postoju

33 Stacja skomunikowania Przewo nik Stacja na której realizowane jest skomunikowanie 
poci gów

34 Relacja skomunikowania Przewo nik Podstawowa stacja docelowa dla przesiadaj cych
si  pasa erów

35 Przesy ki konduktorskie Przewo nik Relacja przewozu przesy ek konduktorskich

36 Us ugi dla PRM w 
poci gu

Przewo nik Dost pne us ugi dla osób o ograniczone mobilno ci
ruchowej

37 Aktualna pozycja 
poci gu (GPS)

Przewo nik Aktualna pozycja wed ug nadajników 
umieszczonych w sk adzie poci gu

38 Oferty i us ugi
obowi zuj ce w poci gu

Przewo nik Dodatkowe pole dla przewo ników (np. oferta Last 
Minute na odcinku Kraków – Zakopane)

39 Informacje specjalne 
dotycz ce poci gu

Przewo nik lub 
PKP PLK S.A.

Dodatkowe pole dla przewo ników (np. „na 
odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice 
poci g nie zatrzymuje si ”)

40 Informacja dodatkowe Przewo nik

W zakresie poci gów rozpoczynaj cych / ko cz cych bieg na stacjach zagranicznych i roz-
k adów na nich CBD pobiera dane ze róde  zagranicznych.

Spo ród wymienionych 40 danych wyró ni  mo na dwie kategorie: 

dane techniczne istotne z punktu widzenia ruchu poci gu dostarcza-

ne przez PKP PLK S.A oraz dane handlowe istotne z punktu widzenia 

podró y pasa erów dostarczane przez przewo ników. Pierwsze z nich 

s  okre lane przez zarz dc  infrastruktury na podstawie analizy stanu 

technicznego linii kolejowych, ich przepustowo ci i innych parametrów. 

Szczególnym przypadkiem danych technicznych s  dane opisuj ce wy-

konanie rozk adu jazdy, czyli rzeczywisty czas przyjazdu i odjazdu po-

ci gu ze stacji i przystanku. Obecnie stosowane aplikacje informatycz-

ne PKP PLK S.A. pozwalaj  na archiwizacj  informacji o ka dym poci -

gu, który przejecha  przez dany posterunek ruchu, jednak informacje 

te nie s  przekazywane na bie co, a opó nienia w ich wprowadzaniu 

si gaj  120 minut. Wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Ruchu 

(EDR) umo liwi automatyczn  weryfi kacj  rozk adowego czasu przyjaz-

du poci gu przez dany punkt eksploatacyjny.

Dane handlowe okre la by przewo nik na podstawie w asnych za-

o e  dotycz cych zestawienia sk adu poci gu i polityki sprzeda owej

biletów. Nie maj  one znaczenia dla technicznego prowadzenia ru-

chu poci gów, dlatego nie s  podawane przez przewo ników na etapie 

wniosku o przydzielenie trasy poci gu. Zarz dca infrastruktury nie 

ma na nie wp ywu, dlatego by by za nie odpowiedzialny przewo nik

wprowadzaj c je bezpo rednio do CBD przez „ko cówk ” systemu zlo-

kalizowan  u siebie. Cz  z nich b dzie mog a by  okre lona wcze -
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niej (np. nazwa kategorii handlowej poci gu, oferty lub us ugi dost p-

ne w poci gu), pozosta e mog  by  okre lone nawet w momencie wy-

jazdu sk adu poci gu ze stacji postojowej (kolejno  wagonów).

Spo ród szczegó owych rozwi za  konstrukcji CBD warte podkre-

lenia s  stacje i przystanki kluczowe dla celów dynamicznej informa-

cji pasa erskiej oraz komunikatów megafonowych. Dla ka dej stacji 

na trasie poci gu po rednie stacje i przystanki b d  inne – np. poci g

relacji Bydgoszcz – Bia ystok zostanie w Bydgoszczy opisany jako po-

ci g „przez: Toru  G ówny, Kutno, Warszaw  Centraln ”, natomiast 

w Toruniu zakres podawanych stacji po rednich b dzie musia  ulec 

zmianie np. na „przez: Kutno, Warszaw  Centraln , apy”. To które 

postoje na trasie poci gu s  na tyle istotne by uwzgl dnia  je na wy-

wietlaczach i w komunikatach megafonowych okre la by przewo nik.

Ze wzgl du na okre lony rozmiar wy wietlaczy mog  one prezentowa

do 3 stacji po rednich, natomiast w komunikatach megafonowych 

liczba ta mo e by  wi ksza, dlatego przewidziano osobne pola w CBD 

dla obu tych zmiennych.

Odpowiedniego uwzgl dnienia w CBD wymagaj  tak e poci gi

wielorelacyjne – dzielone lub czone na stacjach po rednich. W tym 

przypadku zaproponowany zosta  podzia  na relacj  g ówn  i grup

wagonów bezpo rednich w relacji innej ni  relacja g ówna. Przewo nik

na etapie sk adania wniosków o tras  dla poci gu okre la by która 

relacja jest dla niego „podstawowa”, a która „dodatkowa”, decyduj c

tak e o stacji na której odbywa si czenie / dzielenie poci gu.

6. Zastosowania Centralnej Bazy Danych

Integracja danych technicznych i handlowych w CBD pozwoli je 

niemal w dowolny sposób przetwarza  pod k tem ró norodnych za-

stosowa . Obecnie mo na przyj , e podstawowymi odbiorcami da-

nych by yby:

• Systemy Lokalne (SL), czyli zespo y wy wietlaczy i megafonów 

obs ugiwane przez jedno stanowisko operatorskie obejmuj ce

obszar stacji, linii kolejowej lub jej cz ci. Koncepcja pobierania 

danych przez ka dy SL z CBD pozwala zachowa  spójno  da-

nych w ka dej lokalizacji, a rol  operatora ograniczy  do kontroli 

poprawno ci wy wietlanych tre ci. Niezb dne do tego jest jed-
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nak przygotowanie odpowiedniego interfejsu zdolnego do auto-

matycznego pobierania danych z CBD. Ka dy SL pod wzgl dem

oprogramowania informatycznego mo e by  skonstruowany 

w inny sposób, ale znaj c zawarto  i struktur  danych w CBD 

wykonawca SL b dzie musia  przygotowa  taki interfejs, aby 

móg  on pobiera  dane w czasie rzeczywistym.

• Systemy internetowe, prezentuj ce informacje pochodz ce

z CBD. Zakres zastosowa  CBD do aplikacji internetowych jest 

bardzo szeroki, a wraz z post pem technologii nale y spodzie-

wa  si  kolejnych mo liwo ci jej wykorzystania. CBD mia aby

okre lony sposób udost pniania danych, które by by publicznie 

dost pne. W ród szeregu zastosowa  mo na wyró ni :

o wyszukiwarki po cze  kolejowych wraz z informacj  o aktu-

alnym po o eniu poci gu i szczegó owej informacji o dost p-

no ci w nim ró nego rodzaju us ug.

o wyszukiwarki po cze  integruj ce ró ne rodzaje transportu 

(kolejowy, drogowy).

o aplikacje na wszelkiego rodzaju urz dzenia przeno ne (telefo-

ny komórkowe, tablety itp.) umo liwiaj ce wyszukiwanie po-

cze , sprawdzenie sk adu poci gu, weryfi kacj  czy poci g

jedzie zgodnie z rozk adem jazdy do wykorzystywania zarów-

no przez pasa erów, jak i obs ug  poci gu.

• Systemy informacji wiadomo ciami tekstowymi (sms), które po-

bieraj c dane z CBD umo liwia yby przesy anie na okre lone

numery telefonów komórkowych:

o informacji o rozk adzie jazdy (dla linii, dla przystanku) i jego 

zmianach

o informacji o zak óceniach w ruchu poci gów

• Systemy informacji statycznej, a w ród nich plakatowe rozk a-

dy jazy poci gów. CBD umo liwi eksport danych dotycz cych

rozk adu jazdy dla ka dego przystanku i stacji kolejowej z wy-

szczególnieniem m.in.: przewo nika, nazwy poci gu i peronu na 

którym planowany jest postój. Przygotowuj c okre lony uk ad

grafi czny w jakim dane b d  prezentowane mo na automatycz-

nie je wpisywa  w poszczególne pola. Rozk ad jazdy z ka dego

punktu eksploatacyjnego b dzie móg  by  drukowany w dowol-

nym miejscu z dost pem do internetu. Funkcjonalno  ta b dzie

do wykorzystania zarówno dla pracowników odpowiedzialnych 
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za rozwieszanie rozk adów na stacji, jak i dla ka dej osoby, która 

b dzie chcia a wydrukowa  aktualny rozk ad jazdy.

7. Podsumowanie

Obecny system przekazywania pasa erom informacji o ruchu po-

ci gów w Polsce nie spe nia swojego podstawowego zadania – nie 

wszystkie niezb dne informacje s  przekazywane a te, które docie-

raj  do odbiorców nie zawsze s  aktualne. Oczekiwania pasa erów

w tym zakresie znacznie przewy szaj  dotychczasowy sposób realiza-

cji. Z wielu sposobów przekazywania informacji o adnym nie mo na

powiedzie , e spe nia swoje za o enia. Projekty unowocze nie , cho

jest ich coraz wi cej, realizowane s  wycinkowo i w w skim zakresie, 

co nie pozwala wykorzysta  wi kszo ci z ich mo liwo ci. Podstawo-

w  barier  jest brak elektronicznego obiegu danych oraz gromadzenia 

i przetwarzania ich w jednym miejscu.

Centralna Baza Danych pozwoli na integracj  wszystkich danych 

niezb dnych pasa erom w jednym miejscu. Dane te b d  na bie co

aktualizowane, oraz przetwarzane pod k tem konkretnych zastoso-

wa . Umo liwi to automatyzacj  obiegu informacji o ruchu poci gów

oraz niemal natychmiastow  ich prezentacj  na elektronicznych no -

nikach informacji i du o szybsz  aktualizacj  papierowych rozk adów

jazdy.

Koncepcja stworzenia Centralnej Bazy Danych jest pogl dem auto-

rów referatu i nie jest ofi cjalnym stanowiskiem PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A.

MODERN SYSTEMS OF PASSENGER INFORMATION 
IN RAILWAY TRANSPORT

Summary
The causes and results referring to present passenger informa-

tion system on train movement and the conception of passenger 

information system improvement by creation of so called central 

database have been described in the paper. The expectation of 

passengers towards the way of information passing and the ac-

tual ways of information duty execution by various subjects on 
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the market of railway passenger transport and some projects on 

modernization of that process have been presented.

Keywords: passenger information system, railway schedule
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Streszczenie
Artyku  porusza tematyk  poprawy stanu po cze  kolejowych 

pomi dzy miastami – gospodarzami rozgrywek EURO 2012 w Pol-

sce. Opisane zosta y za o enia i sposób przygotowania zada  in-

westycyjnych realizowanych przez Centrum Realizacji Inwestycji 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zada fi nansowanych 

z Bud etu Pa stwa w roku 2011. Zaprezentowano uk ad pr d-

ko ci maksymalnych oraz czasów przejazdów poci gów pasa-

erskich na liniach kolejowych nr 131, 271 i 353 wchodz cych

w sk ad po cze  Warszawa – Wroc aw oraz Gda sk – Pozna
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2010/2011, jak i w stanie planowanym po realizacji prac, tj. 

w roku 2012. W prognozie mo liwych do uzyskania czasów prze-

jazdu pomi dzy miastami – gospodarzami EURO 2012 w Polsce 

uwzgl dniono tak e efekty kompleksowych prac modernizacyj-

nych prowadzonych na linii nr 9 Warszawa – Gda sk oraz linii nr 

271 na odcinku Wroc aw – granica województwa dolno l skiego,

a tak e prac fi nansowanych z Funduszu Kolejowego na linii nr 3 

na odcinku owicz - Kutno.
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1. Wst p

W pa dzierniku 2010 roku UEFA ostatecznie ustali a pary miast 

– gospodarzy, w których w czerwcu 2012 roku rozgrywane b d  mecze 

fazy grupowej Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA EURO 2012. 

Wbrew wcze niejszym oczekiwaniom rozgrywki b d  prowadzone 

w nast puj cych parach miast:

- Warszawa i Wroc aw – Grupa A;

- Gda sk i Pozna  – Grupa C.

Pierwotnie zak adano za , i  rozgrywki w ramach jednej z grup b d

obywa y si  na stadionach w Warszawie i Gda sku, drugiej natomiast 

– w Poznaniu i Wroc awiu. Uk ad taki by by znacznie bardziej korzyst-

ny z punktu widzenia po cze  kolejowych i drogowych mi dzy mia-

stami – gospodarzami. Na liniach kolejowych cz cych te miasta rea-

lizowane s  bowiem kompleksowe prace modernizacyjne fi nansowane 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.

W zwi zku z niekorzystnym, ze wzgl du na przewozy kolejowe, pa-

rowaniem miast – gospodarzy EURO 2012, konieczne sta o si  przy-

stosowanie linii kolejowych, dotychczas planowanych jako rezerwowe, 

do pe nienia funkcji g ównych ci gów transportowych.

Rys. 1. G ówne trasy kolejowe mi dzy miastami – gospodarzami EURO 2012
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Dla po czenia Warszawy i Wroc awia przyj to, z wielu mo liwo ci,

tras  przez Pozna  liniami nr 3 i nr 271, za  dla po czenia Gda ska

i Poznania tras  przez Tczew, Bydgoszcz i Inowroc aw liniami nr 9, 

131 i 353.

Dla fazy wier fi na ów i pó fi na ów wa ne b d  ponadto po czenia

Warszawa – Gda sk lini  nr 9 oraz po czenie pomi dzy Warszaw

a Ukrain  lini  nr 7 przez Lublin.

2. Stan infrastruktury kolejowej przed rozpocz ciem prac in-
westycyjnych

Z punktu widzenia rozgrywek fazy grupowej EURO 2012 najistot-

niejsze znaczenie maj  nast puj ce linie kolejowe:

- nr 3 na odcinku Warszawa – Pozna ;

- nr 131 na odcinku Inowroc aw – Tczew;

- nr 271 na ca ej d ugo ci Wroc aw – Pozna ;

- nr 353 na odcinku Pozna  – Inowroc aw.

Ze wzgl du na pó niejsze fazy rozgrywek ( wier fi na y i pó fi na ) na 

terenie Polski wa ne s  tak e linie:

- nr 9 na ca ej d ugo ci Warszawa – Gda sk;

- nr 7 na ca ej d ugo ci Warszawa – Lublin – Dorohusk – granica 

z Ukrain .

W momencie ostatecznego ustalenia przez UEFA par miast – go-

spodarzy w ramach fazy grupowej rozgrywek, co mia o miejsce w pa -

dzierniku 2010 roku, prace modernizacyjne toczy y si  lub rozpoczy-

na y na nast puj cych odcinkach:

- linia nr 9 na ca ej d ugo ci;

- linia nr 271 na odcinku Wroc aw – granica woj. dolno l skiego

(Rawicz).

W zdecydowanie najgorszym stanie znajdowa a si , w pa dzierni-

ku 2010 roku, linia nr 131 na odcinku Bydgoszcz – Tczew, gdzie na 

torze nr 1 na odcinkach o cznej d ugo ci ok. 70 km obowi zywa a

pr dko  40 km/h. W nieco lepszym stanie znajdowa a si  linia nr 

353, na której w torze nr 2 na odcinku ok. 35 km pr dko  wynosi a

70 km/h.
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Rys. 2. Procentowy udzia  pr dko ci drogowych dla linii nr 131 i 353 na 
odcinku Tczew – Inowroc aw – Pozna  Wschód dla torów 1 i 2 w rozk a-

dzie jazdy 2010/2011

W niedostatecznym stanie technicznym znajdowa a si  wówczas 

tak e linia nr 271. Na odcinku od granicy województwa dolno l skiego
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do Poznania pr dko ci drogowe waha y si  w przedziale 40 – 80 km/h 

z dodatkowymi ograniczeniami.

Rys. 3. Procentowy udzia  pr dko ci drogowych dla linii nr 271 na odcin-
ku granica województwa dolno l skiego – Pozna  G ówny dla torów 1 i 2 

w rozk adzie jazdy 2010/2011
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Dzi ki prowadzonym w latach 90-tych XX wieku prac moderniza-

cyjnych, wi kszo  linii nr 3 na odcinku Warszawa – Pozna  znajduje 

si  obecnie w dobrym b d  bardzo dobrym stanie technicznym. Pr d-

ko ci wahaj  si  w zakresie 120 – 160 km/h oraz 100 km/h przez 

du e stacje i na odcinku P ochocin - B onie. Jedynie odcinek toru 

nr 1 mi dzy owiczem a Kutnem o d ugo ci ok. 45 km znajdowa  si

w stanie niezadowalaj cym. Z uwagi na znaczne zu ycie nawierzchni, 

pr dko  na tym odcinku wynosi a 70 km/h.

Opisany stan infrastruktury skutkowa  w rozk adzie jazdy 

2010/2011 czasami jazdy podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Czasy przejazdów i pr dko ci handlowe poci gów w najwa niej-
szych relacjach mi dzy miastami – gospodarzami EURO 2012 
w rocznym rozk adzie jazdy 2010/2011

Lp. Trasa przejazdu
Odleg o

[km]

Czas
przejazdu
[gg:mm]*

Pr dko
handlowa

[km/h]

Kategoria
poci gu

1
Warszawa Centr. - Gda sk G . 328 5:16 62 IC

Gda sk G . - Warszawa Centr. 328 5:14 63

3
Warszawa Centr. - Pozna  G . 302 2:46 109 IC

Pozna  G . - Warszawa Centr. 302 2:40 113

4
Pozna  - Wroc aw G . 165 2:22 70 IC

Wroc aw G . - Pozna 165 2:35 64

5
Warszawa Centr. - Wroc aw G . 467 5:13 90 IC

Wroc aw G . - Warszawa Centr. 467 5:18 88

6
Pozna  - Gda sk G . 313 5:07 61 TLK

Gda sk G . - Pozna 313 4:27 70

* bez uwzgl dnienia wyd u e  czasów jazdy wynikaj cych ze zmienionej, wskutek prac 
torowych, organizacji ruchu

Analiza czasów przejazdu, pr dko ci drogowych oraz ogranicze

wyra nie wskaza a na konieczno  skoncentrowania prac maj cych

na celu popraw  jako ci po cze  mi dzy miastami – gospodarzami 

EURO 2012 na odcinkach linii nr 131, 271 i 353. Czas przejazdu 

mi dzy miastami – gospodarzami w ramach jednej grupy (Warszawa 

– Wroc aw oraz Gda sk – Pozna ) przekracza 5 godzin i w miar  po-

gorszenia stanu infrastruktury móg  ulec dalszemu wyd u eniu.
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3. Za o enia i zakres prac inwestycyjnych

Przyj to nast puj ce generalne za o enia przy opracowaniu 

zakresu prac na liniach kolejowych nr 131, 271 i 353 maj cych 

usprawni  po czenia mi dzy miastami – gospodarzami EURO 

2012:

- Osi gni cie maksymalnego efektu eksploatacyjnego w postaci 

skrócenia czasu jazdy poci gu przy mo liwie niskich nak a-

dach fi nansowych;

- Osi gni ty efekt eksploatacyjny musi by  trwa y i zapewni

odpowiednie funkcjonowanie infrastruktury równie  po EURO 

2012;

- Prace mog  by  realizowane wy cznie na odcinkach nieprze-

widzianych w najbli szych latach do kompleksowej moderni-

zacji (w celu ograniczenia robót straconych);

- Zaw enie zakresu przygotowa  do po cze  mi dzy miastami 

– gospodarzami zgodnie z podzia em na grupy (Gda sk – Po-

zna , Warszawa – Wroc aw);

- Zadania musz  by  mo liwe do zrealizowania przed rozpocz -

ciem rozgrywek EURO 2012, tj. przed czerwcem 2012 roku.

Z uwagi na powy sze, przyj to, i  na ca ej linii nr 9 oraz na linii 

nr 271 na odcinku Wroc aw – granica województwa dolno l skiego 

(Rawicz) realizowane b d  wy cznie zadania modernizacyjne zgod-

nie z w asnym harmonogramem prac. Ze wzgl du na zaawansowane 

stan przygotowa  do modernizacji linii nr 271 na odcinku Czempi

– Pozna  prace ograniczono jedynie do niezb dnego zakresu. Rów-

nie  na linii nr 3 na odcinku Warszawa – Pozna  ze wzgl du na 

dobry stan linii prace zaw ono do odcinka o najgorszym stanie.

Ostatecznie zadania inwestycyjne w ramach przygotowania linii 

kolejowych do obs ugi po cze  pomi dzy miastami – gospodarza-

mi EURO 2012 skoncentrowano na liniach nr: 131 (Inowroc aw 

– Tczew), 271 (Rawicz – Czempi  – Pozna ) oraz 353 (Pozna  – Ino-

wroc aw).



160 Kaczorek M., Glass W.

Rys. 4. Odcinki linii kolejowych obj te g ównymi pracami rewitalizacyjnymi

Zbiorczy zakres prac inwestycyjnych przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Zbiorczy zakres prac inwestycyjnych na liniach nr 131, 271, 
353

Zakres Ilo
Linia nr 131 - ci g a wymiana nawierzchni 50 tkm
Linia nr 131 - ci g a wymiana podk adów 36 tkm
Linia nr 131 - wymiana rozjazdów 10 szt.
Linia nr 131 - prace w bran y energetyki wymiana elementów sieci 
                       trakcyjnej

4,5 km

Linia nr 271 - ci g a wymiana nawierzchni 2,7 tkm
Linia nr 271 - ci g a wymiana przek adek podszynowych, podbicie toru, 
                       wymiana pojedynczych szyn i punktowe oczyszczenie 
                       podsypki

99,4 tkm

Linia nr 353 - ci g a wymiana nawierzchni 35,5 tkm
Linia nr 353 - wymiana rozjazdów 20 szt.
Linia nr 353 - zabudowa sygnalizacji przejazdowych 3 szt.
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W ramach prac na liniach nr 131, 271, 353 w roku 2011 zo-

stanie wymienionych 88 km nawierzchni oraz dodatkowo 36 km 

podk adów na odcinku, na którym szyny wymieniono w 2010 roku. 

cznie wymienionych b dzie, zatem ok. 125 km toru i 30 sztuk 

rozjazdów. Odcinki, na których zostanie wymieniona nawierzchnia 

b d  przystosowane do ruchu poci gów z pr dko ci  120 km/h.

Dodatkowo wymieniono nawierzchni  na linii nr 3 na odcinku o-

wicz – Kutno, gdzie na torze nr 1 obowi zywa a pr dko  70 km/h 

– cznie ok. 40 km. Po przeprowadzeniu prac o warto ci 50 mln z ,

fi nansowanych z Funduszu Kolejowego, pr dko  na tym odcinku 

zostanie podniesiona do 160 km/h.

Zakres rzeczowy zada  realizowanych na liniach nr 131, 271 

i 353 oszacowano na 200 mln z . O sfi nansowanie tych zada  PKP 

Polskie Linie Kolejowe zwróci y si  w grudniu 2010 roku do Mini-

sterstwa Infrastruktury, które wyst pi o do Ministerstwa Finansów 

o przekazanie stosownych rodków z rezerwy Bud etu Pa stwa. Po 

przeprowadzeniu postepowa  przetargowych i uzyskaniu potwier-

dzenia fi nansowania z Ministerstwa Infrastruktury prace torowe 

realizowane s  od po owy roku 2011 z terminem uko czenia do 30 

listopada 2011 roku. Termin wykonania nie jest obecnie zagro ony. 

Dzi ki powsta ym oszcz dno ciom przetargowym mo liwe jest suk-

cesywne rozszerzanie zakresu rzeczowego poszczególnych zada

w celu uzyskania lepszego efektu eksploatacyjnego.

Rysunek 5 przedstawia udzia  pr dko ci drogowych po zrealizo-

waniu prac (r.j. 2011/12).

Rysunek 6 przedstawia udzia  pr dko ci drogowych po zrealizowa-

niu prac (r.j. 2011/12).
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Rys. 5. Procentowy udzia  pr dko ci drogowych dla linii nr 131 i 353 na 
odcinku Tczew – Inowroc aw – Pozna  Wschód dla torów 1 i 2 w rozk a-

dzie jazdy 2011/2012
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Rys. 6. Procentowy udzia  pr dko ci drogowych dla linii nr 271 na odcin-
ku granica województwa dolno l skiego – Pozna  G ówny dla torów 1 i 2 

w rozk adzie jazdy 2011/2012
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4. Efekty prac inwestycyjnych

Podstawowym efektem prac inwestycyjnych prowadzonych przez 

Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku 

2011 jest skrócenie czasu przejazdu poci gów pomi dzy miastami 

– gospodarzami EURO 2012. Zmniejszeniu ulegnie w bardzo istotnym 

stopniu czas jazdy pomi dzy Gda skiem a Poznaniem (o 1 godzin

w kierunku Gda sk – Pozna  oraz a  o 1,5 godziny w przeciwnym 

kierunku). Ze wzgl du na ograniczone mo liwo ci prac na linii nr 271 

ze wzgl du na planowan  modernizacj  czas jazdy w relacji Warszawa 

– Wroc aw skróci si  o 33 minuty, a w odwrotnej relacji o 18 minut, 

tak, e czas jazdy poci gu IC nie przekroczy 5 godzin. Szczegó y cza-

sów przejazdu przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Czasy przejazdów i pr dko ci handlowe poci gów w najwa niej-
szych relacjach mi dzy miastami – gospodarzami EURO 2012 
w rozk adzie jazdy 2012

ROZK AD JAZDY 2012 Skrócenie

lp. trasa
Odleg o

[km]

Czas
przejazdu
[gg:mm]

Pr dko
handlowa

[km/h]

Kategoria
poci gu

Czas
[gg:mm]

1
Warszawa Centr. - Gda sk G . 328 3:50 86 IC 1:26

Gda sk G . - Warszawa Centr. 328 3:50 86  1:24

3
Warszawa Centr. - Pozna  G . 302 2:29 122 IC 0:17

Pozna  G . - Warszawa Centr. 302 2:37 115  0:03

4
Pozna  - Wroc aw G . 165 2:07 78 IC 0:15

Wroc aw G . - Pozna 165 2:20 71  0:15

5
Warszawa Centr. - Wroc aw G . 467 4:40 100 IC 0:33

Wroc aw G . - Warszawa Centr. 467 5:00 93  0:18

6
Pozna  - Gda sk G . 313 3:30 89 TLK 1:37

Gda sk G . - Pozna 313 3:30 89  0:57

Skrócenia czasów jazdy na liniach nr 9 i nr 271 na odcinku Wroc-

aw – granica województwa dolno l skiego (Rawicz) wynikaj  z har-

monogramów realizowanych kompleksowych modernizacji i zak ada-

j  wstrzymanie prac na czas rozgrywek EURO 2012 z zachowaniem 

mo liwo ci jazdy po obu torach.

Rysunek 7 przedstawia porównanie czasów jazdy w rozk adzie

2010/2011 z czasami mo liwymi do uzyskania w czasie rozgrywek 

EURO 2012.



165MODERNIZACJE I REWITALIZACJE LINII KOLEJOWYCH POMI DZY...

Rys. 7. Porównanie czasów jazdy w rozk adzie jazdy 2010/11 z czasami 
jazdy mo liwymi do uzyskania w czerwcu 2012

MODERNIZATION AND RENOVATION 
OF RAILWAY LINES CONNECTING POLISH HOST CITIES 

OF EURO 2012
Summary

The problem of the technical condition of railway lines connec-

ting Polish host cities of EURO 2012 has been presented in the pa-

per. The assumptions and the way of preparation the investment 

tasks executed by Investment Fulfi lment Center PKP PLK S.A. wit-

hin tasks fi nanced by State Budget in 2011 have been described. 

The layout of maximum speeds and the layout of journey times 

for passengers trains on railway lines no. 131, 271 and 353 – the 
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component of connections: Warszawa – Wroc aw and Gda sk – 

Pozna  both before investment realization ie. in 2010/2011 time-

table and in the conditions planned after works realization ie. in 

2012 have been presented. The forecast of journey times between 

host cities of EURO 2012 expected to gain included also the effects 

of complex modernization works executed at railway line no. 9 

Warszawa – Gda sk and railway line no. 271 at section Wroc aw

– border of Dolno l skie Province and works fi nanced from the 

Railway Fund at railway line no. 3 at section owicz – Kutno.

Keywords: railways; EURO 2012, modernization, renovation, 

railway line no. 131, railway line no. 271, railway line no. 353, 

construction works
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PRZYK ADY ZASTOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW 
DLA POPRAWY NO NO CI PODTORZA 

W REWITALIZACJI I BUDOWIE 
NOWYCH SZLAKÓW KOLEJOWYCH

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono rezultaty zastosowania geo-

syntetyków w celu poprawy no no ci i trwa o ci podtorza. By y

one uk adane bezpo rednio pod t uczniem, pod warstw  ochron-

n  lub te  na wi kszej g boko ci w podtorzu jako tzw. zbrojenia 

nadpalowe. W pierwszej kolejno ci omówiono i podano najstar-

szy sposób poprawy no no ci i trwa o ci podtorza za pomoc

geow óknin uk adanych bezpo rednio na torowisko, tzn. le cych

bezpo rednio pod podsypk . Nast pnie przedstawiono przyk ady

i zasady wymiarowania zbrojenia geosyntetycznego uk adanego

w sp gu warstwy ochronnej, które w mniejszym stopniu podlega 

abrazji i wykazuje si  wi ksz  trwa o ci  ni  p ytko uk adane

geow ókniny podt uczniowe. W ko cowej cz ci artyku u zaj to

si  zbrojeniami nadpalowymi stosowanymi w przypadku wy-

st powania w pod o u gruntów s abych o znacznej mi szo ci.

Zawarto tutaj kilka przyk adów ilustrowanych przekrojami kon-

strukcyjnymi zrealizowanych zbroje . Dla zobrazowania zakre-

su wytrzyma o ci stosowanych geosyntetyków podano równie

konkretne warto ci wytrzyma o ci znamionowych tych zbroje .

Zamieszczony wykaz literatury tematu pozwala ka demu zainte-

resowanemu na samodzielne studia w tym zakresie.

S owa kluczowe: podtorze, geosyntetyki, zbrojenie geosyn-

tetyczne

1  dr hab in ., prof. nzw. Pol. l., Politechnika l ska, Katedra Dróg i Mostów, Zak ad Dróg i Kolei, e-mail: Kazimierz.Klosek@polsl.pl
2 Huesker Synthetic GmbH, Gescher
3 P.R. INORA sp. z o.o., Gliwice
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1. Geow ókniny na torowisku pod podsypk , jako pierwsze pró-
by zastosowania geosyntetyków na kolejach

Pocz tków zastosowania geosyntetyków w kolejnictwie mo na do-

patrywa  si  w latach 70. i 80. XX–go wieku. W pierwszej kolejno ci

zacz to stosowa  geow ókniny w pó nocnych stanach USA i w Kana-

dzie (fot. 1) uk adaj c je bezpo rednio pod podsypk  (Raymond 1999). 

Prawie równolegle wykonane zosta y pierwsze próbne odcinki na szla-

kach Deutsche Reichsbahn (DR) w dawnej NRD, (Lieberenz & Chilian 

1986). Geosyntetyki stosowano wówczas raczej intuicyjnie, gdy  bra-

kowa o odpowiednich bada , do wiadczenia i normatywów. Metod

prób i b dów, z pomoc  odcinków próbnych starano si  ustali  wy-

magania, jakim powinny sprosta  geosyntetyki uk adane w podtorzu. 

Pierwsze próby dotyczy y instalacji geosyntetyków bezpo rednio na 

torowisku, tzn. pod podsypk  t uczniow . Stosowano przy tym ró ne

wyroby o zró nicowanej gramaturze np. pocz wszy od 400 g/m² po-

przez 600 i 800 a  do 1050 g/m², geow ókniny z ró nych polimerów 

i wykonywanych ró nymi technikami produkcji (Lieberenz & Chilian 

1986 i Raymond 1999). 

Fot. 1. Pierwsze próby zastosowania geosyntetyków: geow ókniny uk ada-
ne bezpo rednio na torowisku pod podsypk , Kanada, (Raymond 1999)

W szczególno ci prowadzone d ugoletnie badania kanadyjskie (na-

wet na niektórych odcinkach do 18 lat) wykaza y, e z powodu zbyt 

du ej cieralno ci w kontakcie t ucze /geosyntetyk geow ókniny po-
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winny mie  co najmniej gramatur  1050 g/m². Z tamtych lat pocho-

dzi te  pomys  pokrywania górnej powierzchni geow óknin ywicami

akrylowymi w ilo ci 5%-20% suchej masy geotekstylu, a wi c tak, 

a eby ich wodoprzepuszczalno  by a w dostateczny sposób jeszcze 

zachowana (Raymond 1999). 

Z tamtego czasu pochodz  te  zalecenia jakie powinny by  spe nione

przy stosowaniu geow óknin instalowanych pod podsypk  t uczniow

(Lieberez & Chilian 1986, Raymond 1999, van Sandvoort 1994):

- minimalna grubo  warstwy t ucznia pod podk adem 200 mm, 

zalecana 300 mm;

- nachylenie torowiska min. 2%, zalecana obecnie w Niemczech 

warto  min. 5%;

- geow óknina z w ókien o minimalnej d ugo ci 100 mm, wytrzy-

ma o ci w ókien 0,4 N/tex, 

- ilo  perforacji w trakcie ig owania  80 razy/cm²;

- wyd u enie przy zerwaniu  60% (w/g ASTM D-4632);

- efektywna rednica porów O
90,w

 0,06mm;

- polimer - w wietle bada  kanadyjskich, najlepsze wyniki uzy-

skano dla geow óknin ig owanych z w ókien poliestrowych;

- w przypadku podtorza zbudowanego z gruntów drobnoziarni-

stych d  0,06 mm wi cej ni  95% masy suchego gruntu zaleca-

no stosowanie przek adki piasku na torowisku pod w óknin ;

- zalecany by  obustronny drena  francuski w torowisku o g bo-

ko ci min. 0,15 m z odpowiednim wprowadzeniem geow ókniny

do rowka, w celu umo liwienia odp ywu wody z t ucznia i z war-

stwy fi ltracyjnej lub podtorza na odcinku w wykopie. 

Poza Kanad  sposób ten nie znalaz  jednak szerszego uznania 

w Europie ze wzgl du na obawy co do mo liwo ci wyst pienia kol-

matacji geow ókniny pod t uczniem, mo liwo ci wyst pienia du ej

cieralno ci a tak e utrudnie  wyst puj cych w razie konieczno ci

podbijania torów. W latach 80. XX-go wieku w Holandii podj to zatem 

prób  podpinania pod podk ady worków uszytych z geotkanin polies-

trowych o wytrzyma o ci 100 kN/m wype nianych t uczniem (fot. 2). 

Worki te podpinano za pomoc  ta m z poliestru o wytrzyma o ci no-

minalnej 120 kN/m (van Sandvoort 1994).
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Fot. 2. Worki z geotkaniny wype nione t uczniem i podpi te pod podk ady
kolejowe za pomoc  ta m z poliestru (van Sandvoort 1994)

Pomimo udokumentowanej poprawy no no ci (osi gni to znaczn

redukcj  pr dko ci drga  w zakresie cz stotliwo ci > 40 Hz) i znacz-

nej redukcji osiada  podtorza (ça. o 50% w stosunku do osiada  pod-

k adów bez worków) sposób ten nie znalaz  szerszego zastosowania ze 

wzgl du na du e koszty budowy i trudno ci w pó niejszym podbijaniu 

torów. Podkre li  jednak nale y, e uzyskane wyniki opiera y si  na 

monitoringu 221 milionów przejazdów osi o nacisku 200 kN, a wi c

badania te mo na uzna  za stosunkowo wiarygodne.

Badania zbli onego typu nawierzchni okre lonej symbolem 4xP 

prowadzone by y wcze niej w Polsce (Basiewicz & K osek 1988/89), 

przynosz c szereg bardzo zach caj cych rezultatów. Zbudowany na tej 

podstawie w eksploatowanym torze na terenie górniczym odcinek do-

wiadczalny (1988) istnieje do chwili obecnej d j c po 23 latach u yt-

kowania mo liwo  oceny trwa o ci i niezawodno ci tego rozwi zania. 

Wykazano istotny wzrost no no ci pod o a nawierzchni w stosunku do 

rozwi zania standardowego, istotny wzrost warto ci oporu pod u nego 

i poprzecznego rusztu torowego praktycznie uniemo liwiaj cy wybo-

czenie nawierzchni toru bezstykowego na terenie górniczym, wykazano 

równie  bardzo skuteczne t umienie drga  - zw aszcza wysokich cz -

stotliwo ci przekazywanych z nawierzchni na podtorze. W trakcie prób 

terenowych wykazano ponadto mo liwo  podbijania nawierzchni. 
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Rys. 1. Wyniki bada  no no ci pod o a podk adów bez wzmocnie-
nia geosyntetykiem ‘a’ ze wzmocnieniem geosyntetycznym w pod o u
‘b’ ze wzmocnieniem geotekstylnym pojemnikiem podpok adowym ‘d’ 

oraz j. w. z dodatkow  warstw  geosyntetyku na koronie torowiska ‘e’ 
(K osek&Basiewicz 1988)

Z tego okresu wczesnych zastosowa  geosyntetyków na torowi-

skach kolei europejskich (lata 80. i pocz tek lat 90.) pochodz  zale-

cenia lub stwierdzenia zawarte w publikacji van Sandvoort’a z 1994, 

z których najwa niejsze przytacza si  poni ej:

- w wietle dost pnych do wiadcze  zast pcza rednica porów 

O
90,w

 w geotekstyliach uk adanych bezpo rednio na pod o a

ilaste i pylaste nie powinna przekracza  0,060 mm a eby wy-

kluczy  mo liwo  kolmatacji przez migruj ce cz stki i owe, ra-

cjonalnym wydaje si  wykonanie podsypki piaskowej na torowi-

sku;

- wyniki do wiadcze  wskazuj , e gramatura gew óknin ig owa-

nych nie powinna by  mniejsza ni  350 g/m², a stabilizowanych 

termicznie – 250 g/m², przy czym zalecane jest pokrycie geosyn-

tetyku warstw  ochronn  z piasku lub wiru;

- w wietle uzyskanych do tej pory wyników mo na stwierdzi , e

nieco lepsze w a ciwo ci fi ltracyjne pod obci eniem dynamicz-
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nym wykazuj  geow ókniny ig owane ni  geow ókniny stabilizo-

wane termicznie;

- potrzebne s  dalsze badania i obserwacje dotycz ce w a ciwego

doboru rednicy zast pczej porów geotekstyliów.

Oczywi cie post p w tej dziedzinie nie zatrzyma  si  na latach 80., 

lecz w dalszym ci gu rozwijano metody badawcze, wykonywano poli-

gony i budowano obiekty prowadz c na nich monitoring. Zaowocowa-

o to wydaniem w latach 90. XX-go wieku wielu publikacji, zalece ,

rozporz dze  i norm (np. BS 8006:1995, EBGEO 1997, FSGV 2005 

M Geo E 05, EBGEO 2010, BS 8006:2010), które umo liwi y bardziej 

racjonalne i lepiej udokumentowane stosowanie geosyntetyków w tym 

tak e i w kolejnictwie.

2. Geosyntetyki do poprawy no no ci i w a ciwo ci hydraulicz-
nych podtorza

W latach 90. XX-go wieku w Niemczech w ramach projektów „Die 

Deutsche Einheit” („Zjednoczenie Niemiec”) polegaj cych m.in. na 

rewitalizacji starych szlaków kolejowych w by ej NRD, rozpocz to za 

aprobat  EBA (Eisenbahnbundesamt - Federalny Urz d Kolejowy) 

stosowa  ju  na du  skal  geosyntetyki w podtorzach kolejowych. 

Stosowano wówczas geokompozyty: geosiatka + geow óknina zespolo-

ne ze sob  lub te  geosiatki uk adane na geow ókninach w celu popra-

wy w a ciwo ci no nych i drena owych podtorza. Geosyntetyki stara-

no si  przy tym uk ada  w sp gu warstwy ochronnej, bezpo rednio

na pod o u rodzimym lub pod o u starego torowiska (rys. 2 i fot. 3). 

Z tego czasu pochodz  te  wymagania stawiane górnej powierzchni 

warstwy ochronnej (torowisko) dla remontowanego szlaku kolejowego 

(RiL 836, 2008):

- pr dko  jazdy poci gów v  300 km/h: E
v2

 120 MN/m²;

- pr dko  jazdy poci gów v  230 km/h: E
v2

 100 MN/m², na-

wierzchnia bez podsypki;

- pr dko  jazdy poci gów v  230 km/h: E
v2

 80 MN/m², na-

wierzchnia z podsypk  t uczniow ;

- pr dko  jazdy poci gów (ruch towarowo - osobowy) v  160 km/

h lub wy cznie poci gów towarowych i regionalnych v  120 km/

h: E
v2

 50 MN/m², nawierzchnia z podsypk  t uczniow ;
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- pr dko  jazdy poci gów regionalnych v  80 km/h i towaro-

wych v  50 km/h: E
v2

 40 MN/m², nawierzchnia z podsypk

t uczniow  (gdzie E
v2

 - modu  sztywno ci pod o a przy wtórnym 

obci eniu p yt  D = 300 mm w/g DIN 18134 oraz wymagania 

stawiane na zbrojenie w EBGEO 1997:

o rozci gaj ca si a mobilizowana przy wyd u eniu 3%:  10 kN/m

o wytrzyma o  krótkotrwa a na rozci ganie w/g EN ISO DIN PL 

10 319:  40 kN/m).

Rys. 2. Schematyczny przekrój poprzeczny ze zbrojeniem geosyntetycz-
nym w podtorzu  spe niaj cym jednocze nie wymagania dotycz ce sepa-

racji i fi ltracji.

Uwaga: w przypadku budowy nowych szlaków wymaga si  w Niem-

czech na torowisku nast puj cych warto ci modu ów E
v2

:

- pr dko  jazdy v  300 km/h: E
v2

 120 MN/m²,

- pr dko  jazdy poci gów (ruch mieszany: poci gi osobowe i to-

warowe) v  230 km/h: E
v2

 120 MN/m²,

- pr dko  jazdy poci gów (ruch towarowo - osobowy) v  160 km/h 

lub wy cznie poci gów towarowych i regionalnych v  120 km/h: 

E
v2

 100 MN/m², nawierzchnia z podsypk  z t ucznia,

- pr dko  jazdy poci gów regionalnych v  80 km/h i towaro-

wych v  50 km/h: E
v2

 80 MN/m², nawierzchnia z podsypk

z t ucznia.

Poza tym nale y ka dorazowo spe ni  warunki dotycz ce separacji 

i fi ltracji, które w mi dzyczasie zosta y uregulowane zaleceniami za-

wartymi w EBA 2007, RiL 836 2008, FSGV 2005 i DVWK 1992. A eby

wykluczy  nietrafi one rozwi zania w dokumentach EBA (Federalny 

Urz d Kolejowy), wymaga si  a eby zastosowane geosyntetyki posia-

da y w a ciwo ci co najmniej równe wymaganiom minimalnym po-

danym przez EBA dla danej aplikacji: separacja, fi ltracja i zbrojenie. 

W tablicy 1 przytoczono za EBA 2007 najwa niejsze z tych wymaga .
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Tablica1.WybraneparametrygeosyntetykówstosowanychnakolejachDBAG
w Niemczech w/g EBA 2007

Funkcja Cecha / W asno Warunek Norma badawcza

Separacja
&
Filtracja

Klasa wytrzyma o ci
CBR

 GRK 4*
 2000 N

Merkblatt M Geo E 2005
EN ISO PN 12236 

Wodoprzepuszczalno  prostopadle 
do produktu pod naciskiem 20 kPa   1,0 x 10-3 m/s DIN 60500 – 4 (2007)

Zbrojenie

Wytrzyma o  na rozci ganie
w obu kierunkach

Anizotropia wytrzyma o ci

Si a rozci gaj ca mobilizowana 
na obu kierunkach zbrojenia przy 
wyd u eniu 3 %

Max wielko  oczka geosiatki

 40 kN/m

1:1...1:1,25

 10 kN/m

 40 mm

EN ISO PN 10319

(-)

EN ISO PN 10319

(-)

*Klasyfi kacja GRK podana jest w FSGV 2005 (Merkblatt M Geo E 05) oraz Wytycznych 
wzmacniania pod o a gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM, W-wa 2002

W praktyce grubo  warstwy ochronnej spe niaj cej zarówno funk-

cj fi ltracyjn  i mrozoochronn  okre la si  z nomogramów dla znanej 

warto ci E
v2

 pod o a i wymaganej warto ci E
v2

 na torowisku. Warto ci

E
v2

 okre la si  w warunkach niemieckich za pomoc  badania VSS 

w/g DIN 18 134. Poza tym w badaniach pod o a mo na korzysta

z zale no ci korelacyjnych pomi dzy E
v2

 i CBR (Californian Bearing 

Ratio) lub pomi dzy E
v2

 i c
u
 (niezdrenowana wytrzyma o  gruntu na 

szybkie cinanie) lub E
v2

 i E
vd

 (modu  pod o a w badaniu z p yt  dy-

namiczn ). Na rys. 3 przedstawiono za EBGEO 1997 nomogram do 

wymiarowania grubo ci warstwy ochronnej je eli na jej stropie wyma-

ga si  E
v2

 50 MN/m² (remont linii kolejowej dla pr dko ci jazdy po-

ci gów v  160 km/h) i E
v2

 80 MN/m² (dla pr dko ci jazdy poci gów

250 km/h  v > 160 km/h).

Oczywi cie, e grunt czy te  kruszywo u yte na wymian  (lub te

warstw  ochronn ) powinno spe nia  wymagania dotycz ce wodo-

przepuszczalno ci i zag szczalno ci. Na kolejach niemieckich dopusz-

cza si  w zasadzie dwa rodzaje takich kruszyw KG 1 i KG 2, których 

uziarnienie podano w RiL 836 / 2008.
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Rys. 3. Grubo  warstwy ochronnej w zale no ci od warto ci E
v2
 pod o a i wy-

maganej warto ci E
v2
 na torowisku:  50 MN/m² i   80 MN/m², EBGEO 1997

Poprawnie wykonany remont czy te  ulepszenie linii kolejowej wy-

maga zatem:

- wykonania bada  pod o a w celu okre lenia jego no no ci (E
v2

),

wodoprzepuszczalno ci (k
f
) i uziarnienia;

- doborze w a ciwego kruszywa na warstw  ochronn  KG 1 lub 

KG 2;

- ustalenia wymaganej grubo ci warstwy ochronnej np. za pomo-

c  nomogramu (rys. 3);
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- doboru odpowiedniego geosyntetyku o parametrach spe niaj -

cych warunki podane w tab. 1 i DVWK 1992 (wielko  zast pcza

porów O
90,w

 i wodoprzepuszczalno  k
v
);

- doboru odpowiedniego zbrojenia spe niaj cego warunki podane 

w tab. 1 i na rys. 3;

- wykonania bada  kontrolnych VSS na torowisku w celu spraw-

dzenia czy wymagana warto  E
v2

 dla projektowanej pr dko ci

jazdy poci gów zosta a osi gni ta.

Na fotografi i 3 pokazano instalacj  geokompozytu Comtrac 55/50 

B 30 z roku 1995 na szlaku kolejowym Münster - Hamm w Niem-

czech, przy ulepszaniu podtorza dla pr dko ci jazdy do 160 km/h przy 

u yciu poci gu zmechanizowanego. Dla przyk adu podano w tab. 2 

za Schilder & Piereder 2000 wyniki bada  uzyskane za pomoc  VSS 

i p yty dynamicznej, które uzyskano w trakcie remontu i w ci gu kil-

ku do kilkunastu miesi cy po w czeniu torów do ruchu w Austrii. 

Badania wykonywano na pod o u przygotowanym do wbudowania 

warstwy ochronnej (fi ltracyjna + mrozoochronna) na którym uk ada-

no odcinkami: geow óknin , geow óknin  z geosiatk  i geokompozyt, 

spe niaj ce wymagania ogólne podane w tab. 1. Czasokres tych bada

wynosi  nawet do 12 miesi cy od zako czenia budowy. Stwierdzono, 

e wymagane w projekcie warto ci E
v2

 80 MN/m² (E
vd

 40 MN/m²) 

zosta y osi gni te po wbudowaniu warstwy ochronnej o grubo ci 40-

45 cm, przy zastosowaniu geosyntetyków spe niaj cych wymagania 

zawarte w tab. 1. 

Tablica 2. Wyniki bada  no no ci pod o a i podtorza za pomoc  obci e
statycznych i dynamicznych p yta o rednicy 300 mm, Schil-
der & Piereder 2000

Typ 
wzmocnienia

Liczba
wyników

(-)

Pod o e
Torowisko z warstwa 

ochronna
Torowiska po x miesi cach

E
v2

MN/m²

E
vd

MN/m²

Grubo
warstwy

ochr.
cm

E
v2

MN/
m²

E
vd

MN/m²

E
v2

MN/m²

E
vd

MN/m²

Ilo
miesi cy

(-)

Geow óknina
26

151
25,7

-
-

12,3
40
40

79,9
-

-
28,3

106,0
-

-
-

6
-

Geow óknina
i geosiatka 46 - 9,2 45 - 28,4 - 45,0 12

Geokompozyt 7 - 6,1 45 - 30,2 - 39,8 10
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Fot. 3. Linia kolejowa Münster - Hamm w trakcie rewitalizacji, kompozyt 
Comtrac® 55/50 B30, 1995 r.

Fot. Huesker Synthetic GmbH

Fot. 4. Modernizacja podbudowy torowiska linii kolejowej E30 Lewin Brze-
ski – osiów w celu dostosowania linii kolejowej do pr dko ci 160 km/

h– Fibertex® F-650M i Fortrac® 80/80-30, 2000r. 
Fot. P. R. INORA sp. z o.o.

Podobne realizacje mia y te  z powodzeniem miejsce w Polsce (fot. 4 

i fot. 5). Na fotografi i 4 pokazano ulepszanie podtorza na trasie E30 

Lewin Brzeski – osiów przy dostosowywaniu linii kolejowej do pr d-
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ko ci 160 km/h w 2000 r. Na bazie ówczesnych do wiadcze  i zgod-

nie z niemieckimi zaleceniami zawartymi w EBGEO 1997 pod war-

stw  t uczniow  zosta a u o ona w óknina o odporno ci na przebicie 

6 kN (klasa CBR 5) i masie powierzchniowej 600 g/m² oraz geosiatka 

o wytrzyma o ci krótkoterminowej 80 kN/m w obydwu kierunkach.

Fot. 5. Rewitalizacja Linii Kolejowej CMK, Fortrac® 80/80-30, 2008r. 
Fot. P. R. INORA sp. z o.o.

3. Linie kolejowe posadowione na palach lub kolumnach ze 
zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie posadowienia

Nasypy lub linie kolejowe posadowione na palach ze zbrojeniem 

geosyntetycznym w ich podstawie maj  kilka zalet w stosunku do po-

sadowienia bezpo redniego na s abym gruncie: praktycznie nie ma 

potrzeby odczekiwania okresu konsolidacji - osiadania nasypu s

bardzo ma e; zb dny jest transport dodatkowych mas ziemnych na 

przeci enia i kompensacje; w trakcie eksploatacji nasypy posado-

wione na palach praktycznie nie wykazuj  osiada . W ci gu ostat-

nich 20 lat mo na by o zaobserwowa  wzrost popularno ci tej metody 

posadowienia nasypów na ca ym wiecie. Zasad  dzia ania tego sy-

stemu przedstawia rys. 4 (za BS 8006:81995 & BS 8006:2010). Za-
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równo obci enia, jak i ci ar w asny nasypu, w zasadzie ca kowicie

przenoszone s  poprzez pale na g bsze warstwy pod o a. Zbrojenie 

w rezultacie przesklepie  przenosi bezpo rednio tylko pewn  cz

obci e  ca kowitych od nasypu i obci enia kolejowego. Im wi ksze

s : d ugo  prz s a (s-a) w zbrojeniu i wysoko  nasypu H (rys. 4), 

tym wi ksze s  wymagania dotycz ce zbrojenia. W zwi zku z tym, 

e na dzie  dzisiejszy mo liwa jest produkcja zbroje  geosyntetycz-

nych o wytrzyma o ciach nawet przewy szaj cych 2400 kN/m, mo -

na w szerokich granicach zwi ksza  rozstawy pali.

Rys. 4. Zasada dzia ania sytemu posadowienia na palach ze zbrojeniem 
geosyntetycznym w podstawie, BS 8006:2010.

Na wspó czesnym rynku budowlanym oferuje si  zbrojenia z sze-

rokiej gamy polimerów o ró nych strukturach (geotkaniny, geosiatki, 

geokompozyty), co pozwala na dobór optymalnego zbrojenia, dok ad-

nie odpowiadaj cego swoimi cechami mechanicznymi wymaganym 

warunkom. W zale no ci od zastosowanego polimeru, mo na uzyska

dane sztywno ci na rozci ganie lub wytrzyma o ci oraz spe ni  wa-

runki dotycz ce dopuszczalnej wielko ci pe zania d ugoterminowego

(wieloletniego). Zasadnicz  kwesti  w ka dym przygotowanym do wy-



180 K osek K., Sobolewski J., Ajdukiewicz J.

konania projekcie jest postawienie dok adnie sprecyzowanych warun-

ków co do dopuszczalnej wielko ci pe zania zbrojenia po zako czeniu

budowy, poniewa  dalszych deformacji nasypu nie da si  ju  kom-

pensowa , jak to mo e mie  miejsce w trakcie budowy. W tym zakre-

sie nale y wykorzystywa  izochrony danego produktu do sprawdzania 

warunku dopuszczalnych wyd u e  krótko- i d ugoterminowych, tak 

jak to podano w Instrukcji ITB Nr 429/2007 (Wysoki ski & Kotlicki 

2007). Z izochron mo na ustali  przyrosty wyd u e  dla danej si y

i danego czasu trwania obci enia przy znanej temperaturze otocze-

nia. Poza tym nale y zauwa y , e zbrojenie przejmuje nie tylko cz

si  pionowych, ale równie  ma ono za zadanie unikn  zbyt du ych

i niebezpiecznych ugi  (wybocze ) pali, przej  zatem powinno si

bocznego rozporu w nasypie.

3.1.Przegl d metod wymiarowania

Pocz wszy od ok. 1985 roku opracowano kilka metod wymiaro-

wania zbrojenia nadpalowego, bazuj c na ró nych tradycjach lub 

te  pogl dach dotycz cych pracy tego typu systemu. Starsze metody 

analityczne s  bardzo proste, lub inaczej mówi c - zbyt uproszczo-

ne. Nowsze metody ujmuj  ju  lepiej prace systemu, ale wymagaj

wi kszego nak adu pracy i poprawnej znajomo ci mechaniki grun-

tów. Poza tym mo na si ga  obecnie do analiz numerycznych dwu- 

lub trój- wymiarowych (PLAXIS®, FLAC®). Tu jednak nale y zaznaczy ,

e metody numeryczne wymagaj  zastosowania adekwatnych modeli 

gruntu, cis ego opisania (ustalenia) warunków brzegowych i elemen-

tów kontaktowych. Analizy numeryczne nie zawsze daj  realistyczne 

wyniki. Stwierdzono ju  wielokrotnie, e w szczególno ci odnosi si  to 

zastrze enie do dok adno ci wyników dotycz cych wielko ci si  roz-

ci gaj cych zbrojenie. St d u ycie metod numerycznych wymaga do-

brej znajomo ci nie tylko mechaniki gruntów i mechaniki polimerów 

ale równie  do wiadczenia z zakresu modelowania, jak te  i praktyki 

w realizacji i monitoringu tak zaprojektowanych obiektów. W zasadzie 

w metodach analitycznych mamy do czynienia z dwoma problemami, 

od poprawno ci rozwi zania których zale y dok adno  oblicze :

- redystrybucja napr e  i odkszta ce  w punktowo podpartym 

nasypie (tj.: jaka cz  obci e  dzia a bezpo rednio na pale, 

a jaka musi zosta  przej ta poprzez napi te pomi dzy palami 

zbrojenie?);
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- obliczenie si y rozci gaj cej w zbrojeniu i dobór do wykonania 

tego zbrojenia odpowiedniego produktu geosyntetycznego.

„Metoda Guido”

Rys. 5. „Metoda Guido”

W metodzie tej, najstarszej i najprostszej, ale i zarazem najmniej 

realistycznej, za o ono tzw. odwrócony model rozk adu napr e , za-

k adaj c, e napr enia koncentruj  si  nad palami dok adnie pod 

k tem 45°, niezale nie od rodzaju gruntu nasypowego (rys. 5). Gdy-

by tak by o w rzeczywisto ci, to wk adki zbrojenia przenosi yby za-

tem jedynie ci ar plastrów gruntu zawartych pomi dzy wk adkami,

a najwy sza wk adka obci ona by yby piramidk  o stosunkowo ma-

ej obj to ci. Pomimo, e tak zwana „Metoda Guido“ praktycznie nie 

ma zwi zku z publikacj  Guido (Guido 1987), cz sto jednak u ywa

si  takiej nazwy. Guido zajmowa  si  rozk adem napr e  pod p yt ,

w gruncie zbrojonym, a nie zagadnieniami przesklepiania si  gruntu 

nad palami. Wiele wskazuje na to, e metoda ta, cho  generuje du e

oszcz dno ci materia owe, daje wyniki le ce po stronie niebezpiecz-

nej [Kempton et al. 1998, Russel & Pierpoint 1997]. Autorom niniej-

szego artyku u s  znane tak e przypadki obiektów zaprojektowanych 

t  metod , gdzie zbyt du e deformacje praktycznie wy czy y je z eks-

ploatacji.

„Metoda Szwedzka“

Opis tej metody mo na znale  w Rogbeck et al. (1998). W zasadzie 

sam model podobny jest do Metody Guido, z tym, e k t pochylenia 
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cian piramidy ma w niej 75° (rys. 6), a nie jak w Metodzie Guido 45°.

Oczywi cie, k t ten jest i tu niezale ny od parametrów gruntu i roz-

k adu obci e . Intuicyjnie mo na stwierdzi , e ta metoda jest du o

ostro niejsza od Metody Guido, gdy  dla niewysokich nasypów mamy 

w niej do czynienia najcz ciej z piramid ci t , a wi c uwzgl dnia si

w niej cz ciowo obci enie naziomu dzia aj ce na górnej powierzchni 

piramidy.

Rys. 6. „Metoda Szwedzka“

Zbrojenie najcz ciej projektuje si  jako membran  obci on  piono-

wo bez uwzgl dnienia reakcji gruntu s abego pod zbrojeniem. Metoda 

ta nie zosta a uj ta, jak do tej pory, w adnej normie budowlanej, praw-

dopodobnie ze wzgl du na zbyt uproszczony model pracy systemu.

„Metoda British Standard 8006“

Rys. 7. Metoda „British Standard 8006“
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Metoda ta zosta a opublikowana jako metoda normowa 

w BS 8006:1995 i w zasadzie w niezmienionej postaci powtórzona 

w BS 8006:2010. W edycji z 2010 roku podano jednak tak e za Hewl-

let & Randolph (1988) sposób obliczania obci enia na membran

przy uwzgl dnieniu przesklepie  w gruncie. W oryginalnym modelu 

BS 8006 wysoko  sferycznego sklepienia nad prz s em pomi dzy pa-

lami wynosi 1,4 x (s - a), przy czym minimalna wysoko  nasypu wy-

nosi 0,7 x (s - a) - (rys. 7). 

Z punktu widzenia mechaniki gruntów nadal trzeba utrzymywa ,

e jest to metoda w tpliwa, bo wyniki oblicze  nadal nie zale  od ja-

ko ci gruntu nasypowego. St d te , zdaniem autorów niniejszego ar-

tyku u, bardziej poprawne wyniki powinna dawa  nowa alternatywna 

metoda uwzgl dniona dodatkowo w BS 8006:2010.

„Metoda Niemiecka” (Kempfert, Stadel & Zaeske 1997)

Rys. 8. „Metoda Niemiecka” (Kempfert H.G., Stadel M., Zaeske D. 1997)

Rozk ad napr e  dzia aj cych na prz s o pomi dzy palami (zbro-

jenie) i na g owice pali wyznacza si  tu metod  Hewlett & Randolph 

(1988), w której to metodzie uwzgl dnia si  wytrzyma o  na ci-

nanie gruntu nasypowego. Si  rozci gaj c  w zbrojeniu oblicza si

jak dla membrany, przy czym stworzono w tej metodzie mo liwo

uwzgl dnienia reakcji gruntu s abego pod zbrojeniem geosyntetycz-

nym. Si  rozci gaj c  w membranie powi ksza si  o si  rozporu 

bocznego w nasypie, równ  parciu czynnemu gruntu. Bli sze infor-

macje o tej metodzie wymiarowania mo na znale  w publikacjach 

Kempfert et al. (1997), Alexiew & Gartung (1999), Sobolewski (1999), 
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Alexiew & Vogel (2001). Metoda ta zosta a z powodzeniem zastosowa-

na do wymiarowania wielu wa nych i du ych obiektów w Niemczech 

i innych krajach. Obiekty te by y monitorowane celem weryfi kacji 

za o e  projektowych (Alexiew & Gartung 1995, Sobolewski 1999, 

Alexiew & Vogel 2001).

„Nowa Metoda Niemiecka” (Zaeske; 2001) i EBGEO 2010

Rys. 9. „Nowa Metoda Niemiecka” EBGEO 2010.

G ównymi ulepszeniami w tej metodzie s :

- ustalenie bardziej dok adnej metody wyznaczenia obci e  dzia-

aj cych na zbrojenie i na g owice pali (rys. 9);

- uwzgl dnienie sztywno ci pali, nasypu i pod o a;

- uwzgl dnienie sprz enia pomi dzy strza k  zwisu zbrojenia 

i osiadaniem g owic pali a wielko ci  odporu gruntu usytuowa-

nego pod zbrojeniem.

Metoda ta by a weryfi kowana w badaniach modelowych w skali 1:3 

(Zaeske 2001, Kempfert et all 2004). Uwie czeniem tych prac jest roz-

dzia  9 w nowej edycji EBGEO z 2010, który zawiera t  w a nie now

metod . Pozwala ona na uzyskanie bardziej dok adnych wyników 

oblicze  i bardziej realistycznego ustalenia warunków brzegowych. 

W nowej edycji EBGEO znajd  si  te  zalecenia konstrukcyjne, mi -

dzy innymi takie jak:

- zbrojenie nale y wbudowywa  jak najbli ej g owic pali;
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- zbrojenie powinno by  maksymalnie dwuwarstwowe (tzn. pro-

dukt jednoosiowy uk adany poprzecznie i wzd u nie.

3.2.Przegl d ciekawszych zrealizowanych projektów

W ka dym z przedstawianych poni ej projektów mo na znale

albo pewne innowacyjne elementy lub te  specjalne rozwi zania 

konstrukcyjne. Niektóre z tych projektów s  bardzo szczegó owo 

opisane w publikacjach: Alexiew & Gartung (1999); Sobolewski 

(1999); Lieberenz, Alexiew & Pohlmann (2000); Alexiew & Vogel 

(2001).

Projekt: „Werder-Brandenburg”; Koleje Niemieckie – DB AG; 1993-1994

By a to rekonstrukcja starego nasypu linii kolejowej, niezb dna do 

podwy szenia pr dko ci jazdy poci gów do 160 km/h. W rzeczowym 

zakresie tego projektu wyst powa y odcinki z ekstremalnie g bokimi

warstwami gruntów s abych. Wymiarowanie pali i zbrojenia wykona-

no „Star  Metod  Niemieck ”, przy czym ze wzgl du na jej (wówczas) 

innowacyjny charakter, podwy szono poziom bezpiecze stwa ponad 

normatywne wska niki. Na zbrojenie zastosowano, dwuosiowe geo-

siatki Fortrac , wykonane z poliestru (rys. 10). 

Rys. 10. Typowy przekrój poprzeczny - Linia kolejowa: Werder - Branden-
burg, Niemcy
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Rys. 11. Projekt „Werder – Brandenburg”, Niemcy. Typowy obraz deforma-
cji na poziomie najg biej wbudowanej warstwy zbrojenia, pomiary i ana-

lizy LGA Nürnberg
Uwaga: ró ne skale poziome i pionowe.

W ramach projektu przewidziano równie  wbudowanie systemu 

monitoringu, który pod wzgl dem klasy zainstalowanych urz dze

by  swego rodzaju novum dla tego typu aplikacji (rys. 11). Systema-

tyczne pomiary by y prowadzone przez 5 lat. Wa niejsze wyniki ob-

serwacji: czapki palowe, spoczywaj ce na bardzo smuk ych palach 

wykazuj  tendencje od obrotu; niektóre pale wykaza y wi ksze osia-

dania od prognozowanych w projekcie; si y w zbrojeniu s  mniejsze 

od prognozowanych; si y rozci gaj ce od obci enia dynamicznego 

(od przeje d aj cych poci gów) maj  warto ci pomijalnie ma e; wy-

niki pomiaru si  w geosiatkach potwierdzaj  prawid owo  modelu 

membrany. 

Projekt: „W ze  kolejowy Rathenow (Körgraben)”; Koleje Niemieckie 

– DB AG; 1997

W ramach przebudowy tego w z a nale a o przygotowa  tory dla 

przejazdów poci gów systemu ICE z torowiskiem bezpodsypkowym. 

Poza tym za o ono stosunkowo p ytkie posadowienie g owic pali. 

Ze wzgl du na te specyfi czne warunki i bardzo ma e dopuszczalne 
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deformacje szyn nale a o zastosowa  dwie warstwy geosiatki For-

trac -A, wykonane z w ókien aramidowych (rys. 12). Wymiarowanie 

przeprowadzono za pomoc  „Starej Metody Niemieckiej”. Program 

pomiarowy obejmowa  symulacje jazdy poci gów ICE z pr dko ci

do 300 km/h na poletku do wiadczalnym, wykonanym w skali 1:1 

(fot. 6a). 

Wyniki wykaza y bardzo dobr  stabilno  torowiska, strza ka zwi-

su zbrojenia dolnego okaza a si  ograniczon  do max. 20 mm, za

strza ka zwisu zbrojenia górnego do max. 10 mm. Monitoring wyka-

za , e mo liwe jest zastosowanie tego systemu tak e dla torowisk bez-

podsypkowych, o ile zastosuje si  geosiatki o bardzo ma ym pe zaniu

i o odpowiednio wysokich warto ciach modu ów sztywno ci na rozci -

ganie, np. Projekt „W ze  Groebers”: w tym ICE na terenie zapadlisko-

wym, patrz. poligon (fot. 6b).

Rys. 12. Typowy przekrój torowiska; Projekt „Rathenow”; Niemcy
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Fot. 6 a, b. DyStaFit: maszyna do symulacji jazdy poci gów: p yta o red-
nicy 2,5 m i masie 5 ton, cz stotliwo  do 39,2 Hz, symulowana pr dko

jazdy poci gów ICE v = 300 km/h, Projekt „Rathenow” i „Groebers”; Niemcy
Fot. Huesker Synthetic GmbH.

Projekt: „Harper Mühlenbach”; Koleje Niemieckie – DB AG; 

1998/1999

Omawiany odcinek by  starym jednotorowym szlakiem kolejowym, 

który po zjednoczeniu Niemiec nale a o w czy  do sieci ogólnoniemie-

ckich magistral kolejowych. Zatem nale a o poszerzy  koron  szlaku 

tak, aby w miejsce dotychczasowego jednego toru mog y by  u o one

dwa tory i to w celu umo liwienia ruchu poci gów na obydwu torach 
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z pr dko ci  do 160 km/h. Z tego te  wzgl du nale a o nie tylko do-

kona  poszerzenia korony nasypu, ale i poprawi  jego no no , nie 

zajmuj c przy tym dodatkowo nowych terenów (unikni cie problemów 

z wykupem gruntów). Najlepszym rozwi zaniem okaza o si  usuni cie

górnej cz ci nasypu, wykonanie kolumn stabilizowanych cementem, 

u o enie zbrojenia i odbudowa korpusu, ale ze cianami stromymi 

z gruntu zbrojonego, (rys. 13). Do wymiarowania zastosowano „Now

Metod  Niemieck ”, która pozwala bardziej racjonalnie uwzgl dni

wspó prac  z uk adem no nym i zbrojenia nadpalonego gruntu s abe-

go, znajduj cego si  pomi dzy palami. 

Rys. 13. Typowy przekrój poprzeczny obiektu „Harper Mühlenbach”; Niemcy

Projekt „Paulinenaue“, Niemieckie Koleje (DB AG), Berlin Hamburg, 

2003

Odcinek linii kolejowej Berlin - Hamburg w okolicy miasta Pauli-

nenaue zosta  ulepszony w latach 90. z dopasowaniem do pr dko ci

jazdy 160 km/h. Zastosowano wtedy ulepszenie pod o a za pomoc

scementowanych kolumn wirowych, poniewa  pod stosunkowo ni-

skim nasypem zalega  torf. Niestety po kilku latach wyst pi y pierw-

sze oznaki deformacji. Koleje Niemieckie zdecydowa y si  jednocze nie

na przebudow  tego odcinka, tak a eby zwi kszy  pr dko  jazdy do 

250 km/h. Projekt i roboty budowlane na odcinku 10 km przeprowa-

dzono w 2003 roku. Specyfi k  tego projektu by o dalsze wykorzysta-

nie istniej cych kolumn po ci ciu ich g owic, co pozwala o równie

zwi kszy  wysoko  nasypu ponad nowym zbrojeniem geosyntetycz-

nym. Nad kolumnami utworzono materace z o one z dwóch lub trzech 

warstw dwuosiowej geosiatki Fortrac  200/200-30 M, o wytrzyma-
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o ci nominalnej 200 kN/m w obu kierunkach ka da. Linia kolejo-

wa zosta a zamkni ta na tym odcinku i ca o  robót przeprowadzono 

w terminie 2 miesi cy. Projekt zosta  sporz dzony w oparciu o „Now

Metod  Niemieck ”. Dzi ki bardzo dobremu zaz bianiu si  geosiatek 

z kruszywem, zrezygnowano z zawijania geosiatek na obrze ach nasy-

pu (fot. 7). Odcinek ten znajduje si  pod eksploatacj  od 2003 roku 

i nie zaobserwowano dotychczas adnych problemów ze stateczno ci

czy te  deformacjami. Zainstalowany system monitoringu wykazuje 

jak na razie spory zapas bezpiecze stwa je eli chodzi o stan u ytko-

wania.

Fot.7. Typowa sekwencja robót: Linia Kolejowa Berlin-Hamburg, Odcinek: 
„Paulinenaue” - 3 warstwy zbrojenia nad palami, Fortrac® 200/200-30 M

Fot. Huesker Synthetic GmbH

Projekt „Büchen”, Niemieckie Koleje (DB AG), Berlin-Hamburg, 2003

Na linii kolejowej Berlin-Hamburg zrealizowano równie  w 2003 

roku projekt “Büchen”, w celu podwy szenia pr dko ci jazdy do 

250 km/h. Odcinek “Büchen” o d ugo ci oko o 1 km znajduje si  nie-

daleko Hamburga i nie by  wcze niej wzmacniany. Odcinek ten nie 

móg  by  jednak ca kowicie zamkni ty, zatem rekonstrukcj  nale a o

przeprowadzi  po ówkowo, w dwóch etapach, które zwi zano ze sob

za pomoc  geosiatek u o onych poprzecznie (rys. 14, fot. 8). Kolum-

ny no ne wykonano metod  „Mixed-in-place”, przy czym w centralnej 

cz ci szlaku g owice kolumn usytuowano wy ej tak, a eby mo na
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by o wykona  rekonstrukcj  metod  pó  na pó . Zbrojenie stanowi

dwie jednoosiowe geosiatki u o one ortogonalnie. Obliczenia statycz-

ne wykaza y potrzeb  zastosowania geosiatki Fortrac® 400/30-30 M 

w poprzek i wzd u  torowiska. Pomi dzy dwoma geosiatkami wbudo-

wano warstw  piasku o grubo ci 0,15 m. W tym przypadku zastoso-

wano w kierunku poprzecznym pó materac.

Rys. 14. Typowy przekrój poprzeczny, Linia Kolejowa Berlin-Hamburg, 
Odcinek „Büchen”

Fot. 8. Instalacja poprzecznego zbrojenia nadpalowego na pierwszej po-
ówce w podtorzu, Linia Kolejowa Berlin-Hamburg, odcinek „Büchen”

Fot. Huesker Synthetic GmbH.
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4. Podsumowanie

Projektowanie i wykonawstwo zbroje  geosyntetycznych w podto-

rzu ma ju  d ug  histori , która si ga lat 70. ubieg ego wieku. W tym 

czasie powsta o na wiecie wiele metod obliczeniowych, bazuj cych

na do wiadczeniach empirycznych, systemach monitoringu i wyni-

kach wieloletnich obserwacji. W a ciwie zaprojektowane zbrojenie 

powinno zabezpiecza  dopuszczalne rz dne niwelety na okres ywot-

no ci budowanego obiektu, a zatem powinno ono (zbrojenie) wykazy-

wa  ma e pe zanie. St d nale y do o y  wszelkich stara , aby zmo-

bilizowa  zbrojenie ju  w trakcie budowy w czaj c je do wspó pracy

z podtorzem. 

Dobór zbrojenia (rodzaj polimeru, konstrukcja produktu geosyn-

tetycznego) nale y przeprowadzi  w oparciu o charakterystyki wy-

trzyma o ciowe i izochrony wybranych produktów, ograniczaj c ilo

warstw do maksymalnie dwóch, tzn. instalowa  jedynie zbrojenie po-

przeczne i wzd u ne. W przypadkach w tpliwych - nale y si ga  po 

metod  obserwacyjn , wykonywa  poligony dla sprawdzenia za o e

i modelu obliczeniowego. Warto zaznaczy e mo na przy tym wyko-

rzystywa  urz dzenia do symulacji jazdy poci gów podobnie jak si  to 

wykonuje od wielu lat w Niemczech. 
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EXAMPLES OF GEO-SYNTHETICS APPLICATION 
FOR SUBGRADE IMPROVEMENT WHILE 
REVITALIZATION AND NEW RAILWAY 

TRACKS CONSTRUCTION
Summary

The application of geo-synthetics for improvement of subgrade 

load capacity and durability have been presented in the paper. 

The geo-synthetics are usually placed down directly below the 

layer of ballast, built-up under the protective layer or used deeply 

in the subgrade so-called overpale reinforcement have been pre-

sented in the paper. The oldest way for load capacity and du-

rability improvement using geo-synthetics laid directly on track-

way i.e. placed down directly under ballast have been given. The 

examples and rules for dimensioning of geo-synthetic reinforce-

ment set down in the bottom of protective layer that is less abra-

sion sensitive and seems to be more persistent than geo-synthetic 

placed down not deeply under ballast have been presented. The 

overpale reinforcement applied in case of weak subgrades of high 

thickness of strata have been described. To illustrate the range 

of geo-synthetics endurance the nominal values of endurance for 

these reinforcements have been given. The list of biography allows 

everybody to study the problem by oneself.

Keywords: railway subgrade, geo-synthetics, geo-synthetics 

reinforcement
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W adys aw Koc1

PRÓBA WY AGODZENIA ZA OMÓW
NA RAMPIE PRZECHY KOWEJ

Streszczenie
W pracy po wiecono uwag  praktycznemu aspektowi kszta -

towania rejonów skrajnych na prostoliniowych rampach prze-

chy kowych. Praktyka wykonawcza jednoznacznie dowodzi, e

w a nie w tych rejonach dok adno  pracy podbijarki pozostawia 

wiele do yczenia. Warto si  wi c zastanowi  nad wy agodze-

niem tych e rejonów, co wprowadzi co prawda pewne zaburzenia 

w uk adzie wyst puj cych przyspiesze  niezrównowa onych,

jednak skutki tych zaburze  b d  zapewne mniejsze ni  obecne 

 b d ce wynikiem b dów pracy podbijarki. Przedstawiono sto-

sowne rozwi zanie problemu  osobno dla rejonu pocz tkowego

rampy przechy kowej i rejonu wej cia w uk ko owy. Przy wyzna-

czaniu rz dnych przechy ki h(x) w strefi e wy agodzenia za omów

znalaz a zastosowanie metoda identyfi kacji problemu za pomoc

równa  ró niczkowych. Podane zale no ci teoretyczne zilustro-

wano konkretnymi przyk adami obliczeniowymi.

S owa kluczowe: tor kolejowy, rampa przechy kowa, wy a-

godzenie za omów

1. Procedura kszta towania krzywych przej ciowych i ramp 
przechy kowych

Jak wiadomo, w modelowym rozwi zaniu rz dne rampy przechy -

kowej h(l) s  bezpo rednio powi zane z przebiegiem krzywizny k(l) na 

d ugo ci krzywej przej ciowej. Obowi zuj  nast puj ce zale no ci

[2]:

1  prof. dr hab. in ., Politechnika Gda ska, tel. (58) 3471026, e-mail: kocwl@pg.gda.pl
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,
(1)

, (2)

gdzie:

l –  odleg o  danego punktu od pocz tku krzywej przej ciowej,

g(l) – funkcja zmiennej l, zale na od rodzaju krzywej przej ciowej,

przy czym w punkcie pocz tkowym g(0) = 0, na ko cu za

krzywej, tj. dla l = l
k
, g(l

k
) = 1,

R –  promie uku ko owego,

h
0

 warto  przechy ki na uku.

Kiedy funkcja g(l) ma przebieg liniowy, czyli:

,
(3)

mamy do czynienia z liniow  zmian  krzywizny (rys. 1) oraz wyst -

powaniem prostoliniowej rampy przechy owej.

Rys. 1. Wykres krzywizny liniowej

W kartezja skim uk adzie wspó rz dnych odpowiadaj ca krzywa 

przej ciowa, nosz ca nazw  klotoidy, jest opisywana równaniami pa-

rametrycznymi:

lx (4)

.
(5)
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2. Uproszczenia dotycz ce krzywych przej ciowych na drogach 
kolejowych

Na drogach kolejowych, gdzie wyst puj  du e promienie uków

ko owych oraz relatywnie d ugie krzywe przej ciowe, stosuje si  po-

wszechnie uproszczony sposób wyznaczania równania krzywej przej-

ciowej, prowadz cy do uzyskania tego  równania w postaci funkcji 

jawnej y(x). Uproszczenie procedury polega na za o eniu, e zamode-

lowana krzywizna k(l) odnosi si  do swego rzutu na o x. Uproszczona 

forma klotoidy – w uk adzie x, y – powstaje zatem po przyj ciu za o-

e :

odci ta x = l,

odci ta punktu ko cowego ,

krzywizna wyj ciowa:

.
(6)

W wyniku takich za o e  otrzymujemy wyj ciowe równanie krzywi-

zny k
0
(x), jednak wyznaczenie w sposób cis y funkcji y(x) jest na dro-

dze analitycznej niemo liwe, gdy  wymaga oby rozwi zania równania 

ró niczkowego:

 .
(7)

Dlatego te  – tradycyjnie – traktujemy k
0
(x) jako krzywizn  wyj cio-

w , b d c  przybli eniem krzywizny docelowej k(x). Przej cie od k
0
(x)

do k(x) odbywa si  w ten sposób, e uznajemy k
0
(x) jako równanie 

drugiej pochodnej szukanej funkcji y(x); mamy zatem:

. (8)

Równanie to nast pnie dwukrotnie ca kujemy, uzyskuj c y’(x)

i y(x); uwzgl dniamy przy tym warunki: y(0) = 0 i y’(0) = 0. 

Otrzymujemy równanie krzywej przej ciowej:

xy .
(9)
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Uproszczona klotoida nosi w asn  odr bn  nazw  – paraboli trze-

ciego stopnia i jest to tradycyjnie podstawowy rodzaj krzywej przej cio-

wej stosowany na drogach kolejowych. Nie oznacza to wcale, e jest to 

rozwi zanie najkorzystniejsze, jednak inne znane postacie krzywych 

przej ciowych (o nieliniowym rozk adzie krzywizny na d ugo ci) w za-

sadzie nie znajduj  – jak dot d – praktycznego zastosowania i wiele 

wskazuje na to, e potrzebne stanie si  zupe nie nowe podej cie do 

omawianego zagadnienia [3].

Krzywizna k(x) uzyskanej krzywej przej ciowej (9) ró ni si , oczy-

wi cie, od krzywizny wyj ciowej k
0
(x). Ró nica ta zale y od warto ci

nachylenia stycznej y’(x). W stosowanych w kolejnictwie krzywych 

przej ciowych (gdy przyjmujemy uk ad wspó rz dnych, w którym po-

cz tek krzywej jest styczny do osi odci tych) warto y’(x) na d u-

go ci jest niewielka, dlatego te  ró nica pomi dzy krzywiznami k
0
(x)

i k(x) jest praktycznie nieistotna. Taki sposób wyznaczania rz dnych

krzywej przej ciowej znalaz  zastosowanie w fundamentalnej pracy 

H. Ba ucha [1]. 

Stosowno  takiego w a nie podej cia ilustruj  dane zawarte w tab-

licy 1. Podaje ona warto ci relacji k(x) do k
0
(x), przy czym na d ugo -

ci krzywej przej ciowej wprowadzono zmienn  niemianowan
kl

x

i wykorzystano zwi zek:

.

(10)

Rozpatrzono przypadek krzywej przej ciowej o d ugo ci l
k
= 70 m, 

cz cej prost  z ukiem ko owym o promieniu R =500 m.

Tablica 1. Warto ci relacji p( ) dla przyk adowej krzywej przej ciowej

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
p( ) 0.999999 0,999988 0,999940 0,999812 0,999541

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
p( ) 0,999048 0,998238 0,996997 0,995197 0,992695

Skoro omawiane uproszczenia w zakresie kszta towania krzywych 

przej ciowych na drogach kolejowych wydaj  si  w pe ni uzasadnio-

ne, nale a oby si  zastanowi  nad jeszcze jedn  modyfi kacj , dotycz -

c  tym razem rampy przechy kowej.
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3. Za o enia metody agodzenia za omów na rampie prostoli-
niowej

Na krzywej przej ciowej w postaci paraboli trzeciego stopnia wyst -

puje prostoliniowa rampa przechy kowa (rys. 2), opisana równaniem:

.
(11)

Rys. 2. Wykres rz dnych prostoliniowej rampy przechy kowej

Podstawowym problemem realizacyjnym rampy przechy kowej po-

kazanej na rys. 2 s  dwa za omy, wyst puj ce na obydwu ko cach

rampy, tj. dla x = 0 i x = l
k
. Praktyka wykonawcza jednoznacznie dowo-

dzi, e w a nie w tych rejonach dok adno  pracy podbijarki pozosta-

wia wiele do yczenia. Warto si  wi c zastanowi  nad wy agodzeniem

tych e rejonów, czyli wprowadzeniem celowego odst pstwa od zasad 

modelowych kszta towania krzywej przej ciowej i rampy przechy ko-

wej, okre lonych przez zale no ci (1) i (2). Wprowadzi to, co prawda, 

pewne zaburzenia w uk adzie wyst puj cych przyspiesze  niezrówno-

wa onych, jednak skutki tych zaburze  b d  zapewne mniejsze ni

obecne  b d ce wynikiem b dów pracy podbijarki.

Przyst puj c do sformu owania odpowiednich zale no ci teoretycz-

nych przyj to dwa za o enia dotycz ce pracy podbijarki torowej:

podbijarka bardzo dobrze sobie radzi na odcinkach toru bez 

przechy ki oraz tam, gdzie przechy ka toru jest sta a, a tak e

wówczas, gdy charakter zmiany przechy ki jest równomierny,

gwa towna zmiana charakteru przechy ki (np. odpowiadaj ca

wyst pieniu za omu na jej wykresie), a tak e konieczno  zmia-
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ny przechy ki o niewielk  warto  stanowi dla podbijarki powa -

ne utrudnienie.

W zwi zku z powy szym w opracowywanej metodzie agodzenia za-

omów rampy stworzono mo liwo  ograniczania odpowiednich wa-

runków styczno ci poprzez wprowadzenie wspó czynnika liczbowego 

. Obowi zuj ce zale no ci teoretyczne zosta y wyprowadzone 

osobno dla ka dego z obydwu rozpatrywanych rejonów.

4. Rozwi zanie dla rejonu pocz tkowego rampy przechy kowej

Zale no ci teoretyczne dla rejonu pocz tkowego zosta y okre lone 

w uk adzie wspó rz dnych x, h, pokazanym na rys. 2. Odci ta rodka 

strefy wy agodzenia znajduje si  w punkcie x = 0, a sama strefa obejmuje 

przedzia  zmiennej  , gdzie wspó czynnik

okre la zasi g wy agodzenia obejmuj cy ramp  przechy kow .

Przy wyznaczaniu rz dnych przechy ki h(x) w strefi e wy agodzenia

za omów wykorzystamy analogiczny tok post powania, jak przy iden-

tyfi kacji problemu krzywych przej ciowych na podstawie wyst puj -

cych przyspiesze  poprzecznych [4], a tak e przy wyznaczaniu rozk a-

du krzywizny na d ugo ci krzywej przej ciowej [3]. Rozk adu warto ci

h(x) w rozpatrywanej strefi e nale y poszukiwa  w ród rozwi za  rów-

nania ró niczkowego:

, (12)

z odpowiednimi warunkami na pocz tku strefy (dla x = K l
k
) i na jej 

ko cu (dla x = K l
k

).

Rz d równania ró niczkowego (12) wynosi m = n
1
 + n

2
 + 2, gdzie n

1

i n
2
 oznacza liczb  warunków  odpowiednio  na pocz tku i na ko -

cu rozpatrywanej strefy. Otrzymana funkcja h(x) jest funkcj  klasy Cn

w przedziale  , gdzie  .

Przyjmujemy równanie ró niczkowe:

, (13)

z nast puj cymi warunkami:

(14)
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Rozwi zanie problemu ró niczkowego (13), (14) prowadzi do wy-

znaczenia równania rampy przechy kowej w rejonie pocz tkowym.

Równanie to ma posta :

,
(15)

W przypadku szczególnym, gdy chcemy zachowa  warunek stycz-

no ci w punkcie pocz tkowym (tj. dla C = 0), równanie (15) przyjmuje 

posta :

,
(16)

Funkcja opisana równaniem (15) w przedziale 

jest funkcj  rosn c  od warto ci h = 0 do warto ci h = K h
0
. Dla 

 na jej wykresie nie wyst puje punkt przegi cia.

Uzyskane rozwi zanie zostanie zilustrowane na przyk adzie prosto-

liniowej rampy przechy kowej o d ugo ci l
k
 = 70 m, gdy przechy ka na 

uku wynosi h
0
 = 80 mm. Na rys. 3 pokazano wykresy funkcji h(x) dla 

ró nych warto ci C po przyj ciu wspó czynnika K = 0,1. Wykres h
r
(x)

przedstawia pierwotne ukszta towanie rampy przechy kowej w rozpa-

trywanym rejonie.

Rys. 3. Wykresy rz dnych rampy h(x) w rejonie pocz tkowym dla ró nych
warto ci C przy K = 0,1 (l

k
= 70 m, h

0
= 80 mm)

Jak wida , przyjmowanie zbyt du ej warto ci C prowadzi do pew-

nych zaburze  w przebiegu funkcji h(x). Jako najbardziej korzystne 

wydaje si  przyj cie C = 0,25, co daje równanie rampy przechy kowej

w postaci:
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,
(17)

Na rysunku 4 pokazano wykresy h(x) dla C = 0,25 oraz C = 0 (okre-

lonego za pomoc  równania (16)). Widzimy, e rezygnacja z warunku 

styczno ci (przy C = 0) powoduje wyra ne zwi kszenie rz dnych ju  od 

samego pocz tku kszta towania rampy, co z punktu widzenia wyko-

nawstwa stanowi sytuacj  korzystn .

Rys. 4. Wykresy rz dnych rampy h(x) w rejonie pocz tkowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,1 (l

k
= 70 m, h

0
= 80 mm)

Korzy ci ze stosowania rozwi zania opisanego równaniem (17) 

mo na równie  dostrzec, analizuj c wykresy na rysunkach 5 i 6. Na 

rysunku 5 pokazano ró nice pomi dzy rz dnymi wy agodzonej rampy 

h(x) a rz dnymi pierwotnej rampy prostoliniowej h
r
(x), za  na rysunku 

6  ró nice rz dnych pomi dzy przypadkami C = 0 i C = 0,25.

Rys. 5. Wykresy ró nic pomi dzy rz dnymi wy agodzonej rampy h(x)
a rz dnymi pierwotnej rampy prostoliniowej h

r
(x)

przy K = 0,1 (l
k
=70 m, h

0
=80 mm)
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Rys. 6. Wykres ró nicy rz dnych h(x) pomi dzy wy agodzon  ramp  prze-
chy kow  uzyskan  dla C = 0,25 i ramp  dla C = 0 

przy K = 0,1 (l
k
=70 m, h

0
=80 mm)

Dla wi kszych warto ci K, czyli dalszego wyd u ania rejonu ago-

dzenia za omu, warto ci rz dnych wzgl dnie ich ró nic oczywi cie ros-

n . Przyk adowe wykresy dla K = 0,2 pokazano na rysunkach 7 i 8.

Rys. 7. Wykresy rz dnych rampy h(x) w rejonie pocz tkowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,2 (l

k
= 70 m, h

0
= 80 mm)

Rys. 8. Wykresy ró nic pomi dzy rz dnymi wy agodzonej rampy h(x)
a rz dnymi pierwotnej rampy prostoliniowej h

r
(x)

przy K = 0,2 (l
k
=70 m, h

0
=80 mm)
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5. Rozwi zanie dla rejonu wej cia w uk ko owy

Zale no ci teoretyczne dla rejonu ko cowego rampy przechy kowej

zosta y wyznaczone w sposób analogiczny jak dla rejonu pocz tkowe-

go, jednak dla uproszczenia obowi zuj cych postaci wzorów sta o sie 

konieczne przyj cie nowego uk adu wspó rz dnych x, h, pokazanego 

na rys. 9. rodek strefy wy agodzenia odpowiada punktowi ko co-

wemu pierwotnej rampy prostoliniowej; odci ta tego punktu wynosi 

x = 0, a sama strefa obejmuje  tak jak poprzednio  przedzia  zmien-

nej .

Rys. 9. Przyj ty uk ad wspó rz dnych dla rejonu wej cia w uk ko owy

W danym przypadku przyjmujemy równie  równanie ró niczkowe

(13), jednak obowi zuj  tutaj nieco inne warunki brzegowe:

(18)

Rozwi zuj c problem ró niczkowy (13), (18) otrzymujemy równanie 

rampy przechy kowej w jej rejonie ko cowym. Ma ono nast puj c

posta :

(19)

Gdy chcemy zachowa  warunek styczno ci w punkcie po czenia

z przechy k  na uku (tj. dla C = 0), równanie (19) przyjmuje posta :
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.
(20)

Uzyskana funkcja h(x) jest bardzo podobna do funkcji opisanej 

równaniem (15), stanowi c w zasadzie jej lustrzane odbicie. Dla po-

danego  z punktu widzenia praktyki wykonawczej  przypadku 

C = 0,25 ma ona posta :

.
(21)

Na rysunku 10 pokazano wykresy funkcji h(x) dla ró nych warto ci

C po przyj ciu wspó czynnika K = 0,2. Na rysunku 11 przedstawiono 

wykresy h(x) dla C = 0,25 i C = 0, a na rysunku 12  wykresy ró -

nic pomi dzy rz dnymi rampy h(x) a rz dnymi rampy pierwotnej h
r
(x).

Wida , e ma tutaj miejsce pe na analogia do sytuacji wyst puj cej

na pocz tku rampy przechy kowej. Rezygnacja z warunku styczno ci

i przyj cie C = 0,25 powoduje wyra ne zmniejszenie rz dnych rampy 

w stosunku do warto ci przechy ki wyst puj cej na uku ko owym.

Rys. 10. Wykresy rz dnych rampy h(x) w rejonie ko cowym dla ró nych
warto ci C przy K = 0,2 (l

k
 = 70 m, h

0
 = 80 mm)

Rys. 11. Wykresy rz dnych rampy h(x) w rejonie ko cowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,2 (l

k
 = 70 m, h

0
 = 80 mm)
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Rys. 12. Wykresy ró nic pomi dzy rz dnymi wy agodzonej rampy h(x) 
w rejonie ko cowym a rz dnymi pierwotnej rampy prostoliniowej h

r
(x)

przy K = 0,2 (l
k
 =70 m, h

0
 =80 mm)

6. Podsumowanie

Skoro liczne uproszczenia, stosowane w procedurze kszta towania

krzywych przej ciowych na drogach kolejowych, wydaj  si  w pe ni

uzasadnione, nale a oby si  zastanowi  nad jeszcze jedn  modyfi ka-

cj , dotycz c  skrajnych rejonów prostoliniowej rampy przechy kowej.

Wyst puj  tam wyra ne za omy na wykresie przechy ki, co sprawia, 

e s  to rejony bardzo niekorzystne z punktu widzenia praktyki wy-

konawczej. Wy agodzenie tych e rejonów wprowadzi co prawda pewne 

zaburzenia w uk adzie wyst puj cych przyspiesze  niezrównowa o-

nych, jednak skutki tych zaburze  b d  zapewne mniejsze ni  obecne 

 b d ce wynikiem b dów pracy podbijarki.

W pracy przedstawiono rozwi zanie problemu dla rejonu pocz tko-

wego rampy przechy kowej (rozpoczynaj c stref agodzenia na pro-

stej) oraz dla rejonu ko cowego (przesuwaj c stref agodzenia na uk

ko owy). Przy wyznaczaniu rz dnych przechy ki h(x) w rozpatrywa-

nych strefach znalaz a zastosowanie metoda identyfi kacji problemu 

za pomoc  równa  ró niczkowych.

Wyznaczone zale no ci teoretyczne wykorzystano w konkretnych 

przyk adach obliczeniowych. Jak sie wydaje, najbardziej korzystna 

mo e sie okaza  rezygnacja z warunku styczno ci i przyj cie w sto-

sowanych wzorach warto ci wspó czynnika C = 0,25, który zapewnia 

p ynne i wyra ne narastanie rz dnych rampy.
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THE ATTEMPT OF SMOOTHING THE SUDDEN CHANGES 
IN STRAIGHT SUPERELEVATION RAMP

Summary
The practical aspect of creation side regions of rectilinear su-

perelevation ramps has been presented in the paper. The execu-

tive practice proves that there are much to be desired within the 

accuracy of tamping machine works in these regions. It is worth 

to consider smoothing of sudden changes. It will introduce some 

disturbances in the layout of unbalanced side accelerations, but 

the results of disturbances will be less than at present as a result 

of inaccurate work of tamping machine. The proper solution – se-

parately for the beginning region of superelevation ramp and the 

region of entry in circular arc have been presented. The method 

of problem identifi cation by differential equation has been applied 

to calculate the ordinates of superelevation h(x) in the zone of sud-

den changes smoothing. The given dependences have been illu-

strated by individual examples of calculations.

Keywords: railway track, superelevation ramp, smoothing 

of sudden changes
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TWORZENIE POLIGONU KIERUNKÓW 
G ÓWNYCH TRASY KOLEJOWEJ

Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW GPS

Streszczenie
W pracy przedstawiono kolejny modu  opracowywanego w Po-

litechnice Gda skiej programu komputerowego SATTRACK do 

wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowa-

nego do techniki ci g ych pomiarów satelitarnych. Jest to modu

TRACK_POL, s u cy do tworzenia poligonu kierunków g ównych

trasy kolejowej. Zapisane w pliku tekstowym wspó rz dne pro-

stych wykorzystuje si  do wyznaczenia ich równa  w pa stwo-

wym uk adzie odniesie  przestrzennych 2000. Maj c wyznaczone 

równania wszystkich prostych, jeste my w stanie okre li  wspó -

rz dne punktów g ównych trasy oraz k ty zwrotu. Pokazano opis 

funkcjonowania programu oraz przyk ad jego zastosowania obej-

muj cy na o enie poligonu na kilkudziesi ciokilometrowy odcinek 

pomierzonej satelitarnie linii kolejowej. Wyja niono równie  za-

sady wykorzystania programu w celu przygotowania danych do 

oceny odcinków trasy po o onych w uku.

S owa kluczowe: tor kolejowy, pomiary satelitarne GPS, 

uk ad geometryczny, wspomaganie komputerowe

1. Wprowadzenie

Efektywne wykorzystanie systemu GPS [9] w pomiarach ukszta -

towania geometrycznego linii kolejowych sta o si  mo liwe po uru-

chomieniu w naszym kraju (w po owie 2008 roku) Aktywnej Sieci 

1  prof. dr hab. in ., Politechnika Gda ska, tel. (58) 3471026, e-mail: kocwl@pg.gda.pl
2  dr in ., Politechnika Gda ska, tel. (58) 3486090, e-mail: piotrchrost@gmail.com
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Geodezyjnej ASG-EUPOS [1, 8]. Na pocz tku 2009 roku zespó  ba-

dawczy Politechniki Gda skiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdy-

ni, Zak adu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Gdyni oraz fi rmy Leica 

Geosystems GA przeprowadzi  eksperyment pomiarowy na eksploa-

towanej linii kolejowej. Polega  on na obje dzie kilkudziesi ciokilome-

trowego odcinka linii ci gnikiem szynowym WM-15 z przyczep  (wa-

gonem-platform ) PWM-15, na której zosta y zainstalowane anteny 

do pomiarów satelitarnych GPS, rejestruj ce wspó rz dne z cz sto ci

20 Hz oraz dok adno ciami wyznaczenia wspó rz dnych p askich na 

poziomie 1÷3 cm [6]. W 2010 roku dwie podobne kampanie pomiaro-

we (w innych lokalizacjach) zosta y zrealizowane ponownie, przy czym 

ich metodyka zosta a odpowiednio zmodyfi kowana.

Ju  pierwsze pomiary wykaza y, e zastosowana technika pomiaro-

wa otwiera zupe nie nowe perspektywy w zakresie okre lania rzeczywi-

stego po o enia toru. Jej wykorzystanie umo liwia bardzo precyzyjne 

okre lenie podstawowych danych do projektowania, modernizacji linii 

kolejowej [6]. Pozwala ona na odtworzenie kierunków prostych trasy 

(i okre lenie wyst puj cych na nich deformacji poziomych), a tak e

rejonu zmiany kierunku trasy (k ty zwrotu trasy, uki ko owe i krzywe 

przej ciowe).

 Pomiary satelitarne toru kolejowego dostarczaj  ogromne ilo ci

danych, które trzeba najpierw zarchiwizowa , a nast pnie podda  od-

powiedniej obróbce w celu uzyskania informacji przydatnych z prak-

tycznego punktu widzenia. Dlatego te  dla wdro enia omawianej pro-

cedury niezb dne staje si  opracowanie odpowiedniego wspomagania 

komputerowego.

2. Program komputerowy SATTRACK

Wspó czesne techniki wspomagania komputerowego, zwane po-

wszechnie CAD (computer aided design), realizuj  takie funkcje jak:

• obliczenia numeryczne obiektu/konstrukcji (realizowane g ów-

nie metod  elementów sko czonych),

• grafi czne odwzorowanie obiektu (grafi ka wektorowa),

• wizualizacja projektowanego obiektu (rysunki techniczne, ani-

macje, symulacje).
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Nale y zauwa y , e w odniesieniu do technik CAD analiza przebie-

gu trasy kolejowej nie ogranicza si  wy cznie do pracy na materia ach

grafi cznych (rysunkach sytuacyjnych), lecz polega przede wszystkim 

na wykorzystywaniu odpowiednich danych liczbowych, których zbie -

no  z rzeczywistymi cechami danej linii jest w pe ni gwarantowana. 

Tymi danymi mog  by , przyk adowo, uzyskane w wyniku pomiarów 

satelitarnych wspó rz dne punktów osi trasy, a tak e ca y szereg in-

formacji otrzymywanych w trakcie analizy danych pomiarowych.

W Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Gda skiej trwa 

obecnie opracowywanie programu komputerowego SATTRACK do wi-

zualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do 

techniki ci g ych pomiarów satelitarnych [4]. Zdecydowano, e pierw-

sza wersja programu zostanie napisana w j zyku skryptowym pro-

gramu Scilab [10], stworzonego w 1990 r. we Francji przez Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique oraz Éc-

ole Nationale des Ponts et Chaussées (najstarsz  szko  in yniersk

na wiecie). rodowisko Scilab posiada j zyk programowania wyso-

kiego poziomu oraz tak zwany interpreter, który pozwala na pisanie, 

a nast pnie wykonywanie stworzonych przez u ytkownika w asnych

programów w postaci pakietu skryptów, zawieraj cych kod ród o-

wy programu oraz zdefi niowane funkcje (tzw. metody) u ytkownika.

Jako e Scilab zosta  stworzony z my l  o badaniach matematycz-

nych, posiada bardzo bogat  bibliotek  (kilkaset metod) oraz rodowi-

sko grafi czne, w którym mo na tworzy  wykresy oraz animacje. Licen-

cja programu ma charakter Open Source, w zwi zku z czym jest on 

powszechnie u ywany przez rodowiska naukowe oraz preferowany 

przez programistów na ca ym wiecie.

Na ca y program SATTRACK sk ada si  pi , w znacznym stopniu 

niezale nych, modu ów obejmuj cych:

• wizualizacj  przebiegu trasy kolejowej,

• ocen  odcinków prostych trasy,

• tworzenie poligonu kierunków g ównych trasy,

• ocen  odcinków trasy po o onych w uku,

• projektowanie rejonu zmiany kierunku trasy.

Do chwili obecnej uko czony zosta  modu  TRACK_VIS [4], s u cy

do wizualizacji przebiegu trasy kolejowej, modu  TRACK_STRAIGHT 

[3] do oceny odcinków prostych trasy, a tak e b d cy przedmiotem 

niniejszego opracowania modu  TRACK_POL do tworzenia poligonu 
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kierunków g ównych trasy. Prace nad pozosta ymi modu ami nadal 

trwaj .

3. Metodyka oblicze

Modu  TRACK_POL stwarza mo liwo  utworzenia poligonu kierun-

ków g ównych trasy kolejowej (w postaci wielok ta otwartego z o one-

go z przecinaj cych si  prostych) i na o enia go na istniej cy przebieg 

trasy okre lony na drodze ci g ych pomiarów satelitarnych. Pomie-

rzone wspó rz dne punktów tworz cych poszczególne proste wyko-

rzystuje si  do wyznaczenia – metod  najmniejszych kwadratów – ich 

równa  w uk adzie Y, X w postaci X = A
i
 + B

i
Y, gdzie i = 1, 2, ..., n+1, 

za  n oznacza wyst puj c  liczb  punktów g ównych trasy. Z punktu 

widzenia poszukiwa  rzeczywistego kierunku trasy kluczow  warto

stanowi  tutaj wspó czynniki nachylenia B
i
 = tan ϕ

i
 (rys. 1). Maj c

wyznaczone równania wszystkich prostych w uk adzie 2000, jeste my

w stanie okre li  k ty zwrotu oraz wspó rz dne punktów g ównych

trasy.

Rys. 1. Odcinek prostej w uk adzie wspó rz dnych 2000

Obliczamy najpierw k ty nachylenia poszczególnych prostych ze 

wzoru:

, i = 1, 2, ..., n+1 (1)
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Nast pnie wyznaczamy warto ci k tów zwrotu trasy:

, i = 1, 2, ..., n+1 (2)

Wspó rz dne punktów g ównych trasy (i = 1, 2, ..., n) s  nast pu-

j ce:

,
(3)

. (4)

4. Opis programu komputerowego

TRACK_POL jest modu em programu SATTRACK przeznaczonym 

do wygenerowania poligonu kierunków g ównych analizowanego od-

cinka trasy kolejowej. Wykorzystuj c analizy wykonane na wspó rz d-

nych zarchiwizowanych na drodze pomiarów satelitarnych, program 

pozwala na odtworzenie kierunków g ównych w zapisie analitycznym 

oraz generuje podgl d w postaci wykresów. Wyznaczone równania zi-

dentyfi kowanych odcinków prostych, wspó rz dne punktów przeci -

cia kierunków trasy oraz k ty, które tworz  mi dzy sob  owe kierun-

ki stanowi  podstaw  do rozpocz cia procesu projektowania rejonów 

zmiany kierunków trasy w planie sytuacyjnym, tj. krzywych przej-

ciowych i uków ko owych, w pa stwowym uk adzie odniesie  prze-

strzennych 2000.

Przyjmowanie kierunków g ównych trasy odbywa si  na drodze 

analizy uk adu pomierzonych satelitarnie punktów. Liniowa analiza 

regresji umo liwia odtworzenie kierunku w postaci funkcyjnej, przez 

co otrzymany wynik jest optymalnym opisem istniej cego uk adu pro-

stych. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia, gdy  jednym z zada  pro-

jektanta jest stworzenie nowego przebiegu trasy (dla potrzeb moder-

nizacji linii) w taki sposób, aby maksymalnie mo na by o wykorzysta

istniej c  infrastruktur .

W wietle powy szych konkluzji, praca modu u TRACK_POL po-

przedzona musi by  odpowiedni  analiz , któr  w przypadku odcin-

ków prostych trasy umo liwia modu  TRACK_STRAIGHT [3]. W mo-

dule tym projektant ocenia wyodr bnione z przebiegu trasy odcin-

ki proste, jednocze nie d c do uzyskania jak najwi kszej warto ci

wspó czynnika korelacji, przy zachowaniu mo liwie du ego zakresu 

danych. Zaznaczaj c zakres punktów u ytkownik ma mo liwo  oce-
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ny warto ci parametrów prostej oraz wspó czynnika R2 w zale no ci

od wybranego zakresu. Analiza ta jest konieczna z uwagi na fakt, e

bardzo atwo mo na zaburzy  prawid owy, optymalny kierunek g ów-

ny, przy czym za optymalny uwa a si  ten kierunek, który najlepiej 

opisuje – z punktu widzenia analizy regresji i korelacji  rozpatrywany 

zbiór punktów przynale ny do odcinka prostego. Zaburzenie to mo e

wynika  z przyj cia do analizy punktów nale cych do odcinków krzy-

woliniowych (jak np. krzywych przej ciowych) lub b d cych skutkiem 

deformacji powsta ej w trakcie eksploatacji toru, a tak e obserwacji 

obarczonych du ym b dem pomiarowym. Przyk ad wyst pienia ko-

nieczno ci odci cia pewnego zbioru punktów pokazano na rysunku 

2. Wychwycenie zakresu tych punktów jest mo liwe jedynie poprzez 

przedstawienie ich na wykresie o mocno ska onej skali [3].

Rys. 2. Analiza zakresu punktów reprezentuj cych odcinek prostej nr 5;
1 - prosta regresji bez odrzucenia odcinków nieliniowych, 2 - prosta po 

odrzuceniu punktów z zakresu nieliniowego (kolorem czerwonym zazna-
czono zakres punktów przeznaczony do dalszej analizy)

Rezultatem wykorzystania modu u TRACK_STRAIGHT jest dla pro-

jektanta zestaw danych wej ciowych do pracy w module TRACK_POL. 

Dane te obliczane s  automatycznie w trakcie analizowania konkret-

nych odcinków. Do pliku zapisywane s  nast puj ce informacje: osta-
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tecznie przyj te parametry wyznaczonych równa  prostych (wspó -

czynnik kierunkowy B oraz warto A jako punkt przeci cia prostej 

z osi  X) w uk adzie 2000. Ponadto zapisywane s  odci te Y
p
 oraz Y

k

pierwszego i ostatniego punktu przyj tego do analizy zbioru. Warto-

ci tych odci tych wykorzystywane s  do obliczenia rz dnych punktu 

pocz tkowego i ko cowego – odpowiednio  pierwszej oraz ostatniej 

prostej poligonu z wykorzystaniem równa  prostych. Dla pozosta ych

(po rednich) odcinków punkty pocz tkowe i ko cowe s  wyznaczane 

przez wspó rz dne wierzcho ków tworzonego przez te odcinki wielo-

boku. Fragmentu danych wej ciowych obejmuj cych sze  odcinków 

prostych pokazano w tablicy 1.

Tablica 1. Przyk adowe dane wej ciowe do modu u TRACK_POL (wygenero-
wane za pomoc  modu u TRACK_STRAIGHT)

Po wczytaniu pliku z danymi u ytkownik mo e ju  zbudowa  po-

ligon poprzez wygenerowanie tablicy obliczaj cej wspó rz dne odpo-

wiednich punktów, tj. pocz tku i ko ca poligonu wraz z po redni-

mi punktami wierzcho kowymi. Oprócz tych informacji otrzymujemy 

tak e k ty zwrotu trasy oraz d ugo ci odcinków pomi dzy kolejnymi 

wierzcho kami. Ka da prosta identyfi kowana jest przez program wg 

numeru porz dkowego, który zostaje do niej przypisany w nazwie pli-

ku, zawieraj cego wspó rz dne punktów wchodz cych w zakres od-

cinka przy wyodr bnianiu przez projektanta odcinków prostych (jesz-

cze podczas pracy w module TRACK_VIS [4]). Zbudowana w sposób 

automatyczny tablica danych pozwala stworzy  wykres poligonu na 

tle punktów reprezentuj cych tras , do których u ytkownik ma do-

st p z poziomu omawianego modu u. Widok trasy, dla której stworzo-

no poligon kierunków g ównych, pokazano na rysunku 3, natomiast 

fragment poligonu dla tej e trasy oraz zbli enie na rejon zmiany kie-

runków g ównych przedstawiaj  rysunki 4 i 5.

lp B A [m] R2 Yp [m] Yk [m]

1 -2,482 22133437,766 0,999999740 6499107,399 6499070,042 
2 -4,636 36129408,555 0,999999650 6498897,022 6498876,108 
3 -84,627 555972426,164 0,999835390 6498757,453 6498756,090 
4 2,218 -8409312,297 0,999999840 6499006,231 6499047,082 
5 1,052 -830026,295 0,999999880 6499451,213 6499656,936 
6 1,631 -4591576,705 0,999999950 6499990,217 6500119,880 
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Rys. 3. Widok przebiegu trasy kolejowej w uk adzie wspó rz dnych 2000
uzyskany jako wynik ci g ych pomiarów satelitarnych

Rys. 4. Fragment poligonu kierunków g ównych (proste 1-6 z tabeli 1)
wygenerowanego w module TRACK_POL
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Rys. 5. Zbli enie na rejon zmiany kierunku trasy pomi dzy prost  nr 4 
i nr 5 z tabeli 1

Praca z modu em TRACK_POL ko czy si  zapisem do pliku wyni-

kowego wszystkich wygenerowanych informacji na temat stworzonego 

poligonu. Plik wynikowy staje si  plikiem danych do kolejnych mo-

du ów przewidzianych w programie SATTRACK, tj. do modu u oce-

niaj cego odcinki nieliniowe po o one w rejonach zmiany kierunków 

g ównych trasy a docelowo do modu u s u cemu do projektowania 

trasy w p aszczy nie poziomej.

5. Przygotowanie danych do oceny odcinków trasy po o onych
w uku

Dysponuj c poligonem kierunków g ównych mo emy przygotowa

dane liczbowe dla modu u TRACK_ARC, s u cego do oceny odcinków 

trasy po o onych w uku. Znamy bowiem dla ka dego uku równania 

obydwu przecinaj cych si  stycznych, wspó rz dne punktu przeci cia

oraz k t zwrotu trasy. Powinni my jeszcze oszacowa  warto  wyst -

puj cego promienia uku ko owego R, a tak e d ugo  tego uku oraz 
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d ugo ci krzywych przej ciowych. Sposób okre lenia tych warto ci

opisano w pracy [2].

W tym celu nale y dokona  transformacji wybranego rejonu zmia-

ny kierunku trasy (takiego jak pokazany na rysunku 5) do lokalnego 

uk adu wspó rz dnych x, y, co pozwoli na symetryczne ustawienie 

danego uk adu geometrycznego z naniesionymi kierunkami g ównymi

trasy [5]. Przyk ad efektów takiej operacji, przeprowadzonej dla inne-

go ni  pokazany na rys. 5 fragmentu uk adu geometrycznego, przed-

stawiono na rys. 6.

Rys. 6. Przyk adowy fragment trasy kolejowej w lokalnym uk adzie
wspó rz dnych (w skali ska onej);

1 – istniej cy przebieg trasy y(x), 2 – wyznaczony kierunek g ówny trasy 
y

1
(x), 3 – wyznaczony kierunek g ówny trasy y

2
(x)

Wzory na nowe wspó rz dne trasy w przesuni tym do punktu O(Y
0
,

X
0
) i obróconym o k t β lokalnym uk adzie wspó rz dnych x, y opisuj

zale no ci [7]:

x = (Y – Y
0
) cos β + (X – X

0
) sin β (5)

y = – (Y – Y
0
) sin β + (X – X

0
) cos β (6)

Nowy pocz tek uk adu wspó rz dnych przyjmujemy na prostej z le-

wej strony uk adu geometrycznego. Wybieramy odci t Y
0
 punktu tra-

sy przed ukiem, znajduj cego si  w pobli u prostej aproksymuj cej;
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równanie prostej umo liwia nam wyznaczenie rz dnej X
0
. Warto ci Y

0

i X
0
 wyznaczaj  pocz tek przesuni tego uk adu wspó rz dnych.

Ogólny wzór na k t obrotu β jest nast puj cy:

(7)

W przypadku zwrotu trasy w prawo, gdy k t zwrotu α = ϕ
1
 – ϕ

2
 > 0, 

po dokonaniu obrotu uk adu otrzymujemy dodatnie warto ci rz dnej

y. W przypadku zwrotu trasy w lewo, gdy k t zwrotu α = ϕ
1
 – ϕ

2
 < 0, 

warto ci rz dnej y s  ujemne; mo emy jednak – dla celów praktycz-

nych – dokona  ich lustrzanego odbicia wzgl dem osi x.

W nowym uk adzie wspó rz dnych proste aproksymuj ce s  opisa-

ne nast puj cymi zale no ciami:

(8)

(9)

Dzi ki pokazanemu na rysunku 6 przeniesieniu interesuj cego

nas fragmentu trasy do lokalnego uk adu wspó rz dnych x, y mo e-

my oszacowa  warto  promienia uku ko owego, a tak e orientacyjne 

d ugo ci rzutów na o x – uku ko owego i krzywych przej ciowych.

W celu wyznaczenia warto ci promienia R wykorzystamy warto

strza ki f
c
, okre lonej w punkcie rodkowym uku, wzgl dem ci ciwy

l
c
 o zmieniaj cej si  d ugo ci; warto ci promienia R wyznacza si  ze 

cis ej zale no ci:

(10)

6. Podsumowanie

W pracy przedstawiono za o enia opracowywanego obecnie progra-

mu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania 

trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ci g ych pomiarów sateli-

tarnych. Zaprezentowany modu  TRACK_POL s u y do tworzenia poli-

gonu kierunków g ównych trasy kolejowej.
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Zastosowanie ci g ych pomiarów satelitarnych, z antenami zain-

stalowanymi na poruszaj cym si  poje dzie szynowym, stwarza mo -

liwo  precyzyjnego okre lenia kierunków g ównych trasy kolejowej 

w pa stwowym uk adzie odniesie  przestrzennych 2000. Stwarza 

to mo liwo  tworzenia poligonu z przecinaj cych si  odcinków pro-

stych.

Pokazano opis funkcjonowania programu oraz przyk ad jego zasto-

sowania obejmuj cy na o enie poligonu na kilkudziesi ciokilometro-

wy odcinek pomierzonej satelitarnie linii kolejowej.

Wyja niono równie  zasady wykorzystania programu w celu przy-

gotowania danych do oceny odcinków trasy po o onych w uku.
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DESIGNING OF THE RAIL TRACK’S GEOMETRICAL 
SYSTEMS WITH THE ADJUSTMENT 

FOR THE GPS SYSTEM 
Summary

The next module of the computer programme SATTRACK car-

ried out at Gdansk University of Technology for visualization, as-

sessment and designing of the railway routes which is adjusted 

to the technic of continuous satellite measurements have been 

presented in the paper. The module is called TRACK_POL, and 

it is used to create the range of main directions of railway route. 

The coordinates saved in the text fi le are used to calculate their 

equalizations in domestic reference space frame 2000. Having cal-

culated equalizations for all lines, you can defi ne the coordinates 

of the main points of the route and the turning angle. The descrip-

tion of programme functioning and an example of its application 

have been given. The rules of programme usage to prepare data 

for assessment of the route sections located in the arc have been 

explained.

Keywords: railway track, GPS surveying, geometrical system, 

computer aided design
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PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWYCH 
SYSTEMÓW KIEROWANIA RUCHEM 

KOLEJOWYM

Streszczenie
W pracach zwi zanych z komputerowymi systemami kiero-

wania i sterowania ruchem kolejowym znacznie wi cej miejsca 

po wi ca si  sterowaniu ni  kierowaniu. Efektem jest brak spe-

cjalizowanych metod projektowania komputerowych systemów 

kierowania ruchem kolejowym. Autor na bazie swoich do wiad-

cze  formu uje za o enia dla takiej metody, a nast pnie przedsta-

wia autorsk  metod  projektowania komputerowych systemów 

kierowania ruchem kolejowym nazywan  metod  PKRK. Metoda 

sk ada si  z trzech etapów: analizy, modelowania i weryfi kacji 

modelu. Formalizmem wykorzystywanym przez Autora do mode-

lowania jest podej cie obiektowe natomiast j zykiem opisu jest 

Zunifi kowany J zyk Modelowania UML.

S owa kluczowe: kierowanie ruchem kolejowym, metodologie 

obiektowe, metoda projektowania komputerowych systemów kie-

rowania ruchem kolejowym, PKRK, UML, ruch kolejowy

1. Wst p

Systemy kierowania ruchem kolejowym [1, 4] (systemy krk) s  nie-

od cznym elementem kolejowego procesu transportowego. Ich celem 

jest wspomaganie organizacji ruchu poci gów w taki sposób, aby ruch 

ten odbywa  si  wed ug ustalonego rozk adu jazdy, a przy wyst pie-

niu zak óce  by y tworzone warunki dla minimalizacji niekorzystnych 

skutków tych zak óce . Systemy krk by y stosowane na kolei prak-

1  mgr in . Andrzej Kochan; asystent; Politechnika Warszawska; Wydzia  Transportu; Zak ad Sterowania Ruchem, tel. +48222347380, ako@
it.pw.edu.pl
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tycznie od pocz tku jej istnienia. Na pocz tku by y to proste rozwi -

zania [10], np. wykorzystuj ce przekazywanie unikalnego ber a do 

pojazdu trakcyjnego przy wje dzie poci gu na dany odcinek linii kole-

jowej czy prowadzenie pojazdu trakcyjnego w obecno ci pilota (prze-

wodnika). Kolejnym etapem by o telegrafi czne, a potem telefoniczne 

zapowiadanie poci gów, przy pomocy którego dy urni na s siednich

posterunkach zapowiadawczych ustalali dost pno  szlaków dla po-

szczególnych poci gów. Zastosowanie techniki komputerowej i opro-

gramowania [1, 2] w realizacji systemów krk pozwoli o na zwi kszenie

ich efektywno ci poprzez funkcj ledzenia ruchu poci gów w czasie 

rzeczywistym oraz automatyzacj  tworzenia dokumentacji w postaci 

elektronicznej. Na kolejach polskich stosowane s  komputerowe sy-

stemy krk ró nych typów, t.j. WSKR-2, ILTOR-2, EbiScreen 3.0, Com-

mand 900. Jednak stopie  pokrycia sieci kolejowej nadzorem syste-

mów tej klasy jest niewystarczaj cy. W zwi zku z Narodowym Planem 

Wdro enia ERTMS w Polsce nale y prognozowa  du e zapotrzebowa-

nia na zabudow  takich systemów w niedalekiej przysz o ci. Sytuacja 

na kolejach Europy Zachodniej i Skandynawii jest odmienna. Wi k-

szo  sieci kolejowej jest nadzorowana przez systemy krk. Przyk adem

mo e by  kolej niemiecka, gdzie ca a sie  kolejowa, podzielona na sie-

dem central, jest wyposa ona w system LeiDis. Równie  koleje czeskie 

na swojej sieci stosuj  system krk, dostarczany przez fi rm  OLTIS. 

Obecnie szybki rozwój systemów tej klasy mo na obserwowa  w Chi-

nach (np. CTCS-3) w zwi zku z budow  sieci kolei du ych pr dko ci.

Innym przyk adem s  instalacje w Arabii Saudyjskiej, gdzie stosowa-

ny jest np. system CDT725 fi rmy Maharan International.

Znaczenie kierowania ruchem kolejowym wzrasta szczególnie dy-

namicznie w ostatnich latach. Wzrost ten wynika z kilku czynników. 

Pierwszym z nich jest potrzeba globalizacji transportu kolejowego [2]. 

Pod patronatem Unii Europejskiej powstaje system ERTMS (ang. Eu-

ropean Railway Traffi c Management System), który ma zapewni  inte-

roperacyjno  transportu kolejowego na terenie ca ej Europy. Znacze-

nie systemów krk podkre la fakt, e w ramach prac nad Techniczny-

mi Specyfi kacjami Interoperacyjno ci (TSI) [5] powsta y specyfi kacje 

TSI-TAP i TSI-TAF, które standaryzuj  zasady wymiany informacji na 

poziomie kierowania i zarz dzania ruchem.

Drugim wa nym czynnikiem jest ci g a potrzeba zwi kszenia kon-

kurencyjno ci transportu kolejowego w warunkach gospodarki ryn-
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kowej. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest optymalizacja 

wykorzystania rodków transportu oraz infrastruktury, co jest równo-

znaczne z optymalizacj  kosztów. Zadania optymalizacyjne wymagaj

bie cej informacji o rzeczywistym ruchu poci gów. ród em takiej 

informacji s  w a nie systemy kierowania ruchem kolejowym, dzi ki

czemu w po czeniu z funkcjami pozwalaj cymi na oddzia ywanie na 

ruch poci gów stanowi  podstawowe narz dzie realizacji celów opty-

malizacyjnych.

Trzecim czynnikiem stymuluj cym rozwój systemów kierowania 

ruchem s  ich funkcje zwi zane z zabezpieczeniem ruchu. Do takich 

funkcji nale y procedura uzyskania pozwolenia na wyprawienie po-

ci gu przy ruchu dwukierunkowym po jednym torze. W wybranych 

sytuacjach w przypadku sporadycznego kursowania poci gów taki 

sposób zabezpieczenia ruchu mo na uzna  za wystarczaj cy. Dlatego 

te  zarz dcy infrastruktury poszukuj c oszcz dno ci rozwa aj  mo -

liwo  rezygnacji z klasycznego podej cia do sterowania ruchem ko-

lejowym na liniach ma o obci onych na wybranych obszarach sieci 

kolejowej, na rzecz zast pienia ich wy cznie funkcjami kierowania 

w po czeniu z radio czno ci  [7].

Wzrostowi znaczenia systemów krk nie towarzyszy niestety rozwój 

specjalizowanych metod projektowania takich systemów. Z jednej 

strony systemy krk projektuje si  jako podsystemy systemów stero-

wania ruchem kolejowym [1] (centrów sterowania), z drugiej strony 

traktuje si  je jako standardowe systemy informatyczne zapominaj c

o ich specyfi ce wynikaj cej z realizowanych funkcji. Pierwsze podej-

cie nie jest do ko ca poprawne, poniewa  kierowanie ruchem kole-

jowym jest procesem obejmuj cym inne funkcje ni  sterowanie, które 

jest dzia aniem typowo operacyjnym. Dlatego te  projektowanie sy-

stemów kierowania wymaga uj cia systemowego uwzgl dniaj cego

architektur  systemu, operatorów, wspó prac  z otoczeniem i silny 

zwi zek z technologi  i przepisami ruchu kolejowego oraz rachunkiem 

ekonomicznym. Podobne zjawiska widocznie s  w innych dziedzinach 

podobnych do kolei ze wzgl du na du  ró norodno  wykorzysty-

wanych rozwi za  technicznych np. w obronno ci [3]. Traktowanie 

systemu krk jak przeci tnego systemu informatycznego prowadzi do 

braku uwzgl dnienia specyfi cznych jego cech w metodzie projektowa-

nia, co prowadzi do nieefektywnych rozwi za .
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2. Niezb dne elementy projektu

Do wiadczenia zdobyte przez Autora przy konstruowaniu kompu-

terowych systemów krk pokazuj , i  projekt takiego systemu uwzgl d-

niaj cy tylko oprogramowanie realizuj ce funkcje krk jest niewystar-

czaj cy. Niezb dne jest podej cie systemowe, które pozwala na uj cie

wszystkich aspektów systemu w kontek cie konkretnego rodowiska

(otoczenia), w którym b dzie funkcjonowa  projektowany system. 

W tym celu projekt systemu krk powinien zawiera  za o enia organi-

zacyjne. Do takich za o e  nale :

 okre lone granice obszaru kontrolowanego przez krk (posterun-

ki i szlaki wewn trzne posterunki i szlaki styczne),

 spis stanowisk (w sensie funkcji personelu) zwi zanych z kie-

rowaniem ruchem i relacje pomi dzy nimi oraz powi zania tych 

stanowisk z posterunkami,

 model uk adu torowego istotnego z punktu widzenia kierowania 

ruchem kolejowym,

 zasady ruchu na torach szlakowych krk.

Wyznaczenie granic obszaru krk jest niezb dne w celu zdefi nio-

wania struktury systemu krk jak równie  niezb dne w celu zdefi nio-

wania otoczenia systemu oraz zasad jego wspó pracy z otoczeniem. 

Otoczenie systemu krk stanowi  inne systemy krk funkcjonuj ce na 

stycznych posterunkach oraz inne systemy, które wspó pracuj  z krk 

np. SEPE, systemy zamawiania przewozów, systemy sterowania ru-

chem na posterunkach itp.

Spis stanowisk zwi zanych z kierowaniem ruchem na obszarze krk 

jest niezb dny do okre lenia zakresu funkcjonalno ci poszczególnych 

elementów systemu. Relacje pomi dzy stanowiskami s  wykorzysty-

wane do wyznaczania kana ów komunikacyjnych wewn trz systemu 

krk.

Uk ad torowy istotny z punktu widzenia systemu krk jest z regu y

okrojon  wersj  rzeczywistego uk adu torowego. Tak okre lony uk ad

torowy stanowi materia  dla konfi guracji funkcji zobrazowania sytua-

cji ruchowej na poszczególnych stanowiskach operatorskich systemu, 

a tak e jest wykorzystywany do okre lania zasad ruchowych na ob-

szarze kontrolowanym przez system krk.

Zasady ruchu obowi zuj ce na szlakach pomi dzy posterunkami 

s  wykorzystywane do defi niowania zasad u ytkowania tworzonego 
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systemu, okre lenia funkcjonalno ci i konfi guracji poszczególnych 

jego elementów.

Przytoczona argumentacja potwierdza konieczno  w czenia wy-

mienionych za o e  organizacyjnych do projektu systemu krk.

Druga grupa za o e , które musz  znale  si  w projekcie to opis 

infrastruktury informatycznej. Elementy tego opisu to:

 struktura sprz tu komputerowego poszczególnych stanowisk,

 struktura sieci teleinformatycznej,

 funkcjonalno  i konfi guracja poszczególnych stanowisk,

 struktura logicznych kana ów komunikacyjnych,

 interfejsy do systemów nale cych do otoczenia systemu krk.

Dwa pierwsze punkty zawieraj  zagadnienia charakterystyczne 

dla ka dego systemu informatycznego. Kolejne s  ju ci le zwi zane

z funkcjonalno ci  systemu krk. Projekt musi okre la  jakie funkcje 

(np. dziennik ruchu, obs uga transmisji, zobrazowanie sytuacji ru-

chowej itp.) maj  by  uruchamiane na poszczególnych stanowiskach 

operatorskich oraz w jakiej konfi guracji (np. zakres zobrazowania). 

W projekcie musi si  równie  znale  informacja o tym, którzy opera-

torzy musz  si  komunikowa  ze sob , co pozwoli na defi nicj  logicz-

nych kana ów komunikacyjnych. Projekt musi równie  okre la  zasa-

dy wspó pracy systemu z jego otoczeniem. Takie zasady b d  przed-

stawiane w postaci projektu interfejsów opisuj cego, jakie dane b d

wymieniane pomi dzy systemami oraz wed ug jakiego harmonogra-

mu. Szczególnym przypadkiem s  interfejsy z urz dzeniami srk. Za-

daniem takiej wspó pracy jest automatyczne pozyskiwanie informacji 

o zdarzeniach ruchowych. Ze wzgl du na ró norodno  urz dze  srk 

budowa takich interfejsów za ka dym razem mo e by  inna.

Reasumuj c projekt systemu krk powinien zawiera :

 granice obszaru kontrolowanego przez system krk (posterunki 

i szlaki wewn trzne posterunki i szlaki styczne), 

 spis stanowisk zwi zanych z kierowaniem ruchem i relacje po-

mi dzy nimi oraz powi zania tych stanowisk z posterunkami,

 uk ad torowy istotny z punktu widzenia procesu kierowania ru-

chem kolejowym,

 zasady ruchu na torach szlakowych krk,

 rozk ad podsystemów krk na poszczególnych posterunkach,

 funkcjonalno  poszczególnych podsystemów na posterun-

kach,
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 zakres zobrazowania sytuacji ruchowej na poszczególnych po-

sterunkach,

 struktura fi zycznej sieci teleinformatycznej,

 logiczne kana y komunikacji,

 struktura logicznych kana ów komunikacyjnych,

 interfejsy do systemów nale cych do otoczenia systemu krk.

Dodatkowo mo na sformu owa  nast puj ce ogólne cele stawiane 

przed metodami projektowania systemów kierowania ruchem kolejo-

wym, którymi s :

spójne projektowanie infrastruktury teleinformatycznej, funk-

cjonalno ci poszczególnych w z ów tej infrastruktury, struktur 

personelu obs uguj cego system oraz zasad pozwalaj cych na 

realizacj  g ównego zadania jakim jest kierowanie ruchem kole-

jowym na okre lonym obszarze sieci kolejowej,

efektywne projektowanie poprzez umo liwienie automatyzacji 

wybranych etapów metody projektowania,

weryfi kacj  poprawno ci wynikowych projektów,

standaryzacj  opisu architektury systemów krk,

 zwi kszenie stopnia wykorzystania systemów krk dla zrówno-
wa onego rozwoju polskich i europejskich systemów trans-
portowych szczególnie w zakresie interoperacyjno ci i obs ugi

klienta.

Wszystkie wymienione elementy i za o enia uwzgl dnia podej cie

opisane w kolejnych punktach.

3. Koncepcja podej cia do projektowania

Koncepcja podej cia do projektowania komputerowych systemów 

kierowania ruchem kolejowym proponowana przez Autora [6] opiera 

si  na trzech fi larach:

 ogólnym modelu systemu kierowania ruchem kolejowym,

 metodzie projektowania systemu kierowania ruchem kolejo-

wym,

 opisie architektury zaprojektowanego systemu.

G ównym elementem rozwi zania jest metoda projektowania na-

zywana dalej metod  PKRK. Ogólny model systemu kierowania ru-

chem kolejowym jest elementem pomocniczym, który stanowi zbiór 
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standardowych elementów projektowych dla tej klasy systemów. Opis
architektury systemu jest efektem zastosowania metody PKRK i sta-

nowi wynikowy projekt systemu krk.

G ównym narz dziem proponowanego podej cia jest modelowanie. 

Autor wybra  metodologi  obiektow  [8] jako technik  tworzenia mo-

deli oraz j zyk UML [9] do opisu powstaj cych modeli w tym ko cowe-

go projektu systemu krk.

3.1. Etapy metody projektowania systemu kierowania ruchem 

kolejowym

Metoda PKRK sk ada si  z trzech etapów:

 analizy obszaru krk, na którym ma by  zabudowany system,

 modelowanie architektury komputerowego systemu krk,

 weryfi kacji otrzymanego modelu.

Na rys. 1. przedstawiono ogólny schemat metody, wed ug którego 

przebiega projektowanie systemu krk. Jest to diagram aktywno ci j -

zyka UML. Jego w z y (aktywno ci, dzia ania) modeluj  etapy metody 

projektowania. Ka de przej cie pomi dzy aktywno ciami opisane jest 

warunkiem zezwalaj cym dla tego przej cia.

Zapocz tkowanie procesu projektowania narzuca zapotrzebowania 

na zabudow  systemu krk na okre lonym obszarze sieci kolejowej. Po 

zako czeniu formalno ci zwi zanych z decyzj  o budowie urz dze

kierowania ruchem kolejowym na okre lonym obszarze sieci kolejo-

wej rozpoczyna si  etap analizy obszaru krk. Po jego zako czeniu na-

st puje przej cie do etapu modelowania architektury komputerowego 

systemu krk. W czasie modelowania powstaj  po rednie, cz ciowe

modele systemu. Takie modele mog  by  poddawane po rednim wery-

fi kacjom. Weryfi kacje maj  na celu wyszukanie potencjalnych b dów

na jak najwcze niejszym etapie. Nie s  one obowi zkowe i ich wyniki 

te  mog  by  trudne do interpretacji ze wzgl du na niekompletno

modelu. Je eli w trakcie modelowania wykryte zostan  braki w opisie 

obszaru krk nast puje powrót do etapu analizy obszaru krk. Etap mo-

delowania ko czy si , gdy model przyjmuje ostateczn  posta . Wtedy 

nast puje przej cie do etapu ko cowej weryfi kacji. Wykrycie niespój-

no ci modelu powoduje powrót do etapu modelowania. W przypadku 

wykazania spójno ci modelu przy pomocy procedur weryfi kacyjnych 

projektowanie systemu krk zostaje zako czone.
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Rys. 1. Ogólny schemat metody projektowania systemów krk

3.2.Etap analizy

Celem tego etapu jest zebranie wszystkich niezb dnych z punktu 

widzenia krk danych potrzebnych do projektowania. S  to dane do-

tycz ce:

 istniej cej infrastruktury kolejowej,

 organizacji pracy personelu odpowiedzialnego za prowadzenie 

ruchu,

 istniej cej struktury teleinformatycznej (ze szczególnym uwzgl d-

nieniem czy transmisyjnych),
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 przepisów okre laj cych zasady prowadzenia ruchu na danym 

obszarze,

 model funkcjonalno ci wymagany od projektowanych urz dze

komputerowych,

 model zewn trznych systemów, z którymi powinien wspó praco-

wa  projektowany system.

Rys. 2. Etap analizy obszaru krk
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Poszczególne kroki etapu analizy pozwalaj ce na realizacj  tego 

celu przedstawione s  na diagramie z rys. 2. S  to nast puj ce po 

sobie kolejno:

 wyznaczenie granic obszaru krk,

 modelowanie istniej cej infrastruktury kolejowej,

 modelowanie schematu organizacyjnego stanowisk zwi zanych

z krk,

 modelowanie zasad prowadzenia ruchu na obszarze krk,

 modelowanie istniej cej infrastruktury informatycznej,

 modelowanie funkcjonalno ci stanowisk bior cych udzia  w kie-

rowaniu ruchem kolejowym,

 modelowanie zewn trznych systemów nale cych do otoczenia.

3.3.Etap modelowania – tworzenie projektu

Etap modelowania systemu krk zaczyna si  po zako czeniu fazy 

analizy. Jej danymi wej ciowymi s  modele obiektowe powsta e w wy-

niku przeprowadzenia analizy. Projektowanie systemu ma doprowa-

dzi  do uzyskania projektu komputerowego systemu krk w postaci 

modelu obiektowego (opisu architektury systemu krk). Model projek-

towanego systemu zawiera sk adowe modele:

 uk adu torowego kontrolowanego przez system krk – tak okre-

lony uk ad torowy najcz ciej ró ni si  od istniej cego. Elemen-

ty nieu ywane s  pomijane. Pojawiaj  si  natomiast elementy 

sztuczne (wirtualne) wprowadzone w celu umo liwienia zobrazo-

wania z o onych operacji ruchowych,

 personelu obs uguj cego poszczególne elementy systemu,

 struktury systemu krk,

 przetwarzanych danych w systemie – dane s  g ównym produk-

tem tego systemu,

 zasad kierowania ruchem kolejowym na obszarze krk uwzgl d-

niaj cych w a ciwo ci i mo liwo ci projektowanego systemu,

 wspó pracy z otoczeniem czyli systemami zewn trznymi.

Kolejne kroki etapu modelowania s  przedstawione na rys. 3. S  to:

 modelowanie uk adu torowego obszaru krk,

 modelowanie struktury personelu,

 modelowanie struktury systemu krk,

 modelowanie przetwarzanych danych,

 modelowanie zasad kierowania ruchem na obszarze krk,
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 modelowanie wspó pracy z otoczeniem.

Modele s  przedstawiane w postaci diagramów j zyka UML. Dia-

gramy s  pogrupowane w widoki tworz c:

 widok organizacyjny,

 widok systemowy,

 widok danych,

 widok przepisów i specyfi kacji technicznych.

Rys. 3. Etap modelowania (projektowania)
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3.4.Etap weryfi kacji

Model otrzymany w wyniku projektowania jest poddawany weryfi -

kacji. Pozytywna weryfi kacja modelu dowodzi jego poprawno ci. Dia-

gram aktywno ci prezentuj cy schemat procedury weryfi kacji przed-

stawiony jest na rys. 4 

Rys. 4. Etap weryfi kacji modelu systemu krk
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Schemat weryfi kacji jest taki sam zarówno dla wersji po redniej jak 

i ko cowej, przy czym wyniki tej pierwszej odnosz  si  tylko do cz ci

modelu poddawanej weryfi kacji. Zdefi niowano nast puj ce procedury 

weryfi kacji:

- weryfi kacja modelu uk adu torowego,

- weryfi kacja modelu fi zycznych czy transmisyjnych,

- weryfi kacja modelu logicznych czy transmisyjnych,

- weryfi kacja modelu zasad kierowania ruchem kolejowym.

Nale y podkre li e zbiór testów nie jest zamkni ty i nowe proce-

dury weryfi kuj ce mog  by  tworzone w miar  potrzeb

Mo na zaobserwowa  (rys. 4), e niektóre procedury weryfi kacyj-

ne mog  by  przeprowadzane niezale nie, co jest modelowane przez 

rozej cie przep ywu sterowania. Procedury, które s  od siebie zale -

ne tworz  sekwencje w przep ywie sterowania. Po wykonaniu ka dej

z procedur zapisywany jest wynik jej wykonania. W przypadku b du,

pomijane s  kolejne procedury w danej sekwencji. Na ko cu weryfi ka-

cji sprawdzane s  wyniki poszczególnych procedur testowych. Je eli

wszystkie s  pozytywne to weryfi kacja jest pozytywna i model uznany 

jest za poprawny. Je eli przynajmniej jedna jest negatywna to weryfi -

kacja jest negatywna, a jej wynik zawiera informacje na temat wyni-

ków wykonania poszczególnych procedur.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono oryginalne podej cie Autora [6] do pro-

jektowania komputerowych systemów kierowania ruchem kolejowym. 

G ównym jej elementem jest metoda PKRK. Oczywi cie szczegó owe

omówienie rozwi zania wykracza poza ramy tego artyku u. Niemniej 

jednak omówione zosta y g ówne etapy metody oraz wymienione sk a-

dowe kroki poszczególnych etapów. Warto podkre li , e w metodzie 

zastosowano nowoczesne podej cie do modelowania w postaci tech-

nologii obiektowej i j zyka UML. Pozwala to na automatyzacj  procesu 

projektowania przy wykorzystaniu ró norodnych narz dzi wspieraj -

cych ten rodzaj modelowania, które s  dost pne na rynku.

Dalszy rozwój opisanego podej cia przewiduje opracowanie podob-

nej metody lub rozszerzenie opisanej dla urz dze  sterowania ruchem 

kolejowym. Zagadnienia zwi zane ze sterowaniem b d  wymaga y
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jednak innego uj cia, ukierunkowanego bardziej w stron  zachowa ,

bezpiecze stwa i niezawodno ci systemu.
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DESIGNING OF THE COMPUTER SYSTEMS 
FOR RAILWAY TRAFFIC OPERATION MANAGEMENT

Summary
While the works on computer operation management systems 

and computer control systems much more attention is bestowed 

on the controlling than on the management. As the result of such 

approach there is lack of any designing methods of systems of 

railway traffi c operation management. The author, basing on his 

own experiences, presents the author’s designing method of sy-

stems of railway traffi c operation management called the PKRK 

method. The method consists of three stages: analysis, modelling, 

verifi cation of model. The formalism used by the author while mo-

delling is an object oriented methodology whereas the language is 

the Unifi ed Modelling Language UML.

Keywords: railway traffi c operation management, object orien-

ted methodology, designing method of systems of railway traffi c 

operation management, PKRK, UML, railway traffi c
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Bogus aw Ko odkiewicz1

ZASADY GOSPODARKI PALIWEM TRAKCYJNYM 
W PKP CARGO S.A. W UJ CIU MODELOWYM

Streszczenie
Niniejszy artyku  ma na celu ogólne zapoznanie z nowym spo-

sobem opracowywania instrukcji pracowniczych. tj. poprzez two-

rzenie modeli w formie diagramów i ich odpowiednie opisywanie, 

analizowanie, a przy okazji poszukiwanie najbardziej optymal-

nych rozwi za . Jako przyk ad obrazuj cy powy sze zale no ci,

przedstawiono koncepcj  powstania Instrukcji o zasadach gospo-

darki paliwowej w PKP CARGO S.A. –Ct-14.

S owa kluczowe: opracowywanie instrukcji pracowniczych, 

ARIS Business Architekt, gospodarka paliwowa

1. Wst p

PKP CARGO S.A. do realizacji pracy trakcyjnej wykorzystuje w trak-

cji spalinowej 310 lokomotyw liniowych oraz 1057 lokomotyw ma-

newrowych (10). Flot  lokomotyw spalinowych stanowi  serie ST43, 

ST44, SU45, ST45, SU46, SM03, SM30, SM31, SM42, SM48. Znaczn

cz  tych lokomotyw zmodernizowano, mi dzy innymi poprzez zabu-

dow  nowoczesnych silników spalinowych. Dotyczy to podstawowych 

serii tj. ST44, ST45 i SM42. Proces modernizacji tych lokomotyw jest 

kontynuowany.

Celem zagwarantowania pracy w/w lokomotyw PKP CARGO S.A. 

zu ywa rocznie oko o 53 tys. ton oleju nap dowego, co przy aktual-

nych cenach rynkowych stanowi znaczny poziom kosztów. 

Celem kompleksowego uregulowania zagadnie  gospodarki paliwo-

wej w PKP CARGO S.A. wykorzystano po raz pierwszy modele proce-

1  mgr. in ., PKP CARGO S.A.
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sów biznesowych, jakie zawarte s  w oprogramowaniu ARIS Business 

Architect fi rmy IDS Scheer.

Na bazie modelu a cucha warto ci dodanej opracowano projekt 

uregulowa , sk adaj cy si  z logicznie powi zanych modu ów proce-

su, które w nast pnie szczegó owo opisano za po rednictwem mode-

lów EPC. W wyniku tych prac zosta a opracowana instrukcja regulu-

j ca kompleksowo zagadnienia gospodarki paliwowej tj. Ct-14.

Poni ej zostanie zaprezentowany materia  prezentuj cy w skróco-

nej formie te zagadnienia.

2. Elementy sk adowe grafów

Zgodnie z metodyk fi rmy IDS Scheer opracowywania i prezentacji 

procesów biznesowych, przedstawione w niniejszym opracowaniu ele-

menty sk adowe grafów przedstawiaj :

Rys. 1. Elementy sk adowe grafów
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3. Ogólny model procesu paliwowego

Rys. 2 Ogólny model procesu paliwowego

Kompleksowa prezentacja zagadnie  odnosz cych si  do paliwa 

trakcyjnego zaprezentowana zosta a poprzez opracowanie ogólnego 

modelu procesu paliwowego wyst puj cego w PKP CARGO S.A. Wy-

odr bnia on nast puj ce elementy sk adowe tego procesu:

zapotrzebowanie na paliwo;

pozyskanie paliwa do lokomotyw spalinowych;

zabezpieczenie uk adów paliwowych na lokomotywach;

tankowanie lokomotywy spalinowej – przygotowanie;

tankowanie lokomotywy spalinowej na stacji paliw ;

praca lokomotyw;

zbilansowanie zu ytego paliwa;

rzeczywiste zu ycie paliwa;

rozliczenia i dane statystyczne;

ustalenie norm paliwowych;

ocena zu ycia paliwa.
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4. Notacja skrócona opisu modu ów procesu

Ogólny model procesu paliwowego - przedstawiono na rys. 2, poni-

ej opisano w wersji skróconej. Umo liwi to zapoznanie si  z zakresem 

kompleksowego uregulowania zagadnie  gospodarki paliwem trakcyj-

nym w PKP CARGO S.A.

Zapotrzebowanie na paliwo

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Ustalenie okresu zapotrzebowania;

2) Okre lenie planowanej masy przewozowej;

3) Ustalenie ilo ci zu ytego paliwa;

4) Ustalenie wielko ci wykonanej pracy;

5) Ustalenie jednostkowego zu ycia paliwa;

6) Ustalenie potrzeb paliwa;

7) Przekazanie informacji o potrzebach paliwa.

Zapotrzebowanie na paliwo ustala si  na ró ne okresy, miedzy in-

nymi dla potrzeb planowania d ugookresowego oraz krótkookresowe-

go. Proces ten wykorzystuje wielko  planowanej masy przewozowej 

lokomotywami spalinowymi, wyra onej w [tys.brtkm]. Ocenie podlega 

ilo  zu ytego paliwa w analogicznym okresie roku poprzedzaj ce-

go. Zestawiaj c wielko  wykonanej pracy oraz ilo  zu ytego pali-

wa za analizowany okres roku poprzedzaj cego ustala si  rzeczywisty 

miernik jednostkowego zu ycia paliwa wyra ony w [kg/tys.brtkm]. 

Na podstawie iloczynu planowanej pracy przewozowej lokomotywami 

spalinowymi oraz ustalonego rzeczywistego miernika jednostkowego 

zu ycia paliwa, ustala si  potrzeby paliwa wyra one w [t].

Pozyskanie paliwa do lokomotyw spalinowych

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Ustalenie ród a dostaw;

2) Centralny zakup paliwa;

3) Dostawa paliwa na stacje paliw;

4) Przyj cie paliwa;

5) Pozyskanie paliwa przez PKP Energetyka S.A.;

6) Pozyskanie paliwa przez inny podmiot.

W wyniku przeprowadzonych post powa  na zakup paliwa wy ania

si  dostawców, z którymi zawiera si  umowy na dostawy paliwa do 
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poszczególnych stacji paliw. Dostawca dostarcza paliwo na stacj  pa-

liw, przyj cie paliwa odbywa si  w oparciu o obowi zuj ce instrukcje 

(Cm-1, Cm-3, Cf 6) i uregulowania.

Zabezpieczenie uk adów paliwowych na lokomotywach

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Ustalenie miejsc zabezpieczenia uk adu paliwowego;

2) Ustalenie sposobów zabezpieczenia zlokalizowanych miejsc;

3) Monta  plomb;

4) Zarejestrowanie w dokumentacji numerów za o onych plomb;

5) Malowanie wskazanych elementów farb .

Miejsca zabezpieczenia uk adu paliwowego szczegó owo okre la za-

cznik do Instrukcji Ct-14. Na uk adzie paliwowym lokomotyw spa-

linowych, w miejscach wskazanych montuje si  plomby. Nast pnie

rejestruje si  numer za o onej plomby w dokumentacji „Wykaz nu-

merów plomb”. Ponadto wskazane elementy na uk adzie paliwowym 

lokomotyw spalinowych maluje si  farb .

Tankowanie lokomotywy spalinowej – przygotowanie

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Stwierdzenie potrzeby tankowania lokomotywy;

2) Przekazanie informacji o potrzebie zatankowania lokomotywy;

3) Wydanie dyspozycji na zatankowanie lokomotywy;

4) Przejazd lokomotywy na stacj  paliw na nabór paliwa.

Na podstawie odczytanego stanu paliwa poprzez wska nik poziomu 

paliwa potrzeb  tankowania lokomotywy ustala maszynista w porozu-

mieniu z dyspozytorem. Je eli lokomotywa wyposa ona jest w elektro-

niczne urz dzenia pomiarowe stanu paliwa oraz informacja ta prze-

kazywana jest zdalnie do dyspozytora, dyspozytor weryfi kuje potrze-

b  tankowania. Je eli dyspozytor zaakceptuje lub stwierdzi potrzeb

zatankowania lokomotywy, wówczas przekazuje j  maszyni cie oraz 

w razie mo liwo ci informuje pracownika stacji paliw. Maszynista po 

otrzymaniu od dyspozytora dyspozycji na zatankowanie lokomotywy 

(nabór paliwa) przemieszcza lokomotyw  na stacj  paliw.

Tankowanie lokomotywy spalinowej na stacji paliw

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

  1) Ustalenie danej ilo ci paliwa do naboru;
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  2) Wystawienie dokumentu RW 2 na nabór paliwa;

  3) Zatwierdzenie dokumentu RW 2;

  4) Przekazanie dokumentu RW 2 na stacj  paliw;

  5) Rozplombowanie zbiornika paliwa;

  6) Otwarcie wlewu zbiornika paliwa;

  7) Tankowanie lokomotywy;

  8) Uzupe nienie wpisów na dokumencie RW 2;

  9) Zamkni cie wlewu zbiornika paliwa;

10) Zaplombowanie wlewu paliwa;

11) Potwierdzenie poboru paliwa na RW 2.

Po podstawieniu lokomotywy na tankowanie na stacj  paliw ma-

szynista uzgadnia z dyspozytorem dan  ilo  paliwa do naboru. 

Dyspozytor wystawia dokument RW 2 na nabór paliwa oraz go za-

twierdza. Nast pnie dokument RW 2 przekazuje pracownikowi sta-

cji paliw za po rednictwem maszynisty. Pracownik stacji paliw przed 

rozpocz ciem tankowania sprawdza, czy plomba na zbiorniku paliwa 

jest nienaruszona a nast pnie rozplombowuje zbiornik paliwa. Wlew 

zbiornika paliwa otwiera maszynista. Tankowanie lokomotywy doko-

nuje pracownik stacji paliw w obecno ci maszynisty.

Po zako czeniu naboru paliwa pracownik stacji paliw uzupe nia

wpisy na dokumencie RW 2, a maszynista dokonuje zamkni cia wle-

wu na zbiorniku paliwa. Zaplombowanie wlewu zbiornika paliwa do-

konuje pracownik stacji paliw. Ko cowym dzia aniem w procesie tan-

kowania lokomotywy jest potwierdzenie poboru paliwa na druku RW 

2, które dokonuje maszynista.

Zbilansowanie zu ytego paliwa

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Ustalenie stanu paliwa na lokomotywie na pocz tku miesi ca;

2) Ustalenie ilo ci paliwa zatankowanego na lokomotywie w ci gu

miesi ca;

3) Ustalenie ilo ci paliwa zwróconego do magazynu;

4) Ustalenie stanu paliwa na lokomotywie na koniec miesi ca;

5) Ustalenie rzeczywistego zu ycia paliwa przez lokomotyw  w ci -

gu miesi ca.

W systemie WYKAZ rejestruje si  stany paliwa z pocz tku i ko ca

obs ugi pojazdu trakcyjnego przez maszynist  w zmianie roboczej. In-

formacje te po zako czeniu miesi ca transmitowane s  do systemu 
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PALIWO. System ten przetwarza otrzymane zbiory i ustala stan pali-

wa na lokomotywie, jaki zosta  zarejestrowany w pierwszej i ostatniej 

„Karcie pracy…” Mt-514 odnosz cej si  do tej lokomotywy w danym 

miesi cu. Nast pnie procedury w systemie PALIWO dodaj  do ustalo-

nego stanu pocz tkowego paliwa na lokomotywie na pocz tku miesi -

ca, ilo  paliwa zatankowanego w ci gu miesi ca na t  lokomotyw .

Od otrzymanej wielko ci odejmuje ilo  paliwa zwróconego w ci gu

miesi ca z lokomotywy na magazyn oraz odejmuje stan ko cowy pa-

liwa ustalony na lokomotywie na ko cu miesi ca. W wyniku dokona-

nych oblicze  otrzymuje si  rzeczywiste zu ycie paliwa przez lokomo-

tyw  w ci gu miesi ca.

Rzeczywiste zu ycie paliwa

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

1) Sporz dzenie dokumentu RW 2;

2) Przekazanie dokumentu RW 2 do magazynu;

3) Utworzenie dokumentu RW w SAP-GM na podstawie RW 2;

4) Wygenerowanie zbioru w SAP-GM dla potrzeb systemów PALI-

WO i TABOR;

5) Wysy ka wygenerowanego zbioru do IK;

6) Odbiór zbioru oraz wprowadzenie go do systemów PALIWO i TA-

BOR;

7) Przetwarzanie danych w systemie PALIWO i TABOR;

8) Wysy ka zbiorów oraz zestawie  do Centrali CARGO oraz Zak a-

dów CARGO.

Podczas procesu tankowania lokomotywy sporz dza si  dokument 

RW 2, który przekazuje si  do magazynu magazynierowi. Na podstawie 

danych zawartych w dokumencie RW 2 magazynier w systemie SAP-GM 

tworzy dokument RW rejestruj c odpowiednie dane. Administrator syste-

mu SAP-GM po zamkni ciu miesi ca sprawozdawczego generuje w syste-

mie SAP-GM zbiory z danymi dla potrzeb systemów PALIWO i TABOR.

Po zebraniu wszystkich niezb dnych zbiorów z danymi za dany mie-

si c sprawozdawczy, operator systemów PALIWO i TABOR przetwarza 

te dane, a nast pnie generuje zestawienia wynikowe oraz zbiory dbf.

Rozliczenia i dane statystyczne

Sk adaj  si  z nast puj cych dzia a :

  1) Zebranie danych do opracowania sprawozdania G-03;
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  2) Opracowanie sprawozdania G-03;

  3) Zatwierdzenie sprawozdania G-03;

  4) Elektroniczna wysy ka sprawozdania G03 do GUS;

  5) Zebranie danych do opracowania Planu rzeczowego CARGO 

w zakresie paliwa;

  6) Opracowanie Planu rzeczowego CARGO w zakresie paliwa;

  7) Zatwierdzenie Planu rzeczowego CARGO w zakresie paliwa;

  8) Przekazanie opracowanych materia ów do Biura Ekonomicz-

nego;

  9) Uj cie w Biznes Planie CARGO danych dotycz cych paliwa;

10) Zebranie danych do wykazów z informacjami do op at za ko-

rzystanie ze rodowiska;

11) Opracowanie informacji o nale nych op atach;

12) Zatwierdzenie informacji o nale nych op atach;

13) Wysy ka informacji do zainteresowanych;

14) Sporz dzenie przelewu z tytu u nale nych op at.

Sprawozdanie G-03 opracowuje si  zgodnie z obja nieniami do for-

mularza G-03, zawartymi na tym formularzu. Przygotowane sprawo-

zdanie G-03, po zatwierdzeniu wysy a si  do GUS w formie elektro-

nicznej z wykorzystaniem Portalu sprawozdawczego GUS. 

Pracownik stanowiska ds. ochrony rodowiska gromadzi w BBZ

dane do opracowania zbiorczego zestawienia informacji o zakresie ko-

rzystania ze rodowiska i wysoko ci nale nych op at na podstawie 

ZBZ . Z zebranych danych sporz dza si  zbiorcze zestawienie infor-

macji o zakresie korzystania ze rodowiska i wysoko ci nale nych

op at z tytu u spalania paliw przez lokomotywy, a nast pnie przesy a

si  te informacje do Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazo-

wieckiego.

Ustalenie norm paliwowych 

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

  1) Wybór rodzaju normy do opracowania;

  2) Ustalenie kodów pracy pojazdów trakcyjnych do opracowania 

normy postojowej;

  3) Ustalenie serii lokomotywy do opracowania normy postojowej;

  4) Opracowanie normy postojowej dla serii lokomotyw spalino-

wych;

  5) Ustalenie serii lokomotyw do opracowania normy dynamicznej;
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  6) Ustalenie Zak adu CARGO do opracowania normy dynamicznej;

  7) Wybór rodzaju pracy do opracowania normy dynamicznej;

  8) Ustalenie kodów pracy do opracowania normy dynamicznej;

  9) Opracowanie normy dynamicznej dla serii lokomotyw spalino-

wych;

10) Ustalenie serii lokomotyw do opracowania normy podgrzewacza;

11) Opracowanie normy podgrzewacza dla serii lokomotyw spali-

nowych;

12) Przekazanie norm do zatwierdzenia;

13) Wysy ka zatwierdzonych norm do zainteresowanych;

Opracowuje si  nast puj ce rodzaje norm:

a) postojowa – obejmuj ca postoje przy rodzajach pracy:

- pasa erskiej (L/poj.godz.),

- towarowej (L/poj.godz.),

- manewrowej (L/poj.godz.),

- przej ciach (L/poj.godz.),

- przyprz gach i doprz gach (L/poj.godz.)

b) dynamiczna - obejmuj ca rodzaje pracy:

- pasa ersk  (L/pojkm. i L/tys.brtkm),

- towarow  (L/pojkm. i L/tys.brtkm),

- manewry, ogrzewanie, odka anie i mycie (L/poj.godz.).

c) podgrzewacza – obejmuj ca czas pracy lokomotywy na pod-

grzewaczu (L/poj.godz.).

Normy te opracowuje si  dla ka dego w/w rodzaju pracy, w odnie-

sieniu do ka dej serii lokomotyw spalinowych i oddzielnie dla ka dego

zak adu CARGO.

„L” – jest to normowana wielko  zu ycia paliwa wyra ona w li-

trach.

Ocena zu ycia paliwa

Sk ada si  z nast puj cych dzia a :

  1) Przygotowanie materia ów do analizy paliwowej;

  2) Powo anie komisji paliwowo – energetycznej;

  3) Zwo anie posiedzenia komisji paliwowo – energetycznej;

  4) Prezentacja osi gni tych wyników paliwowych i eksploatacyj-

nych;

  5) Analiza lokomotyw z ponadnormatywnym zu yciem paliwa;
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  6) Ustalenie wniosków i dalszych dzia a  optymalizuj cych zu y-

cie paliwa;

  7) Przes anie protoko ów z Komisji paliwowo energetycznej do 

CETL.

Materia y do oceny zu ycia paliwa przygotowuje pracownik ds. 

gospodarki paliwowej w Zak adzie CARGO. Zak ad CARGO powo u-

je komisj  paliwowo energetyczn , której posiedzenia zwo uje si  co 

najmniej raz na kwarta .

W czasie posiedzenia komisji paliwowo-energetycznej dokonuje 

si  prezentacji osi gni tych wyników paliwowych i eksploatacyjnych, 

dokonywana jest analiza lokomotyw z ponadnormatywnym zu yciem

paliwa. Ustalane s  wnioski oraz opracowuje dalsze dzia ania opty-

malizuj ce zu ycie paliwa.

5. Notacja opisu modu u procesu z wykorzystaniem modelu 
EPC

Przedstawiona powy ej notacja skrócona opisu modu ów proce-

su, bez odniesienia ich do diagramów wskazuje jedynie zakres kom-

pleksowej regulacji zagadnie  paliwowych. W tej formie czytelno

opracowanej instrukcji pracowniczej by aby nie do zaakceptowania. 

Poni ej przedstawiono w formie przyk adu, modu  procesu Praca lo-

komotyw opracowany w formie grafu z wykorzystaniem modelu EPC. 

Model EPC generowany jest przez system ARIS Business Architect. 

Ustalenie w modelu poszczególnych dzia a  i zdarze , przypisanie do 

dzia a  zasobów tj. dokumentacji, pracowników, systemów informa-

tycznych oraz terminów technicznych powoduje, e dany proces staje 

si  przejrzysty i czytelny, atwy jest do zrozumienia dla pracowników 

uczestnicz cych w tym procesie. Zgodnie z notacj  pokazan  w poni -

szym module procesu, w instrukcji Ct-14 zosta y opracowane pozo-

sta e modu y.
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Powy szy graf prezentuje post powanie odnosz ce si  do pracy lo-

komotyw.

Sk ada si  ono z nast puj cych dzia a :

  1) Ustalenie stanu paliwa przy przyj ciu pojazdu trakcyjnego.

  2) Przy przyj ciu pojazdu trakcyjnego maszynista ustala stan 

plomb na uk adzie paliwowym oraz poprzez wska nik poziomu 

paliwa lub wy wietlacz elektronicznego urz dzenia pomiaro-

wego - stan paliwa na poje dzie. Nast pnie sprawdza zgodno

odczytu z zapisami dokonanymi przez maszynist  zdaj cego

w ksi ce pok adowej pojazdu z nap dem. Post powanie to re-

guluj  postanowienia Instrukcji Ct-1.

  3) Zarejestrowanie pocz tkowego stanu paliwa w Mt-514.

  4) Ustalony pocz tkowy stan paliwa na poje dzie trakcyjnym ma-

szynista rejestruje w „Karcie pracy…” Mt-514. Post powanie

to reguluj  postanowienia Instrukcji o sposobie wype niania

i trybie post powania z kart  pracy dru yny trakcyjnej i pojaz-

dów Ct-12 oraz za cznika nr 3 Instrukcji Ct-14.

  5) Rejestracja pracy lokomotywy.

  6) Rejestracji pracy lokomotywy dokonuje maszynista w „Karcie 

pracy…” Mt-514 zgodnie z zasadami wynikaj cymi z postano-

wie  Instrukcji o sposobie wype niania i trybie post powania

z kart  pracy dru yny trakcyjnej i pojazdów Ct-12.

  7) Ustalenie stanu paliwa przy zdaniu pojazdu trakcyjnego.

  8) Przy zdaniu pojazdu trakcyjnego maszynista ustala stan pali-

wa na poje dzie. Dokonuje tego poprzez wska nik poziomu pa-

liwa lub wy wietlacz elektronicznego urz dzenia pomiarowego. 

Post powanie to reguluj  postanowienia Instrukcji Ct-1.

  9) Zarejestrowanie ko cowego stanu paliwa w Mt-514.

10) Ustalony przy zdaniu pojazdu trakcyjnego ko cowy stan pali-

wa maszynista rejestruje w „Karcie pracy…” Mt-514. Ponadto 

zapisuje stan paliwa przy zdaniu w ksi ce pok adowej pojaz-

du z nap dem. Post powanie to reguluj  postanowienia In-

strukcji o sposobie wype niania i trybie post powania z kart

pracy dru yny trakcyjnej i pojazdów Ct-12 oraz za cznika nr 

3 Instrukcji Ct-14.

11) Rejestracja Mt-514 w systemie WYKAZ.

12) Dane z „Kart pracy…” Mt-514 (w tym dotycz ce stanu pocz t-

kowego i ko cowego paliwa) w systemie WYKAZ rejestruje ope-
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rator systemu WYKAZ. Rejestracja danych odbywa si  zgodnie 

z Instrukcj  obs ugi systemu WYKAZ.

6. Zasady obliczania mierników paliwowych w trakcji spalino-
wej

Poni ej przedstawia si  podstawowe mierniki, jakie s u  do oceny 

zu ycia paliwa przez lokomotywy spalinowe. 

1) Paliwo normowane dla pracy w ruchu pasa erskim (Pn
PS

) [L]:

gdzie:

Nl
PS

   – norma dla luzów w ruchu pasa erskim [L/pojkm];

Km
PS

– pojazdo-kilometry ogó em w ruchu pasa erskim;

Nb
PS

 – norma na tys. brtkm dla ruchu pasa erskiego [L/tys.

brtkm];

B
PS

  – tys. brtkm w ruchu pasa erskim;

2) Paliwo normowane dla pracy w ruchu towarowym (Pn
Tow

) [L]:

gdzie:

Nl
Tow

  – norma dla luzów w ruchu towarowym [L/pojkm];

Km
Tow

– pojazdo-kilometry ogó em w ruchu towarowym;

Nb
Tow

  – norma na tys. brtkm dla ruchu towarowego [L/tys.brtkm];

B
Tow

  – tys. brtkm w ruchu towarowym;

3) Paliwo normowane dla pracy na postoju (Pn
Post

) [L]:

gdzie:

N
Post

 – norma dla postoju [L/godz.];

T
Post

 – czas postojów [godz.];

4) Paliwo normowane dla pracy manewrowej (Pn
Man

) [L]:

gdzie:

N
Man

 – norma dla pracy manewrowej [L/godz.];

T
Man

– czas jazdy w pracy manewrowej [godz.];

PS PS PS PS PSPn Nl Km Nb B

Tow Tow Tow Tow TowPn Nl Km Nb B

Post Post PostPn N T

Man Man ManPn N T
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5) Paliwo normowane dla pracy podgrzewacza (Pn
Podg

) [L]:

gdzie:

N
Podg

  – norma dla podgrzewacza [L/godz.];

T
Podg

– czas pracy podgrzewacza [godz.];

6) Paliwo normowane ogó em (Pn) [L]:

7) Paliwo rzeczywiste ogó em (Pr) [L]:

Stanowi rzeczywist  sum  paliwa, jakie zosta o zu yte przez lo-

komotywy spalinowe w danym okresie rozliczeniowym.

8) Paliwo rzeczywiste dla danego rodzaju pracy (Pr
xxx

) [L]:

Oblicza si  procent ogó em (P
%
), jakim jest paliwo rzeczywiste 

ogó em (Pr) w stosunku do paliwa normowanego ogó em (Pn)

gdzie:

xxx
  – odnosi si  do rodzaju analizowanej pracy

9) Miernik rzeczywistego zu ycia paliwa dla danej pracy w ruchu 

w odniesieniu do masy brutto poci gu (Mrz
xxx

) [L/tys. brtkm]:

gdzie:

Mrz
PS

  – miernik rzeczywistego zu ycia paliwa w odniesieniu do 

masy brutto poci gu w ruchu pasa erskim;

Mrz
Tow

  – miernik rzeczywistego zu ycia paliwa w odniesieniu do 

masy brutto poci gu w ruchu towarowym;

Podg Podg PodgPn N T

PS Tow Post Man PodgPn Pn Pn Pn Pn Pn

%

Pr 100
P

Pn

xxx
xxx

Pn Pr
Pr

Pn

( )PS PS PS
PS

PS

Pr Nl Km
Mrz

B

( )Tow Tow Tow
Tow

Tow

Pr Nl Km
Mrz

B
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10) Miernik rzeczywistego zu ycia paliwa ogó em w odniesieniu do 

masy brutto poci gu (Mrz
Og

) [L/tys. brtkm]:

11) Miernik rzeczywistego zu ycia paliwa w danym ruchu w odnie-

sieniu do pojazdo-kilometra (Mkm
xxx

) [L/pojkm.]:

gdzie:

Pr
xxx

  – paliwo rzeczywiste danego ruchu;

Km
xxx

– pojazdo - kilometry danego ruchu;

Nb
xxx

  – norma na tys. brtkm dla danego ruchu [L/tys.brtkm];

B
xxx

  – tys. brtkm w danym ruchu;

12) Miernik redniego obci enia poci gu w danym ruchu lub ogó-

em (MQ
xxx

) [tys.kg]:

gdzie:

Kmp
xxx

 – poci go - kilometry danego ruchu;

13) Miernik ró nicy paliwa w danym ruchu lub ogó em (Mrp
xxx

) [L]:

14) Miernik procentowej ró nicy paliwa w danym ruchu lub ogó-

em (%Mrp
xxx

) [%]:

7. Podsumowanie

1) Stwierdza si  du  przydatno  wykorzystywania narz dzi in-

formatycznych typu ARIS Business Architect do opracowywania 

instrukcji pracowniczych.

( ) ( )PS Tow PS PS Tow Tow
Og

PS Tow

Pr Pr Nl Km Nl Km
Mrz

B B

( )xxx xxx xxx
xxx

xxx

Pr Nb B
Mkm

Km

xxx
xxx

xxx

B
MQ

Kmp

xxx xxx xxxMrp Pn Pr

100
% xxx

xxx

xxx

Mrp
Mrp

Pn
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2) Przedstawienie zada  w formie grafów do logicznej ich realizacji 

przez pracowników, znacznie usprawnia realizacj  zdefi niowa-

nych procesów.

3) Analiza opracowanych modeli procesów biznesowych daje mo -

liwo  ich oceny a przez to wskazywanie rozwi za  optymaliza-

cyjnych.
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THE RULES OF MOTOR FUEL HANDLING 
IN PKP CARGO S.A. IN MODEL APPROACH

Summary
The general rules of the new way for elaboration of operation 

instructions for workers ie. in a form of diagrams, their proper 

descriptions, analysis and by the way searching the most optimal 

solutions have been presented in the paper. The conceptions of 

instruction for fuel handling in PKP CARGO S.A. elaboration have 

been presented to illustrate the dependences mentioned above.

Keywords: elaboration of operation instructions, ARIS Business 

Architect, fuel handling
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ANALIZA EFEKTYWNO CI SYSTEMU 
„RUCHOMA DROGA” WZD U  III KORYTARZA 

EUROPEJSKIEGO NA ODCINKU 
W GLINIEC-PRZEMY L

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcj  organizacji trasy przewozu 

pojazdów ci arowych przy zastosowaniu wagonów typu 602 S na 

magistrali kolejowej E-30 (W gliniec-Wroc aw-Katowice-Przemy l) 

oraz opracowano lokalizacj  stacji roz adowczo-za adowczych. 

Z przeprowadzonych oblicze  wynikaj  pozytywy systemu trans-

portu „ruchoma droga”, wskazuj ce na op acalno  rz du oko o 66% 

w odniesieniu do przejazdu tradycyjnie szlakiem samochodowym.

S owa kluczowe: magistrala E-30, transport bimodalny, efek-

tywno  systemu „ruchoma droga”

1. Problematyka artyku u

Omówiono aspekty organizacyjne przewozu pojazdów ci arowych

transportem szynowym w systemie Rollende Landstrasse (Ro-La), na 

przyk adzie odcinka W gliniec-Przemy l magistrali E-30, przy zasto-

sowaniu wagonów typu 602S, proponuj c tak e lokalizacj  stacji roz-

adunkowo-za adunkowych.

W szczególno ci uwag  skupiono na:

- zasadzie funkcjonowania systemu niskopod ogowych wagonów 

rynnowych Ro-La-Alpin,

- g ównych parametrach niskopod ogowego wagonu typu 602 S,

1  dr in ., Politechnika Opolska, Katedra Dróg i Mostów, e-mail: w.kozlowski@po.opole.pl, tel. (+48) 606 672 130
2  dr hab. in ., prof. UPW, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Budownictwa, Wy sza Szko a Oficerska Wojsk L dowych we Wroc-

awiu, e-mail: andrzej.surowiecki@up.wroc.pl, andrzejsurowiecki3@wp.pl
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- zasadzie wjazdu i zjazdu transportowanych samochodowych po-

jazdów ci arowych,

- lokalizacji stacji roz adowczo-za adowczych,

- niezb dnej dokumentacji transportowej przy realizacji przewo-

zów na rozpatrywanej trasie,

- analizie porównawczej kosztów transportu w technologii Rollen-

de Landstrasse z transportem stricte drogowym,

- kalkulacji kosztów trasy poci gu na odcinku W gliniec-Przemy l

z maksymalnym obci eniem na 28 platformach pojazdami ci -

arowymi o DMC 40 t, z maksymalnym adunkiem.

2. Sytuacja ruchu tranzytowego na osi zachód-wschód w obsza-
rze terytorium Polski 

Obserwowany w Polsce od ponad 20 lat wyj tkowo dynamiczny przy-

rost rozwoju transportu drogami samochodowymi jest w znacz cym 

stopniu przyczyn  strat spo ecznych i fi nansowych spowodowanych 

na przyk ad tzw. kongesti  transportow  (zat oczenie ci gów komuni-

kacyjnych) albo wypadkami oraz degradacj rodowiska (ha as, zanie-

czyszczenie powietrza, gleby, wód gruntowych i cieków, itp.). Koszty 

uboczne zwi zane z tym systemem transportu s  odczuwalne w skali 

mikro (np. konsumenci prywatni, fi rmy prowadz ce dzia alno  gospo-

darcz , rynek) i makro, która uwzgl dnia ca o  gospodarki Polski, Eu-

ropy i wiata. Rozwój transportu intermodalnego jest w pewnym stop-

niu alternatyw  dla ekspansywnego rozwoju ci arowych przewozów 

drogami i rodkiem powstrzymuj cym proces przyspieszonej degradacji 

nawierzchni drogowych. Bimodalny system transportu typu kolej-dro-

ga samochodowa stanowi tak e realn  perspektyw  znacznego wzrostu 

przewozów brutto. Od ponad 10 lat propagowane jest has o „tiry na 

tory”, lecz ta idea ci gle nie jest realizowana w praktyce. Przyczyn tego 

stanu rzeczy jest wiele i maj  one charakter do  z o ony.

Wdro enie „ruchomej drogi” na przyk ad w trzecim korytarzu 

transportowym przebiegaj cym przez Polsk  (W gliniec-Wroc aw-Ka-

towice-Przemy l) stanowi oby nowoczesny, sprawny technicznie i pro-

ekologiczny pomost transportowy, cz cy kraje Unii Europejskiej 

z subkontynentem azjatyckim. Odegra oby istotn  rol  w towarowej 

wymianie i by oby znacz cym stymulatorem polskiej gospodarki.
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Post puj cy rozwój tranzytowych przewozów adunków przez te-

ren Polski w II (Berlin-Pozna -Warszawa-Mi sk-Moskwa) i III kory-

tarzu paneuropejskim (Berlin/Drezno- W gliniec-Wroc aw-Katowice-

Lwów-Kijów) jest du  szans  rozwoju przewozów „intermodalnych” 

dla Polski, z racji korzystnego usytuowania geografi cznego. Korzy ci

w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym i rodowiskowym z tego 

systemu przemieszczania adunków dotyczy  mog  tak e pa stw s -

siaduj cych z Polsk . Jest jednak wiele nie rozwi zanych problemów, 

odpowiedzialnych za niedorozwój przedmiotowego systemu transpor-

tu ci arowego. Przyk adem zjawiska kryzysowego mo e by  kolejowy 

ruch tranzytowy przebiegaj cy przez Polsk  z Ukrainy w kierunku Nie-

miec - w okresie 2005-2011 roku tendencja jest malej ca. Zasygnali-

zowane problemy wynikaj : z braku wspólnych rozwi za  prawnych, 

zró nicowanej polityki taryfowej, braku w a ciwych przygotowa  or-

ganizacyjnych i taborowych, powolnym rozwojem nowych technologii, 

niedostatku terminali prze adunkowych itd. Wyst puje tak e nieroz-

wi zany problem kosztów, polegaj cy na zbyt wysoko narzuconych 

stawkach za dost p do infrastruktury kolejowej.

3. Rozwi zanie techniczne przewozu ci arówek w technologii 
Rollende Landstrasse

Jak wiadomo, transport przy u yciu technologii szynowo-drogowej 

charakteryzuje si  tym, e g ówny odcinek przewozu z adunkiem i/lub 

z pojazdem ci arowym jest realizowany za pomoc  platformy kolejo-

wej, natomiast dojazd ci arówek do terminalu kolejowego i odjazd jest 

wykonywany transportem samochodowym (autonomicznie) [1, 2, 3].

W referacie zaproponowano symulacj  przewozu ci arówek we-

d ug technologii Ro-La („ruchoma droga”), przy zastosowaniu nisko-

pod ogowych platform rynnowych typu 602S, których producentem 

jest fi rma TABOR SZYNOWY OPOLE S.A. Na rys. 1 pokazano widok 

pod u ny i przekrój poprzeczny wagonu typu 602S [4]. Natomiast 

zasadnicze parametry tego wagonu podano w tablicy 1 [4].Wjazd na 

platform  i zjazd transportowanych pojazdów odbywa si  na zasadzie 

w asnego nap du, przy pomocy dostawczej czo owej rampy przy ot-

wartej czo ownicy, która s u y równie  do czenia platformy z loko-

motyw  i wagonami innymi (typowymi). W przypadku tych operacji 
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nie s  wymagane jakiekolwiek kosztowne nak ady fi nansowe dotycz -

ce infrastruktury terminalu i wyposa enia w specjalistyczne urz dze-

nia prze adunkowe. Wymagana jest jedynie standardowo utwardzona 

nawierzchnia, np. beton asfaltowy lub beton cementowy.

4. Koncepcja organizacji trasy rzewozu pojazdów ci arowych
w systemie Ro-La

Zaplanowana trasa ma charakter przewozu ci arówek tranzytem, 

punkty za adunku i roz adunku pojazdów s  zlokalizowane na tery-

torium Polski. Jest to tzw. tranzyt po redni wed ug teorii przedsta-

wionej w publikacji [5]. Docelowe kierunki przewozu pojazdów ci -

arowych kolej  w tranzycie przez Polsk  na symulowanym odcinku 

W gliniec-Przemy l ilustruje rys: 2. Na rysunku tym oznaczono tak e

nast puj ce proponowane stacje kolejowe za adunkowo-roz adunko-

we: Legnica, Wroc aw, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków i Rzeszów. 

W przypadku procesu za adunku pojazdów na platformy i wy adunku

nie jest wymagana specyfi czna budowa i wyposa enie terminali. Istot-

ne s  tylko dwa czynniki:

- dost p do rampy najazdowej,

- odpowiednio utwardzone pod o e pomi dzy torami kolejowymi 

(np. beton asfaltowy, beton cementowy, p yty betonowe prefa-

brykowane), w celu umo liwienia wjazdu ci arówek na platfor-

my kolejowe i zjazdu z nich. 

Rys. 1. Wagon niskopod ogowy rynnowy typu 602S, przeznaczony do 
transportu ci arówek w systemie Ro-La [4]: widok pod u ny i przekrój 

poprzeczny
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Tablica 1. Zasadnicze parametry wagonu typu 602S [4]

Rys. 2. Docelowe kierunki przewozu pojazdów ci arowych kolej  w tran-
zycie przez Polsk  na symulowanym odcinku W gliniec-Przemy l oraz lo-

kalizacja stacji za adunkowo-roz adunkowych [4]
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Oszacowane w przybli eniu elementarne czasy, zwi zane z za adun-

kiem ci arówki na platform  kolejow  lub (w odwrotnej kolejno ci)

wy adunkiem kszta tuj  si  nast puj co (zak adaj c w przybli eniu

d ugo  ruchomej drogi 560 m i pr dko  jazdy po niej 50 m/min):

- podstawienie poci gu na terminal i ustawienie w wymaganym 

miejscu: 2 min,

- ustawienie rampy najazdowej i jej zaryglowanie: 5 min,

- podjazd pierwszego samochodu do rampy: 0,5 min,

- przyj cie dokumentów: 1 min,

- sprawdzenie stanu plomb i stanu technicznego pojazdu: 2 min,

- wjazd ci arówki na ruchom  drog  i przejazd z pr dko ci  ok. 

3 km/h do miejsca postoju (do wagonu nr 1): 11 min;

- za o enie klinów i zabezpieczenie samochodu przed przemiesz-

czeniem si : 2 min,

- zdejmowanie rygla i usuni cie rampy najazdowej: 5 min.

Sumaryczny czas operacji wyszczególnionych powy ej wynosi 

28,5 min. Do niezb dnej dokumentacji transportowej nale :

- dokumenty handlowe, zwi zane z zawarciem transakcji i rozli-

czeniem,

- dokumenty transportowe, sporz dzane zwykle przez spedytora. 

W celu uproszczenia sporz dzania tych dokumentów na skal  mi -

dzynarodow , zosta y opracowane ujednolicone wzory, opieraj ce si

na mi dzynarodowych standardach. Standardem s  podstawowe for-

mularze, którymi s  m.in. dokumenty takie jak list przewozowy CMR 

w transporcie samochodowym oraz list przewozowy CIM w transpor-

cie kolejowym. Dokument CIM jest za cznikiem B do konwencji CO-

TIF, której nowa wersja zosta a opracowana w roku 1999. Konwen-

cja zawiera ogó  informacji dotycz cych mi dzynarodowego transpor-

tu kolejowego. Natomiast w za czniku B znajduj  si  ujednolicone 

przepisy o umowie mi dzynarodowego przewozu towarów kolej . Do 

najwa niejszych ustale  konwencji w zakresie regulacji pomi dzy na-

dawc adunku a przewo nikiem nale  [1, 4]:

- nadawca zawiera umow  transportu z przewo nikiem,

- w przypadku wyst pienia kolejnych przewo ników, w chwili 

przej cia adunku staje si  on jedn  ze stron umowy (wobec tego 

wszystkie warunki zawarte w li cie przewozowym obowi zuj

równie  ich);
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- przewo nicy bior cy udzia  w procesie przewozu adunków po-

nosz  odpowiedzialno  za ca o  transportu.

W konwencji zawarte s  równie  informacje odno nie terminów, 

obowi zuj ce w transporcie kolej , np. [1, 4]:

- czas przygotowania transportu t
pt

 12 godzin,

- przewo nik ma zarezerwowane 24 godziny do realizacji przewo-

zu na ka dym odcinku trasy o d ugo ci 400 km,

- obowi zuje ustalona trasa przewozu przez obie umawiaj ce si

strony, w przypadku gdy takich ustale  nie ma, obowi zuje naj-

krótsza mo liwa trasa,

- nale y uwzgl dni  czas odpoczynku przewo nika i mo liwo

wyst pienia niespodziewanych postojów.

5. Analiza porównawcza kosztów transportu w technologii Ro-
La z transportem stricte drogowym

Jak wiadomo, przy mo liwo ci wyboru pomi dzy dwoma ró nymi

ga ziami transportu niezb dne jest oszacowanie kosztów. Porówna-

nie kosztów transportu stricte samochodowego z systemem bimodal-

nym Ro-La przeprowadzono rozpatruj c pi  wariantów, ró ni cych

si  wysoko ci  op aty za dost p do infrastruktury kolejowej. W obli-

czeniach dla wszystkich pi ciu wariantów przyj to sta e koszty:

- wynajmu lokomotywy 2257,60 z ;

- wynajmu kuszetki dla kierowców ci arówek 462,0 z ;

- wynajmu 28 wagonów niskopod ogowych typu 602S; niezale -

nie od tego, czy s  realizowane przewozy w 100%, 75%, 50% 

czy 25%, nale y liczy  si  z tym, e wagony s  wynajmowane na 

okres doby i przy realizacji przewozów mniejszych operator po-

nosi koszty zwi zane z ich dobowym wynajmowaniem. W przy-

padku gdy realizowane s  niekompletne przewozy, puste wago-

ny powinny pozosta  na bocznicy.

Ceny, którymi operuje si  w niniejszej analizie, s  cenami brutto, 

czyli uwzgl dniaj cymi podatek VAT.

W tablicy 2 przedstawiono porównanie kosztów transportu przy 

uwzgl dnieniu 100% op aty za dost p do infrastruktury kolejowej 

(wariant I analizy) [4]. W kolumnie drugiej podano koszt transportu 

jednostki (ci arówki) drog  samochodow , przy uwzgl dnieniu op at
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drogowych obowi zuj cych od 1.07.2011 r. Kolumna trzecia zawiera 

koszt transportu ci arówki w systemie bimodalnym Ro-La, przy za o-

eniu czterech mo liwo ci sk adu poci gu bimodalnego, które s  mie-

rzone liczb  platform 602S: 28 sztuk, 21, 14 i 7 platform. Natomiast 

w czwartej kolumnie zamieszczono ró nic  kosztów, któr  otrzymano 

na korzy  transportu Ro-La. Warto  tej ró nicy jest zale na od licz-

by ci arówek transportowanych platformami typu 602S. 

W przypadku pozosta ych wariantów analiza kosztów jest prowa-

dzona z uwzgl dnieniem nast puj cej zni ki [%] w op acie za dost p

do infrastruktury kolejowej: wariant II –zni ka 25%, wariant III-zni ka

50%, wariant IV- zni ka 75%, wariant V-ca kowite zniesienie op at za 

dost p do infrastruktury transportu szynowego. 

Tablica 2. Porównanie kosztów transportu przy uwzgl dnieniu 100% op a-
ty za dost p do infrastruktury kolejowej [4]

Rozpatruj c transport jednostki (ci arówki) poci giem o nominal-

nym sk adzie platform (28 sztuk), wykazano koszt przewozu tej jed-

nostki K
p,j

 w zale no ci od wysoko ci op at za dost p do infrastruktury 
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kolejowej oraz redukcj  kosztu przewozu ∆K
p,j

w odniesieniu do kosztu 

przewozu wy cznie drog  samochodow :

1) wariant I (100% op at za dost p do infrastruktury kolejowej): 

K
p,j

 = 653,82 z  brutto, ∆K
p,j

 = 1295,05 z ;

2) wariant II (75% op at za dost p do infrastruktury kolejowej): 

K
p,j

 = 534,71 z  brutto, ∆K
p,j

 = 1414,16 z ;

3) wariant III (50% op at za dost p do infrastruktury kolejowej): 

K
p,j

 = 415,60 z  brutto, ∆K
p,j

 = 1533,27 z ;

4) wariant IV (25% op at za dost p do infrastruktury kolejowej): 

K
p,j

 = 296,49 z  brutto, ∆K
p,j

 = 1652,38 z ;

5) wariant V (ca kowite zniesienie op at za dost p do infrastruktury 

kolejowej): K
p,j

 = 177,38 z  brutto, ∆K
p,j

 = 1948,87 z .

6. Podsumowanie

Z przeprowadzonych oblicze  porównawczych wynikaj  ewidentnie 

pozytywne efekty ekonomiczne (i w nast pstwie korzy ci gospodarcze, 

spo eczne, ekologiczne itp.) w przypadku stosowania przewozów w sy-

stemie bimodalnym „ruchoma droga” w odniesieniu do klasycznego 

transportu drogami samochodowymi. Nawet w przypadku wariantu 

organizacji przewozów zak adaj cego 100% op at za dost p do infra-

struktury kolejowej op acalno  kszta tuje si  na poziomie 66%.

Wymiar pozytywnych efektów systemu przewozów „ruchoma dro-

ga” jest wprost proporcjonalny do liczby ci arówek przewo onych,

czyli do liczby zaanga owanych w ten transport specjalnych platform 

typu 602 S.

Istnieje pogl d, e jednym z istotnych problemów ograniczaj cym

w Polsce rozwój systemu transportu „ruchoma droga” jest zbyt wyso-

ka op ata za dost p do infrastruktury kolejowej. 
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THE EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE „MOBILE 
ROAD” SYSTEM ALONG III EUROPEAN CORRIDOR 

IN THE SECTION W GLINIEC-PRZEMY L
Summary

The concept of heavy vehicles organization-routing using the S-

602 type of wagons on the railway lines E-30 (W gliniec-Wroclaw-

Katowice-Przemysl) and the location of unloading-loading stations 

have been presented in the paper. The calculations carried out 

due in the project allows to formulate some positives of the „mobile 

way” transport system, pointing to the profi tability of around 66% 

in relation to the traditional travel by car.

Keywords: E-30 mains, bimodal transportation, effectiveness 

of the “mobile way” system
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40 LAT DO WIADCZENIA W BUDOWIE LINII 
DU YCH PR DKO CI. PLANOWANIE TRAS, 
POD O E I HYDROTECHNIKA: PRAKTYKA, 

WYTYCZNE I ROZWÓJ

Streszczenie
Bazuj c na 40-letnim do wiadczeniu w zakresie prób, bada ,

projektowania, robót ziemnych, utrzymania i eksploatacji sieci ko-

lejowej du ej pr dko ci, niniejszy artyku  przedstawia zdobyt

wiedz  oraz najwa niejsze etapy rozwoju w odniesieniu do plano-

wania przebiegu tras, prac ziemnych, torowiska oraz systemów 

odwodnieniowych.

S owa kluczowe: Planowanie, LGV (Linia Du ej Pr dko ci),

odwodnienia, torowisko, do wiadczenie

1. Sie  LGV we Francji

Uruchomienie pierwszej linii LGV Paris Sud Est (cz ciowe w 1981 

roku i ca kowite w 1983 roku), z pr dko ci  przejazdow  270 km/h 

okaza o si  prawdziwym sukcesem technicznym i handlowym, sta-

j c si  kamieniem milowym w budowie kolei du ych pr dko ci we 

Francji. Do dnia dzisiejszego, we Francji powsta o siedem linii du ych

pr dko ci; ostatnia, LGV Rhin-Rhône zostanie otwarta 11/12/2011. 

Obecnie, Francuskie Koleje Pa stwowe (SNCF) korzystaj  z ogromne-

go do wiadczenia w dziedzinie kolei du ej szybko ci. Spó ka jest jedn

1  S.N.C.F. (Société Nationale des Chemin de Fer - Francuskie Koleje Pa stwowe), Dyrekcja In ynieryjna, Wydzia  ds. Bada  nad Lini
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z g ównych si  nap dowych rozwoju technicznego kraju, szczególnie 

w dziedzinie in ynierii l dowej i wodnej, przede wszystkim je li cho-

dzi o projektowanie, roboty ziemne, budow  torowisk oraz wyposa e-

nie hydrotechniczne linii kolejowych du ej pr dko ci. Pocz wszy od 

linii Paris Sud Est, SNCF korzysta o z do wiadczenia in ynierów dróg 

i mostów, którzy byli autorami pierwszych rozwi za  technicznych, 

zastosowanych do budowy nowej infrastruktury kolejowej.

Rys. 1. Mapa eksploatowanej oraz b d cej w budowie sieci LGV we Francji 
w 2010 roku
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2. Specyfi ka linii du ej pr dko ci we Francji: trasowanie, struk-
tura pod o a i wyposa enie hydrauliczne

Normy projektowe dla linii du ej pr dko ci oraz ogólna charakte-

rystyka jej wyposa enia, wynikaj  z licznych prób, przeprowadzonych 

w latach 70. przy pr dko ciach od 250 km do 320 km/h.

Dzi ki wytrzyma o ci na dzia anie si  pionowych i poziomych, które 

rosn  wraz z pr dko ci  poci gu, tok szynowy oraz tor mog  ud wig-

n , bez sta ych odkszta ce , po o ony na nich ci ar poci gu. Wyra -

nie mniejsza wytrzyma o  poprzeczna toru jest dla du ej pr dko ci

parametrem ograniczaj cym, st d wymagana jest du a doskona o

geometryczna toru.

Sie  tradycyjnej kolei, której przebieg we Francji ostatecznie usta-

lony zosta  w drugiej po owie XIX wieku, zosta a przystosowana bez 

wi kszych inwestycji do pr dko ci rz du 200 km/h. W tamtym czasie 

in ynierowie dróg i mostów, z powodu niskiej mocy lokomotyw paro-

wych konstruowali linie kolejowe w dolinach, aby unikn  nachylenia 

toru przekraczaj cego 10 mm/m. Z tego powodu trasy by y wyd u a-

ne, a uki, nawet te o ma ym promieniu, nie stanowi y ograniczenia 

dla pr dko ci. Z czasem, dzi ki wzrostowi energii kinetycznej poci -

gów, ich du a pr dko  pozwoli a na zwi kszenie nachylenia toru do 

35 mm/m oraz na skrócenie przebiegu linii, zmniejszaj c znacznie 

koszt wykonania infrastruktury. Optymalizacja przebiegu linii mia a

równie  miejsce w odniesieniu do prowadzonych prac ziemnych.

Pierwsze badania dotycz ce Linii Du ej Pr dko ci Paris Sud Est, 

cz cej Pary  i Lyon, rozpocz y si  w roku 1967 w nowo powsta ym

Dziale ds. Bada  Francuskich Kolei Pa stwowych. Normy dotycz ce

prac ziemnych oraz systemów odwodnieniowych, zatwierdzone przez 

ministra Coquand w roku 1970, opiera y si  normach opracowanych 

dla autostrad przez Laboratorium Dróg i Mostów oraz SETRA (Servi-

ce d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Wydzia  Bada

Technicznych nad Drogami i Autostradami). Jednak e, dla uzyskania 

doskona ej geometrii toru, niezb dnej dla osi gni cia du ej pr dko ci

poci gu oraz, aby w maksymalnym stopniu wyeliminowa  osiadanie 

podtorzy, jako  pod o a, rodzaj i sposób zag szczenia gruntu, zosta y

poddane surowszym unormowaniom ni  w drogownictwie. W ten spo-

sób w wymaganiach znalaz o si  np. wykluczenie przebiegu linii przez 
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strefy bagniste, a w strefach wilgotnych podstaw  nasypów nale y wy-

konywa  z materia ów drenuj cych.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny torowiska LGV - Wyci g z dokumentacji pro-
jektowej LGV Lyon - Valence

Struktura podtorza kolejowego, wykonanego przy budowie pierw-

szej linii du ej pr dko ci, wzorowana by a na podtorzu tradycyjnej ko-

lei. Sk ada o si  ono z warstwy materia ów ziarnistych. Jej zadaniem 

by o równomierne roz o enie i przenoszenie obci e  oraz ochrona 

podsypki przed ewentualnym zawilgoceniem w przypadku podniesie-

nia si  poziomu wody gruntowej, w przypadku niedostatecznego dre-

na u pod o a.

Pod podsypk  zastosowano warstw  ochronn  o grubo ci 0,30 m 

zbudowan  z materia ów ziarnistych 0/31,5 mm. Kolejna warstwa, 

pod o e ulepszone mia o grubo , dla materia ów o s abych w a -

ciwo ciach in ynieryjnych - 0,55 m, dla materia ów o najlepszych 

w a ciwo ciach - 0,20 m oraz 0,70 m, gdy linia przebiega a w prze-

kopie. W porównaniu do kolei tradycyjnej, warstwa podsypki zosta a

zwi kszona z 0,25 m do 0,35 m, w celu amortyzowania drga  oraz 

dla lepszej ochrony warstwy pod podsypk  przed trwa ymi odkszta -

ceniami. Równie  prace ziemne i odwodnienie musz  spe nia  wyso-

kie wymagania, równie  w zakresie konserwacji, aby zagwarantowa

utrzymanie ruchu oraz bezpiecze stwo transportowanych towarów 
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i osób. Podstawowa ró nica w rozwi zaniach systemu odwodnie

stosowanych dla sieci LGV w stosunku do sieci tradycyjnej kolei, 

polega na istnieniu systemu zbieraj cego wod , który równocze nie 

spe nia trzy funkcje: zbierania, transportowania i odprowadzania 

wód opadowych, a tak e usuwania wód gruntowych (drena  struktu-

ry pod o a) oraz zamkni cie warstwy wodono nej w wykopach zwa-

nych „mokrymi”.

Na linie du ej pr dko ci sk adaj  si  m.in. d ugie przekopy (a

do 4 km), niekiedy o znacznym nachyleniu (a  do 35 mm/m). Takie 

ukszta towanie powoduje znaczne nat enie przep ywu wody na dnie 

przekopu, gdzie p ynie ona z du  pr dko ci . Z powodu tej pr dko-

ci przep ywu, w przypadku zalania toru przez wod , nawierzchnia 

kolejowa ulega erozji. G ówne ograniczenie, które nale y uwzgl dni

w czasie projektowania linii, polega wi c na jak najlepszym ogranicze-

niu nat enia przep ywu wody na dnie przekopu. Przekopy o znacznej 

d ugo ci mog  równie  posiada  niewielki spadek (2 mm/m) i czasem, 

mimo, e zaleca si , aby tego unika , mog  znajdowa  si  w strefi e wil-

gotnej bez sprawnie dzia aj cego uj cia wody. W takich przypadkach 

urz dzenia drenuj ce trac  swoj  skuteczno , a w zwi zku z tym 

mog  si  pojawi  problemy ze stabilno ci  toru. Inne podstawowe za-

lecenia dotycz ce projektowania linii polegaj  na unikaniu nasypów 

ni szych ni  1,5 m w strefi e zalewowej oraz projektowaniu wystarcza-

j cego dost pu dla obs ugi technicznej. W miar  rozwoju Linii Du ej

Pr dko ci, stosowano wszystkie powy sze zalecenia.

3. Do wiadczenie w linii du ej pr dko ci: zakazy, dobre prak-
tyki oraz rozwój

3.1.Projektowanie

Od czasu zaprojektowania pierwszej trasy Linii Du ej Pr dko ci

Paris Sud Est, kryteria sposobu projektowania nawierzchni kolejowej 

uleg y zmianie. Pr dko  koncepcyjna 300 km/h dla pierwszej linii 

LGV wzros a do warto ci 350-360 km/h dla projektów powsta ych

w pierwszych latach XXI wieku.

Projektowana pr dko  dla nowej infrastruktury KDP wynika 

z trzech decyduj cych czynników:

- obci enia osi projektowanego taboru w ruchu (P),
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- niewystarczaj cej przechy ki spowodowanej przez przyspiesze-

nie poprzeczne na ukach (I),

- jako ci geometrycznej toru któr  okre la si  statystycznie za po-

moc  wspó czynnika U=2NT+D, gdzie NT oznacza rednie po-

chylenie poprzeczne, a D budowanie toru.

Projektowana pr dko  jest nie tyle podyktowana komfortem pasa-

erów, co trosk  o bezpiecze stwo w ramach ekonomicznej eksploa-

tacji. Liczne próby i badania, prowadzone od pocz tku istnienia Kolei 

Du ych Pr dko ci, doprowadzi y do lepszej znajomo ci zale no ci, któ-

ra czy te trzy parametry przy obliczaniu wypadkowej si y poprzecz-

nej, któr  jad cy tabor nadaje torowi. Mo emy wi c dzisiaj zapropo-

nowa  jako cel do realizacji, niewystarczaj c  przechy k , po czon

z pr dko ci  linii. Tytu em informacji, poziom wielko ci promieni tra-

sy w funkcji pr dko ci, przedstawiony jest w poni szej tablicy.

Tab. 1. Parametry linii w funkcji pr dko ci

Pr dko
(km/h)*

Poprzeczne pochylenie torów 
(mm)

Promie uku
(m)

300 85 4000
325 70 5000
350 60 6000
360 55 6500

* Tylko ruch pasa erski

Warto ci te odpowiadaj  prawdopodobnej sile poprzecznej, mniej-

szej ni  40 kN na uku, przy obci eniu osi w wysoko ci 17 ton i ja-

ko ci toru, odpowiadaj cej ekonomicznemu standardowi dla jad cego

taboru, porównywalnego do Poci gu Du ej Pr dko ci.

Zmiana tych parametrów (P, I, U) pozwala wyobrazi  sobie uk ad

V.I.R. (pr dko , niewystarczalno , promie ) ró ny, w zale no ci od 

rodzaju jad cego taboru oraz planowanego poziomu konserwacji. Ak-

tualne linie konstruowane s  wi c w oparciu o regu y zale no ci tych 

parametrów (P, I, U).

Podane powy ej warto ci promienia uku s  warto ciami minimal-

nymi i nie zawieraj  w sobie rezerwy na popraw  w przysz o ci pa-

rametrów nawierzchni kolejowej, z wyj tkiem struktury toru, mog cej 

ud wign  wy sz  si  poprzeczn , tak  jak na przyk ad tor na p ycie.

Generalnie rzecz bior c, elementy geometryczne nowej linii (promie

uków, krzywe przej ciowe,...) musz  przewidywa  potencjalny rozwój 
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pr dko ci, gdy  pó niejsze zmiany s  prawie niemo liwe do zrealizowa-

nia, szczególnie w przypadku linii b d cej ju  w eksploatacji.

Zwi kszenie pr dko ci podró nej poci gu, szczególnie w przypadku 

zespo u wagonów kolei du ej pr dko ci, niesie ze sob  wzrost oporu 

czo owego oraz zwi ksza efekt podmuchu. Dla zachowania komfortu 

podró owania i bezpiecze stwa, ale równie  aby uwzgl dni  nowe for-

my eksploatacji (na przyk ad czenie LGV i frachtu), konieczne sta o

si  ponowne rozpatrzenie pewnych parametrów, takich jak:

- rozmieszczenie w stosunku do toru pasów dla pieszych,

- rozstaw torów,

- wolna wysoko  pod mostami.

Aerodynamika i bezpiecze stwo wp ywaj  oczywi cie na konstruk-

cje podziemne, których przebieg podlega ograniczeniem projektowym 

(jedno lub dwu rurowe). Niezale nie od rozwoju pr dko ci, kluczowe-

go parametru LGV, powstawanie projektów nowych linii opiera si

na uzyskanym do wiadczeniu w zakresie projektowania. W trosce 

o ujednolicenie bada  oraz automatyzacj  kontroli geometrycznych, 

w przypadku linii du ej pr dko ci, nale y unika  pewnych rozmiesz-

cze  trasy, takich jak punkty pochylenia oraz pewne przej cia uk

- uk, gdy  mog  one by  niezgodne z osadzeniem toru, zalecanym 

w projekcie. W trosce o jako  geometryczn  posadowienia torów:

- unika si , je li tylko to mo liwe, nak adania po cze  klotoidal-

nych i cylindrycznych, które powodowa oby trudno ci w wyrów-

naniu poziomów oraz zwi kszenie potrzeb konserwacji,

- ogranicza si  ilo  elementów geometrycznych o kszta cie cylin-

drycznym na kilometr oraz stosuje si  minimalne odst py po-

mi dzy poruszaj cymi si  poci gami; takie ustawienie przyczy-

nia si  równie  do zwi kszenia komfortu podró nych.

Aby zapewni  podró owanie z du  pr dko ci , stosuje si  wy cz-

nie rozjazdy z ruchomym dziobem kierownicy osadzone na betono-

wym pod o u. Wykluczone jest zwijanie tych urz dze  je li posiadaj

ruchomy dziób kierownicy lub je li pozwalaj  na przeje d anie z du

pr dko ci  przez tor g ówny, w celu ograniczenia dzia ania zewn trz-

nej si y poprzecznej na górne iglice toru g ównego oraz zmniejszenia 

wysi ku przy obs udze. W przypadku projektowania nowych linii, bar-

dziej wydajnych, wymaga si  wi c z jednej strony uwzgl dnienia pew-

nego zapasu w geometrii toru, a z drugiej strony, wzi cia pod uwag

problemów z konserwacj  linii.
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3.2.Roboty i budowle ziemne

Znajomo  zachowania, zmiany oraz poznanie procesu starzenia 

si  budowli ziemnych sieci LGV, pozwoli a na rozwój nowych metod 

projektowania oraz okre li a zakres bada , które nale y przeprowa-

dzi  przed sporz dzeniem projektu.

W przypadku du ych budowli ziemnych, ju  w fazie koncepcyjnej, 

dokonuje si  specjalnych bada  oraz rozpoznania stabilno ci pod o-

a, z uwzgl dnieniem kwestii geologicznych, hydro-geologicznych oraz 

geotechnicznych po to, aby jak najlepiej pozna  kontekst geologiczny 

oraz zdefi niowa  najodpowiedniejsze planowanie konstrukcyjne (geo-

metria, etapy wykonania, nadzór powykonawczy, itd.), pozwalaj ce

na zmniejszenie ryzyka pó niejszych niekorzystnych zmian tych bu-

dowli.

Poni ej przedstawione s  trzy przyk ady budowli, które uleg y uszko-

dzeniu w trakcie eksploatacji linii, co doskonale pokazuje konsekwen-

cje niedostatecznie zg bionej wiedzy w fazie przedprojektowej: 

- na linii LGV Méditerranée w przypadku dwóch wysokich wyko-

pów, wykonanych w trudnym geotechnicznie terenie, konieczne 

by y du e prace wzmacniaj ce skarpy (600 000 m3 i 400 000 m3),

które na skutek osuni cia si , spowodowa y zmiany geometrycz-

ne toru,

- po uruchomieniu linii LGV Est Européenne, w dwóch wysokich 

wykopach wyst pi y szcz tkowe ruchy pod o a oraz stwierdzo-

no, e niektóre nasypy zlokalizowane s  na powierzchni po liz-

gowej istniej cej w pod o u no nym,

- na linii LGV Atlantique, zbudowano dwa wysokie nasypy 

o strukturze blaszkowej (glina i piasek); wnikni cie wody do tej 

struktury w czasie budowy spowodowa o pó niejsze osuwanie 

si  gruntu w pierwszych latach eksploatacji linii oraz osiadanie, 

które trwa do dzisiaj.

Do wiadczenia linii LGV Paris Sud Est, która zosta a poddana zni-

komej ilo ci prac zabezpieczaj cych na skalistych zboczach, pokaza y

konieczno  wykonania zabezpieczenia tych zboczy, ju  na w trakcie 

jej eksploatacji. Wykonane na pocz tku linii LGV Paris Sud Est wn ki

do zatrzymywania kamieni, umieszczone u podnó a nasypów, okaza y

si  niewystarczaj ce i ucierpia y z powodu braku dost pu, który unie-

mo liwia by ich systematyczn  konserwacj . Od tego czasu, dost p

do systemów zabezpieczenia nawierzchni kolejowej zosta  ulepszony 
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oraz ju  w fazie projektowej uwzgl dnia si  przeprowadzenie prac za-

pobiegaj cych negatywnym zjawiskom, co ma prowadzi  do ograni-

czenia do minimum pó niejszej konserwacji (osiatkowanie). Problem 

zapadlisk pojawi  si  w sposób przypadkowy, lecz gwa towny, po wy-

kolejeniu si  poci gu na linii LGV Nord Europe z powodu zapadliska 

pod nawierzchni  torow . Po tym do wiadczeniu, z wykorzystaniem 

rozpoznania geofi zycznego i geologicznego, w fazie przedprojektowej 

dokonuje si  oceny ryzyka wyst pienia zapadlisk. W zale no ci od wy-

ników rozpoznania, stosuje si  zabiegi wstrzykiwania oraz wype nia-

nia pustek w pod o u. Jako, e wyst pienie osiada  oraz zapadlisk 

zwi zane jest z intensywno ci  opadów, po znacznym przekroczeniu 

wspó czynnika pluwiometrycznego, linie LGV Est i LGV Nord na bie-

co kontroluje si  z helikoptera.

Rysunek 3. Przekop z zabezpieczeniami przed spadaj cymi kamieniami 
-LGV Rhin Rhône

Rosn ca wraz z eksploatacj  i konserwacj  znajomo  funkcjono-

wania sieci LGV, jak równie  ograniczenia ekonomiczne i rozwój tech-

nik konstrukcyjnych, pozwoli y na znaczny rozwój w zakresie kon-

struowania budowli ziemnych. Przy realizacji linii LGV Paris Sud Est, 

podczas budowy nasypów ziemnych jedynie sporadycznie wykonywa-
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no stabilizacj  gruntów. Pocz wszy od linii LGV Atlantique, znacznie 

rozwini to stabilizacj  gruntów. Chodzi o g ównie o stabilizacj  wap-

nem gleb piaskowo-gliniastych oraz glin piaszczystych. Na linii LGV 

Nord stosowano przy budowie wysokich nasypów stabilizacj  gruntów 

wapnem i/lub cementem. W przypadku linii LGV Européenne pro-

wadzono stabilizacj  spoiwem hydraulicznym, aby podstawa nasypu 

znajduj ca si  w strefi e zalewowej lub wilgotnej by a ma o wra liwa na 

dzia anie wody.

Je li chodzi o ograniczenia zwi zane ze szczególnymi przypadka-

mi gruntów niespoistych oraz gruntów wysadzinowych, nowe sposo-

by analizy technicznej wp yn y na zmian  wytycznych projektowych, 

a w szczególno ci: zdefi niowanie dopuszczalnych osiada . Obecnie, 

dla nasypów na gruncie ci liwym, dozwolone jest maksymalne osia-

danie 0,10 m w ci gu dwudziestu pi ciu lat, przy pr dko ci 1 cm/rok. 

W przypadku budowli skonstruowanych na pod o u wysadzinowym, 

nale y osiadania ograniczy  do niewielkich obszarów, co umo liwi

d ugotrwa o  infrastruktury.

W odniesieniu do geometrii zbocza w wykopie, okaza o si , e do 

jego utrzymania rzadko u ywane s  skarpowania. W rezultacie, zgod-

nie z aktualnie obowi zuj cymi parametrami technicznymi, w przy-

padku wykopów o g boko ci wi kszej ni  12 metrów, nie jest obo-

wi zkowe wykonanie skarp dla celów utrzymania zbocza. Jednak e

obowi zek wykonania skarpy ze swobodnym dost pem do niej, wyst -

puje u podnó a. Od pocz tku nowych linii kolejowych, dzia  in ynierii

Francuskich Kolei Pa stwowych szczególn  uwag  przywi zywa  do 

bloków technicznych (BT), stanowi cych przej cie pomi dzy budowl

in yniersk  a budowl  ziemn , w celu unikni cia zbyt gwa townego

przej cia, je li chodzi o twardo  pod o a, pomi dzy budowl  sztyw-

n  a budowl  elastyczn . Stopniowo, w trakcie realizacji kolejnych 

nowych linii, bloki techniczne podlega y zmianom, zarówno w kwestii 

ich ogólnej geometrii, jak i rodzaju sk adaj cych si  na nie materia-

ów, co spowodowa o potrzeb  ich rozwoju. Obecnie, stosuje si  mur 

podporowy, odpowiadaj cy dawnemu murowi z pospó ki niezag sz-

czonej; mur po redni, odpowiadaj cy murowi z pospó ki oraz wybra-

ne materia y. W przypadku tych ostatnich materia ów, wyznaczono 

minimalny wspó czynnik no no ci, jak równie  maksymaln red-

nic  (D) elementów, uzupe nion  o stosunek elementów (20 mm do 

D). Z drugiej strony, pewne kategorie GTR (A3, A4) materia ów s  za-
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kazane, podobnie jak materia y mog ce zawiera  elementy ulegaj ce

korozji z betonem. W przypadku muru podporowego, obecnie mo na

stosowa  materia y z pospó ki wzmocnionej cementem lub materia

wzmocniony spoiwem, posiadaj cy wytrzyma o  na rozci ganie (Rt) 

okre lany po minimum 90 dniach oraz odpowiedni modu  spr ysto-

ci przy rozci ganiu (E).

W czasie dziesi cioleci, które nast pi y od skonstruowania linii 

LGV Paris Sud Est, specyfi kacje techniczne, dotycz ce stosowanych 

materia ów zosta y zmienione, aby uwzgl dni  ulepszenia w produkcji 

kruszywa, a w szczególno ci ujednolicenie ich cech geometrycznych, 

mechanicznych oraz ogranicze fi nansowych i rodowiskowych, któ-

re sta y si  niemo liwe do pomini cia przy projektach infrastruktu-

ry liniowej. Z tego wzgl du, cechy materia ów ziarnistych, takich jak 

do zastosowania w Strefi e Zalewowej (Z.I.) czy Strefi e Wilgotnej (Z.H.) 

zosta y z agodzone, zarówno w kwestii ziarnisto ci, jak i odporno ci

(LA+MDE). Ponadto, dozwolone jest obecnie wykorzystywanie mate-

ria ów wzbogaconych wapnem, pod pewnymi warunkami, dotycz cy-

mi ich charakterystyki po wzbogaceniu, z zastrze eniem, e budow-

la ziemna nie powstaje na pod o u no nym ci liwym. W przypadku 

materia ów drenuj cych, zmiany wprowadzone do wytycznych pole-

ga y na zwi kszeniu limitu twardo ci granulatów. Wreszcie, obecnie 

obowi zuj ce wytyczne techniczne oraz niedawne badania nad nasy-

pami wzmocnionymi metalowymi zbrojeniami, a w szczególno ci nad 

uwzgl dnieniem aspektu dynamicznego, doprowadzi y do dopuszcze-

nia tego typu wzmocnionych budowli do projektu nasypów.

3.3.Struktury pod o a

Koncepcja kolejowych struktur pod o a zwi zana jest z rozwojem 

kolei du ej szybko ci we Francji. W istocie, struktury pod o a nie by y

przedmiotem specjalnego projektowania w czasie powstawania trady-

cyjnej sieci. Trzeba jednak zwróci  uwag  na szczególn  trosk  zaj-

muj cych si  sieci  in ynierów o zdrenowanie nawierzchni kolejowej. 

Pierwsze modelowanie struktur pod o a mia o miejsce w latach 70. 

w czasie przygotowywania linii LGV Paris Sud Est w oparciu o modele 

drogowe, dostosowywane do specyfi ki kolejowej. Modele te powsta y

w oparciu o do wiadczenie wyniesione z napraw nawierzchni kolejo-

wych cz ciowo zniszczonych w trakcie II Wojny wiatowej.
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Wynikaj ce z tego modelowania wyznaczanie parametrów pod o a

opiera si  g ównie na charakterystyce geotechnicznej oraz na stanie 

wodnym pod o a. Struktury pod o a w dwóch pierwszych liniach du-

ej pr dko ci zosta y zaprojektowane zgodnie z tym modelowaniem. 

Badania, prowadzone przed budow  trzeciej linii du ej pr dko ci, po-

zwoli y z kolei zoptymalizowa  koncepcj  struktury pod o a. Linia ta 

znajduje si  na pó nocy Francji, w regionie ubogim w materia y dobrej 

jako ci. Problemy zaopatrzeniowe sk oni y Francuskie Koleje Pa stwo-

we do analizy mo liwo ci zmniejszenia grubo ci warstwy ochronnej, 

dzi ki lepszej jako ci u ytych materia ów z kamienio omów. Zwróco-

no si  wówczas do LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chauss -

es - Centralne Laboratorium ds. Dróg i Mostów) o wykonanie anali-

zy, która pokaza a, e warstwa ochronna ma niewielki wp yw na si y

i odkszta cenia toru. Okaza o si  równie , e warstwa ochronna jest 

potrzebna bardziej krótkoterminowo, w czasie realizacji budowli, ni

podczas ycia budowli.

Rysunek 4. Pod o e stabilizowane wapnem, pokryta warstw  ochronn
- linia LGV Nord

W celu zwi kszenia przystosowania „zredukowanej” warstwy 

ochronnej do ruchu technologicznego w trakcie budowy, warstw

pod o a zastabilizowano wapnem. To projektowanie odpowiada ak-
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tualnym wytycznym dotycz cym struktur pod o a. W a nie tego typu 

podej cie projektowe zosta o zastosowane dla LN4 i LN5. Ostatni  od-

dan  do u ytku lini  du ej pr dko ci jest linia Est Européenne. Kon-

strukcja linii pozwoli a na wprowadzenie pewnych innowacji: budowy 

bitumicznej (3 km) oraz toru bez podsypki (1,7 km). Ponadto ostatnie 

badania pokaza y wykonalno  oraz zasady wymiarowania warstw 

z materia ów stabilizowanych.

Rysunek 5. Stabilizacja pod o a wapnem - linia LGV Rhin Rhône

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , i  po pierwszej optymalizacji 

jako ci materia ów ziarnistych, zwi zanej z lepsz  znajomo ci  ich 

w a ciwo ci, aktualnie dokonuj  si  nowe optymalizacje w zakresie 

materia ów stabilizowanych w warstwie pod podsypk  (pospó ka bitu-

miczna) lub w warstwie pod o a (materia y wzbogacone cementem).

3.4.Odwodnienia i drena
Do wiadczenie, zdobyte podczas opracowywania wyposa enia od-

wodnieniowego oraz drenuj cego znajduje swoje odzwierciedlenie 

w dwóch kwestiach, istotnych ze wzgl du na ich wp yw na koszt ob-

s ugi technicznej i trwa o ci budowli. Pierwsz  jest wylew wód opado-
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wych z sieci zbieraj cej, od szczytu przekopu, wzd u  infrastruktury, 

a  do ich odp ywu w dó , uzupe niony przez analiz  wypadków w bu-

dowlach ziemnych, spowodowanych hydraulik . Druga kwestia doty-

czy problemu wyboru urz dze  odwadniaj cych oraz trudno ci w ich 

utrzymaniu, a w szczególno ci kolektorów drenuj cych.

Od roku 1984 na linii LGV Paris Sud Est dochodzi do uszkodze ,

w czasie gwa townych burz, jak na przyk ad na 360,500 kilometrze, 

gdzie przelane fosy wymy y zewn trzn  cz  pryzmy podsypkowej 

i wywo a y erozj awy torowiska, powoduj c deformacj  toru. Inne 

przypadki wymycia podsypki stwierdzono w czasie burz letnich, któ-

rych cz stotliwo  przekracza a redni  dziesi cioletni , jak w wykopie 

w Bois Clair na 319,469 kilometrze w dniu 5 lipca 1993 r., z powodu 

niewystarczaj cej pojemno ci rury na skrzy owaniu pod torowiskiem 

lub jak w St Clement, od 76 do 81 kilometra, w dniu 26 sierpnia 

1996 r., gdzie pojemno  rury na skrzy owaniu odwodnie  okaza a

si  niewystarczaj ca do odprowadzenia opadów, które zala y s siedni

przekop i zniszczy y 2200 m podtorza. Uszkodzenie podtorza w Sar-

ry, w dniu 12 wrze nia 2000 roku mia o negatywne skutki dla ruchu 

kolejowego linii LGV, stanowi o równie  punkt wyj cia dla ekspertyzy 

hydrotechnicznej i hydrologicznej dla ca ej sieci LGV i zaowocowa o,

z jednej strony opracowaniem planu robót naprawczych, z drugiej za

nadzorowaniem ca ej linii LGV Paris Sud Est, za pomoc  radaru pogo-

dowego. Uwzgl dnienie ryzyka wymycia podsypki, nazwane „ryzykiem 

Sarry”, stanowi obecnie przedmiot szczególnych zalece  w dokumen-

tacji projektowej.

Je li chodzi o nowsze linie LGV, takie jak LGV Atlantique, Rhône 

Alpes i Nord, g ówne awarie hydrotechniczne powoduj  osuwanie lub 

erozj  zboczy, tak jak na nasypie w Courgeon na 167,330 kilome-

trze linii LGV Atlantique, w czasie zdarzenia wyst puj cego raz na 

sto lat, które mia o miejsce w dniu 30 lipca 1994 roku lub na nasypie 

w Sablons linii LGV Atlantique na 165,500 kilometrze, gdzie to samo 

wydarzenie spowodowa o osuni cie jednej czwartej sto ka s siedniego

mostu kolejowego poprzez wylanie odp ywów, zablokowanych przez 

umieszczon  w fosie rur  o rednicy 300 mm. Uszkodzenie linii LGV 

Nord na przeje dzie przez Autostrad  A1 na 10,600 kilometrze, spo-

wodowany by  równie  wylewem z fosy odwadniaj cej bezpo rednio

na torowisko, gdy  pr dko ci p yn cej wody nie pozwala y jej zmieni

kierunku sp ywu.
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Niemal jedyn  przyczyn  tych problemów jest brak urz dze  roz-

praszaj cych energi  lub nieopracowanie budowli zbieraj cych wod ,

takich jak kana y odp ywowe. Przeszkody, gwa towne redukcje sekcji 

hydraulicznych lub zmiany kierunków przep ywu powoduj  nadmier-

ne pr dko ci lub nadmierne wzniesienia linii wody i stanowi  przy-

czyn  wylewów i obserwowanych uszkodze . Panowanie nad wodami 

opadowymi od szczytu wykopu a  do ich utylizacji w dole infrastruk-

tury osi ga si  poprzez dobre zaprojektowanie kana ów odp ywowych,

studzienek zbiorczych oraz elementów rozpraszaj cych energi  dla 

ka dej zmiany spadku, kierunku lub sekcji hydraulicznej. Bogata 

analiza przypadków uszkodze  linii LGV pokaza a, e uszkodzenia te 

bardzo rzadko mia y wp yw na ruch kolejowy. 

Problemy z funkcjonowaniem LGV maj  g ównie miejsce w cza-

sie anomalii pogodowych, przekraczaj cych parametry przyj te przy 

projektowaniu. Od linii LGV Méditerranée, parametry wyposa e-

nia hydraulicznego nie s  ju  okre lane za pomoc  prostego prawa 

tarcia (Manning-Strickler), ale przez obliczenie max. poziomu wody, 

z uwzgl dnieniem warunków brzegowych oraz utraty ci aru. Kana y

odp ywowe wody projektowane s  w oparciu o prawa progowe i wypo-

sa one s  w ciany boczne oraz w studzienk  zbieraj c  wod , a tak e

w elementy rozpraszaj ce energi . W przypadku zboczy o znacznym 

spadku i wysoko ci, obowi zkowe jest wykonanie spadów wcze niej,

bez czekania na dó  skarpy. Na spady te sk ada si  podsypka, która 

t umi turbulencje, rozpraszaj c w ten sposób energi  kinetyczn  p y-

n cej wody. Obliczenia w latach 70 na podstawie rednich dziesi cio-

letnich opadów, by y wi c oparte na metodach niedostosowanych do 

s abej przepuszczalno ci terenu. Trzeba by o poczeka  do roku 1982 

i do zalece  SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Auto-

routes - Wydzia  Bada  Technicznych nad Drogami i Autostradami), 

aby na sieci dróg i autostrad zacz a obowi zywa  formu a racjonal-

na, skutkuj ca uzyskaniem bezpieczniejszych warto ci opadowych. 

W trakcie uruchamiania bada  nad lini  LGV Méditerranée, szczegól-

ne cechy hydrologiczne i topografi czne regionu ródziemnomorskiego,

w wietle katastrofalnych powodzi w Nîmes (1989) oraz Vaison-la-Ro-

maine (1993), które mia y miejsce po okresie, trwaj cej kilkadziesi t

lat, wzgl dnej suszy we Francji, sk oni y Francuskie Koleje Pa stwo-

we do powo ania czterech ekspertów w celu zrewidowania metod oce-

ny nat enia opadów oraz kryteriów wymiarowania wyposa enia hy-
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drotechnicznego dla danego projektu. G ówne wnioski doprowadzi y

do wybrania jako punkt odniesienia, w przypadku drena u, redniej

opadów z okresu stu lat, zamiast dziesi ciu lat, zalecanych przez SE-

TRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Wydzia

Bada  Technicznych nad Drogami i Autostradami) oraz do przyj cia

wspó czynnika opadów wy szego ni  0,7, z wyj tkiem pó nocnej cz -

ci projektu, do zastosowania metody racjonalnej, bezpo rednio na 

podstawie parametrów hydrologicznych Montana, dotycz cych red-

nich opadów z okresu stu lat, do oblicze  maj cych zastosowanie do 

ma ych dop ywów do 10 lub 20 km2. Rozpocz to testy, zwane testa-

mi wra liwo ci nat e  opadów 1,8 Q, dla wyposa enia znajduj cego

si  w strefach wra liwych, w celu potwierdzenia braku wyst powania

efektu progu, maj cego wp yw na bezpiecze stwo ruchu kolejowego 

lub terenów nadbrze nych. Mimo, e rednia drena u dla linii LGV 

Est, przyj ta w wytycznych projektowych, wynios a Q10, testy wra li-

wo ci zosta y uznane za konieczne. Powa ne ograniczenia ekonomicz-

ne, które pojawi y si  przy projektowaniu linii LGV Nord, spowodowa y

rozwa anie mo liwo ci umieszczenia kolektorów drenuj cych, w celu 

optymalizacji odp ywu do ziemi, pozwalaj c na znaczne oszcz dno-

ci na robotach ziemnych. Do wiadczenie pokaza o, e urz dzenia s

obarczone wysokim ryzykiem zamulenia przez pow oki i konglome-

raty szpatu wapiennego. Zjawiska te wyst puj  w rejonach wykopów 

wilgotnych, bez adnego zwi zku z w a ciwo ciami chemicznymi ota-

czaj cych materia ów. Mog  pojawi  si  ju  w pierwszym roku ycia

budowli, a w przypadku linii LGV Paris Sud Est osi gn y znaczne 

rozmiary. Dzia ania odmulaj ce (odmulanie wod  pod bardzo wyso-

kim ci nieniem) s  sztuczne i kosztowne, gdy  wymagaj  przyprowa-

dzenia cysterny, zazwyczaj przez poci g roboczy, a wi c konieczne jest 

zatrzymanie ruchu kolejowego.

Ponadto, kolektory drenuj ce s  ma o skuteczne przy intensyw-

nych opadach deszczu i odprowadzaniu wód opadowych, które wy-

p ywaj  wówczas na nawierzchni  kolejow , mog c powodowa  erozj

i rozpad zbocza na styku wykop/nasyp. Tak wi c, pocz wszy od li-

nii LGV Méditerranée, zdecydowano o u ywaniu tych urz dze  tylko 

w ostateczno ci, gdy nat enie przep ywu nie pozwala na zastosowa-

nie fosy odkrytej lub fosy betonowej z otworem drena owym.
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Rysunek 6. Kana  odp ywowy z progami rozpraszaj cymi energi  sp ywa-
j cej wody - linia LGV Méditerranée

Rysunek 7. Przygotowana fosa z otworami drena owymi; z o e szpatu wa-
piennego w kolektorze odp ywowym - LGV Nord
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Z drugiej strony, w przypadkach nie do pomini cia, szeroko  szcze-

lin w tych kolektorach zosta a zwi kszona do 15 mm, aby ograniczy

wyst powanie tego zjawiska przy rednicy do 600 mm, gdy  wytrzy-

ma o  mechaniczna przy wi kszych rednicach by a niewystarczaj -

ca. Pozostaj  nadal do znalezienia rozwi zania, maj ce na celu roz-

szerzenie wachlarza urz dze  drenuj cych wzd u nych, szczególnie 

przy du ym nat eniu przep ywu i g bokim drena u (wi kszym ni

1,5 m). Wykorzystanie geosyntetycznych kompleksów drenuj cych

oraz wzbogacenie pod o a w pierwotnym rodowisku, powinno pro-

wadzi  do rozwi za  bardziej wydajnych i bardziej zaanga owanych

w polityk  ochrony rodowiska.

4. Wnioski

Obecnie, po 40 latach do wiadcze  w projektowaniu, pracach, 

utrzymaniu oraz nadzorem nad liniami LGV, je li chodzi o projekto-

wanie, roboty ziemne oraz hydrotechnicznych, pierwsza rada polega 

na lepszym przestrzeganiu wytycznych projektowych, gdy  wi kszo

problemów, stwierdzonych w czasie eksploatacji, zwi zana jest z od-

st pstwami od nich, czego konsekwencje w d u szym okresie czasu 

s  ju  znane.

Nachylenie zbocza niedostosowane do wyst puj cych gruntów, 

brak nachylenia na szczytach zbocza, „niecofni cie” nadmiernego na-

sypu, brak zamkni cia budowy w zimie, zbyt krótkie oczekiwanie na 

zag szczenie pod o a ci liwego, brak ziemi uprawnej na budowlach, 

w tym na pod o ach wzmacniaj cych, brak ochrony zbocza, kana y

odp ywowe po o one bezpo rednio na ziemi i le zwymiarowane, od-

prowadzenie wody w gór  linii, brak po czenia pomi dzy odp ywami

powoduj  trudno ci w utrzymaniu lub w nadzorze oraz w eksploatacji 

budowli. W najgorszych przypadkach, te z e praktyki s ród em po-

wa nych prac, które nale y wykona  w bardzo trudnych warunkach 

lub niemo liwych do wykonania, powoduj c konieczno  bardzo trud-

nego nadzoru oraz konsekwencje fi nansowe. Linie du ej pr dko ci

wymagaj  szczególnej troski przy powstawaniu budowli. Zastosowa-

nie nowej techniki musi opiera  si  równie  na wystarczaj cym do-

wiadczeniu, w celu unikni cia problemów z funkcjonowaniem, które 

maj  powa ne konsekwencje dla kosztów utrzymania, eksploatacji, 
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i w niektórych przypadkach wymaga yby nieproporcjonalnych nak a-

dów fi nansowych i technicznych. Od oko o czterdziestu lat, mo na

by o zaobserwowa , e sta e ulepszenia techniki stabilizowania grun-

tów, podnoszenia jako ci materia ów ziarnistych, jak równie  analiza 

zdobytych do wiadcze , pozwalaj  na rozwój w zakresie projektowania 

robót ziemnych, przeznaczonych dla infrastruktur nowej linii du ej

szybko ci. Jednak e, trzeba pami ta , e ka da zmiana w wytycznych 

projektowych, wymaga uprzedniej, wystarczaj co d ugiej obserwacji 

zachowania budowli po wp ywem ruchu kolejowego a zwi kszenie

pr dko ci jazdy, zmieniaj ce dynamiczne si y zewn trzne, dzia aj ce

na budowle, musi by  koniecznie uwzgl dnione w tej e analizie. Wy-

magania dotycz ce wyników, powoduj  ci g  konieczno  przepro-

wadzania prób i bada  jako ciowych w tym zakresie, a przede wszyst-

kim wielk  zdolno  projektanta do wybiegania my l  w przysz o .
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40 YEARS EXPERIENCES IN HIGH SPEED RAILWAY 
LINES BUILDING, ROUTES PLANNING, SUBGRADE 

AND HYDROTECHNICS, PRACTICE, REQUIREMENTS 
AND DEVELOPMENT

Summary
The 40 years experiences in research, building works and ope-

ration of high-speed rail network have been presented in the pa-

per. Routes planning process, earthworks, tracks, equipment have 

been considered.

Keywords: planning, high speed railway line, drainage, track, 

experience
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SYSTEMÓW SRK

Streszczenie
W publikacji przedstawiono ogólne za o enia metody tworze-

nia komputerowych systemów srk. Podstaw  metody projekto-

wania systemu srk jest strategia oparta na analizie systemowej 

uwzgl dniaj cej cykl V oraz podej cie COTS. Tre  publikacji 

zawiera opisy wybranych etapów projektowania nale cych do 

cyklu V. Opisy obejmuj  w asno ci systemu srk i podstawy meto-

dy formalizacji opartej na modelu systemu srk nawi zuj cym do 

uk adu prze czaj cego (automatu), w którym zostaj  wyró nione

automaty sk adowe umo liwiaj ce odwzorowanie funkcji stero-

wania. Podstaw  analizy pracy automatów jest specyfi kacja syg-

na ów oraz wyznaczenie funkcji przej  uzupe nione schematami 

grafów przej . Rezultatem powy szej metodyki projektowania 

jest wypracowana metoda pozwalaj ca tworzy  bezpieczne kom-

puterowe systemy sterowania ruchem.

S owa kluczowe: ruch kolejowy, system, metoda, sterowa-

nie, projektowanie, modelowanie, automat, specyfi kacja systemu, 

opis formalny, cykl V, droga przebiegu.

1. Wprowadzenie. Za o enia metody budowy systemów srk

W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia tworzenia kom-

puterowych systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) spe niaj -

cych obligatoryjne wymagania bezpiecze stwa, zgodnie z warunkami 
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okre lonych norm, na poziomie SIL4. Ze wzgl du na warunki bez-

piecze stwa, budowa systemów srk wymaga stosowania specjalnych 

metod. W tym celu zaproponowano metod  budowy komputerowych 

systemów sterowania, integruj c  hardware i software [8]. Podstaw

metody jest podej cie zak adaj ce realizacj  systemów srk wed ug

pe nego standardowego tzw. cyklu V, stosowanego w projektowaniu 

odpowiedzialnych systemów komputerowych, a cech  szczególn  jest 

zastosowanie i rozwini cie matematycznego opisu i modelu systemu 

sterowania ruchem. Ponadto proponowana metoda budowy systemów 

srk uwzgl dnia tzw. strategi  COTS (Commercial Of The Shelf), która 

polega na zastosowaniu standardowych i wytwarzanych przemys owo

komponentów automatyki, co pozwala na redukcje kosztów i czasu 

niezb dnego do opracowania nowego systemu. Efektem dzia a , na-

le cych do zbioru uporz dkowanych chronologicznie i metodologicz-

nie kroków metody, jest opracowanie projektu, a nast pnie realizacja 

komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym o wysokim 

poziomie bezpiecze stwa, zgodnie ze standardami norm [14] obo-

wi zuj cymi w strukturach unijnych. Do norm tych nale : PN-EN 

50126 (okre lenia: niezawodno ci, gotowo ci, dost pno ci i bezpie-

cze stwa, specyfi kacja wymaga , etapy projektowania, implementa-

cja), PN-EN 50128 (wymagania dotycz ce bezpiecznego projektowania 

oprogramowania) oraz PN-EN 50129 (wymagania dotycz ce specyfi ki 

systemów elektronicznych w zastosowaniach kolejowych).

Poszczególne kroki – etapy budowy, zgodnie z cyklem V, musz  by

jednoznacznie okre lone i spójne pod ka dym wzgl dem, tj. za o e ,

opisów formalnych stosowanych modeli, oprogramowania i struktur 

sprz towych, dokumentacji oraz testowania i bada  zako czonych

wdro eniem [6]. Schemat metody przedstawia rys. 1. W asno  spój-

no ci dotyczy szczególnie etapów 2 i 6 oraz 5 i 3. W g ównym cyklu 

V wyró nia si  poszczególne etapy zawieraj ce zadania szczegó owe

(tab. 1.) [6]. Opracowanie poszczególnych etapów mo e tak e przebie-

ga  wed ug szczegó owych cykli V w a ciwych danym etapom. Opi-

sana metoda wpisuje si  tak e w tzw. podej cie systemowe budowy 

systemu srk, poniewa  system srk analizuje si  w uj ciu wiedzy o sy-

stemach i teorii sterowania, wprowadzaj c podstawowe poj cia, takie 

jak: stan systemu, zmienne stanu (wewn trznego) i przestrze  stanów 

[8, 10, 12]. Stany systemu srk i przej cia miedzy tymi stanami, na 

pewnym poziomie ogólno ci, przedstawia rys. 2. Wyró nione stany s
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defi niowane poprzez zmienne stanu, które opisuj  funkcje, a w tym 

i funkcje zale no ciowe.

Rys. 1. Schemat budowy systemu srk w oparciu o cykl V

Tablica 1. Etapy cyklu g ównego i zadania szczegó owe

Lp. Etap Zadania szczegó owe

1. Za o enia dla systemu srk
• opracowanie nieformalnego opisu 

systemu srk
• opracowanie za o e  systemu

2. Opis systemu srk

• opracowanie opisu funkcji 
steruj cych

• opracowanie formalnego opisu 
poszczególnych automatów 
tworz cych system steruj cy

3.
Struktura sprz towa
i programowa

projekt oprogramowania i konfi guracji 
sprz towych

4, 5, 6 i 7
Budowa systemu i uruchamianie, 
testowanie, walidacja, wdra anie
i instalacja systemu

8 Diagnostyka i utrzymanie
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2. System srk i model systemu srk

Przez rzeczywisty system srk rozumie si  zbiór obiektów material-

nych (np. komputer zale no ciowy systemu steruj cego, obiekty ze-

wn trzne), zbiór obiektów abstrakcyjnych (np. zbiór programów kom-

putera zale no ciowego, zbiór symboli oznaczaj cych sta e i zmienne), 

zbiór atrybutów (np. zbiór stanów, zbiór sygna ów, zbiór w asno ci

obiektów) oraz zbiór relacji zachodz cych mi dzy atrybutami i opisu-

j cych funkcje sterowania zapewniaj ce bezpieczn  realizacj  zadania 

sterowania. Zadanie sterowania w systemie srk obejmuje zbiór stero-

wa  zawieraj cy sterowania dotycz ce:

dróg przebiegów i obiektów systemu,

zada  w asnych systemu i procesu (sterowania).

Rys. 2. Wyró nione stany systemu srk

Stany systemu srk mo na przedstawi  w formie uproszczonego 

grafu stanów. który ilustruje rys. 2. [8]. System mo e znajdowa  si

w nast puj cych stanach: wy czony, pocz tkowy, zasadniczy, reali-

zacji zadania sterowania i awarii. Zmiana stanu systemu steruj cego
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powoduje zmian  stanu obiektów, a zmiana stanu obiektów jest tak e

zmian  stanu systemu.

Stan wy czony

Jest to stan w którym system nie realizuje adnych funkcji. Stan 

ten jest to samy z fi zycznym wy czeniem napi cia zasilania kompu-

terów lub wyst puje podczas startu komputera, uruchamiania syste-

mu operacyjnego oraz oprogramowania.

Stan pocz tkowy

Jest to stan, w którym pracuje ca e oprogramowanie i s  realizo-

wane wszystkie funkcje. W trakcie tego stanu system nadaje warto ci

pocz tkowe zmiennym stanu opisuj cym obiekty (element i urz dze-

nia), zgodnie ze specyfi kacjami projektanta systemu.

Stan zasadniczy

Stan zasadniczy systemu jest to taki stan, w którym nie s  realizo-

wane adne jazdy, a zewn trzne urz dzenia wykonawcze znajduj  si

w stanie zasadniczym w a ciwym dla tych urz dze , tj. w stanie gotowo-

ci do pracy, zdefi niowanym przez projektanta. Cech  szczególna syste-

mu srk jest to, e system powraca do stanu zasadniczego po zwolnieniu 

wszystkich przebiegów (zako czeniu zadania sterowania) i gdy wszystkie 

obiekty powróc  do stanu zasadniczego i zg osz  gotowo  do pracy. 

Stan sterowania

Stan sterowania jest to stan, w którym realizowane s  zadania ste-

rowania zainicjowane poleceniami realizacji przebiegu lub polecenia-

mi indywidualnymi. Jest to stan w którym chocia by jeden przebieg 

znajduje si  w stanie ró nym od stanu zasadniczego, a obiekty s

sprawne i gotowe do pracy ale ich zmienne stanu reprezentuj ce stan 

wewn trzny odwzorowuj cy stan przebiegu i urz dze  ró ni  si  od 

stanu zasadniczego obiektów.

Stan awarii

Stan, w którym obiekt jest w stanie ograniczonej podatno ci na ste-

rowania. Zmienne stanu obiektu wykazuj  nieprawid owe dzia anie

elementów systemu komputerowego i/lub uszkodzenie urz dzenia

z którym obiekt jest zwi zany.
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System srk SRKS  mo na zdefi niowa  jako trójk  uporz dkowan

[7, 8, 13]:

(1)

gdzie:

B - zbiór obiektów (urz dze ),

SS  - system steruj cy,

SU  - zbiór sterowa ,

Ze wzgl du na istotno  spe nianych funkcji i zada  w systemie 

srk przedmiotem formalizacji staje si  system steruj cy S
S
, ponie-

wa  pe ni funkcje jednostki centralnej zarz dzaj cej ca ym systemem 

i obiektami. Model MS
S
 systemu steruj cego S

S
 mo na przedstawi :

         MS
S
 ={M

STA
, M

DYN
} (2)

gdzie:

M
STA

 – model statyczny, 

M
DYN

– model dynamiczny.

Model statyczny M
STAT

 zawiera sta e informacje (dla danej stacji) 

o sterowaniach, drogach przebiegu, obiektach nale cych do tych 

dróg, w asno ciach obiektów uczestnicz cych w poszczególnych dro-

gach przebiegów oraz relacje okre lone na tych informacjach. Sta e

informacje modelu M
STA

 s  przekazywane do modelu M
DYN

.

Model dynamiczny M
DYN

 zawiera informacje zmiennych atrybutów 

sterowa  i obiektów oraz zbiór relacji, które opisuj  zwi zki zachodz -

ce mi dzy nimi w czasie. Relacje okre laj  warto ci zmiennych atry-

butów o: stanie systemu, przebiegach odbywaj cych si  aktualnie na 

posterunku i stanie obiektów, w tym zbiór automatów – AT zawiera-

j cy automaty m. in. zbiory automatów AP i AB przyporz dkowane

odpowiednio przebiegom ze zbioru P i obiektom ze zbioru B.

System S
S

identyfi kuje si  jako uk ad prze czaj cy, czyli jako pe-

wien automat, który opisuje si  w modelu dynamicznym M
DYN
(MS

S
).

Automat ten jest klasycznym automatem: abstrakcyjnym, sekwencyj-

nym, dyskretnym, sko czonym i deterministycznym, a relacje mi dzy

sygna ami wej ciowymi i wyj ciowymi s  jednoznaczne i niezmienne.

SRK S S, ,B US S
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Automat systemu S
S
 zast puje si  równowa nym automatem AT 

z o onym ze zbioru automatów odpowiadaj cych przebiegom i obiek-

tom. Ka dy przebieg odpowiadaj cy konkretnej drodze przebiegu 

mo e by  traktowany jako pewien sko czony automat sekwencyjny 

o okre lonych wej ciach i wyj ciach oraz w asnym stanie wewn trz-

nym. Podobnie opisywane s  równie  obiekty. W ten sposób model 

M
DYN

 odwzorowuj c stany przebiegów i obiektów odwzorowuje stan(y) 

systemu srk.

Obiekty w systemie srk tworz  zbiór obiektów B [6]:
B = (E, W) (3)

gdzie:

E – zbiór elementów, 

W – zbiór urz dze  wykonawczych

Obiekty mog  odwzorowywa fi zyczne urz dzeniach steruj ce lub 

wirtualne (abstrakcyjne) które nie maj  powi zania z fi zycznymi urz -

dzeniami sterowania:
B= (B

R
, B

A
) (4)

gdzie:

B
R
 – obiekty maj ce przyporz dkowanie do fi zycznych urz dze

wykonawczych,

B
A
– obiekty nie maj ce przyporz dkowania do fi zycznych urz dze

wykonawczych (zbiór urz dze  wykonawczych jest pusty). 

Grafi czne przedstawienie zbioru obiektów B ilustruje rys. 3.

Rys. 3. Obiekty w systemie srk
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Model dynamiczny M
DYN

(MS
S
) systemu steruj cego S

S
 (rys. 4.) od-

wzorowany przy pomocy automatu ma nast puj ce w asno ci [12]:

stan wej  Xi (wektor sygna ów X) zale y od zada  nap ywaj -

cych z otoczenia systemu, od meldunków od obiektów oraz za-

da  w asnych systemu;

stan wyj  Yi (wektor sygna ów Y), który obejmuje: polecenia do 

obiektów i informacje wyprowadzane do otoczenia systemu;

stan pami ci Qi - wektor Q reprezentuje stan wewn trzny (stan 

pami ci systemu);

funkcje przej  i wyj  odwzorowuj  relacje sterowania zawieraj ce 

m. in. funkcje operatorskie, funkcje zale no ciowe i inne funkcje.

Rys. 4. Model systemu steruj cego S
S

Opis formalny modelu z rys. 4. mo e zosta  opisany przy pomocy 

równa  (5) opisuj cych sygna y zmiennych stanu i sygna y wyj cio-

we. Zapis ten wskazuje zasad  budowy funkcji sterowania i równa

nale no ciowych:

(5)

1
2

2
2

n
2

t+ t t t t t t
1 1 n 1 2 r1

t+ t t t t t t
2 1 n 1 2 r2

t+ t t t
n n 1 n

q = (q , q , ...,  q ,  x , x ,  ...,  x )

 q = (q , q , ...,  q ,  x , x ,  ...,  x )

.............................................................

q = (q , q , ...,  q ,

1
2

2
2

r

t t t
1 2 r

t+ t t t t t t
1 1 n 1 2 r1

t+ t t t t t t
2 1 n 1 2 r2

t+
m r

 x , x ,  ...,  x )

y = (q , q , ...,  q ,  x , x ,  ...,  x )

y = (q , q , ...,  q ,  x , x ,  ...,  x )

.............................................................

y = (
2

t t t t t t
1 n 1 2 rq , q , ...,  q ,  x , x ,  ...,  x )
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gdzie:

 – czas (opó nienie) przetwarzania, po którym zostaje wyznaczony 

nowy stan Qt+ , w odró nieniu od stanu poprzedniego Qt,

 – czas (opó nienie) przetwarzania, po którym zostaje wyznaczony 

nowy stan Yt+ , w odró nieniu od stanu poprzedniego Yt.

 - funkcja przej (Qt, Xt), okre laj ca zmiany stanów pami ci

automatu,

 - funkcja wyj (Qt, Xt), okre laj ca zmiany stanów wyj .

Powy sze funkcje (5) nie wskazuj , w jakiej kolejno ci b d  obli-

czane poszczególne zmienne stanu pami ci. Jest to istotne, ponie-

wa  zmienne stanu s  uzale nione od samych siebie i pozosta ych

zmiennych stanu, a od zmiennych stanu zale  sygna y wyj ciowe.

Rozwi zanie tego problemu sprowadza si  do wyliczania sygna ów

stanu pami ci i sygna ów wyj ciowych w kolejnych dyskretnych kro-

kach w czasie – rys. 5. [6, 8, 12]. W ka dym kroku, na pocz tku cy-

klu, nast puje jednorazowe wczytanie aktualnego wektora sygna ów

stanu pami ci i wektora sygna ów wej ciowych na podstawie których 

funkcje  i  wyznaczaj  aktualne warto ci sygna ów wektora stanu 

pami ci i wektora sygna ów wyj ciowych.

Rys. 5. Zasada cyklicznego wyznaczania warto ci funkcji steruj cych
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3. Analiza automatu systemu steruj cego

Podstaw  okre lenia struktury automatu AT niech b dzie analiza 

zada  odnosz cych si  do przebiegów, jak i do poszczególnych obiek-

tów, tj. urz dze  zewn trznych [6, 10, 13]. Jak wspomniano w po-

przednim rozdziale, zbiór automatów przyporz dkowanych poszcze-

gólnym przebiegom to zbiór AP. Podobnie okre la si  zbiór automa-

tów AB zawieraj cy automaty odwzorowuj ce stany i zmiany stanów 

poszczególnych obiektów, a wi c przyporz dkowane tym obiektom. 

Ze wzgl du na konieczno  obs ugi fi zycznych sygna ów wej ciowych

i wyj ciowych oraz dostosowanie tych sygna ów do przetwarzania, 

wprowadzono pojedyncze automaty wej  – Awe i wyj  – Awy, za po-

rednictwem których jest realizowane powi zanie z otoczeniem i urz -

dzeniami zewn trznymi. Z tego te  wzgl du automat AT tworzy struk-

tur  automatów ze zbioru automatów AT, tj.: zbiorów automatów AP

i automatów AB oraz automatów Awe i Awy (6) oraz rys. 6.a).

(6)

Na podstawie struktury automatu AT tworzy si  struktury danych 

– sta ych (model statyczny) i zmiennych atrybutów opisuj cych system 

steruj cy S
S
 i obiekty. Sygna y wektorów stanu pami ci i wektorów 

wej ciowych wszystkich automatów nale cych do zbioru automatów 

AT, tj. przebiegów i obiektów, s  przetwarzane w kolejnych chwilach 

po uprzednim wczytaniu sygna ów wektorów wej ciowych.

Dokonuj c identyfi kacji poszczególnych typów automatów okre la 

si  grupy sygna ów zgodnie z modelem wej ciowo-wyj ciowym i w as-

no ciami automatów sekwencyjnych. Poszczególne grupy sygna ów 

w a ciwe danym automatom s  uporz dkowane i s  zorganizowane 

w postaci wektorów – rys. 6.b). Automat steruj cy zawiera nast pu-

j ce automaty: automat wej Awe, automat wyj Awy, zbiór au-

tomatów przebiegu AP, zbiór automatów elementów AB zawieraj cy 

automaty semaforów, tarcz manewrowych, zwrotnicy, kontroli nie-

zaj to ci toru i blokady liniowej. Automaty poszczególnych elemen-

tów mog  zawiera  tak e automaty sk adowe, np. automat zwrotnicy 

zawiera automaty: kontroli niezaj to ci, kontroli po o enia i kontroli 

rozprucia.

= Awe AwyAT AP AB
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Rys. 6. a) Struktura automatu AT systemu steruj cego S
S,

b) grupy sygna-
ów wyró nionych automatów

Na podstawie opisu funkcji automatu dokonuje si  wyboru zmien-

nych oraz analizuje si  i formu uje si  warunki przej cia pomi dzy

zmiennymi stanu dla tego automatu. Wynikiem analizy warunków 

przej  jest graf przej  ilustruj cy przej cia pomi dzy stanami auto-

matu - graf wskazuje poszczególne zmienne stanu (w z y) i uki opi-

sane funkcjami przej cia. Przyk adem automatu dla którego zostanie 

zamieszczona specyfi kacja sygna ów – rys. 7. [6] wraz z równaniami 

funkcji przej  wyznaczaj cymi warto ci zmiennych stanu oraz gra-

fem przej  niech b dzie przyk ad automatu odwzorowuj cego prze-

bieg (automat przebiegu ap ze zbioru przebiegów AP).

Przebieg jest kategori  dynamiczn , poniewa  w trakcie przemiesz-

czania poci gu zmieniaj  si  wskazania sygnalizatorów i stany odcin-

ka toru, które s  kontrolowane i rejestrowane przez system. Zmiany 

wskaza  sygnalizatorów i w a ciwa sekwencja zmian stanów odcinka 

torowego zachodz ce w trakcie przemieszczania pojazdu s  warun-

kiem zwolnienia przebiegu. Stany przebiegu s  tak e odwzorowywane 
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przez stany obiektów nale ce do przebiegu danej drogi przebiegu. 

W automacie przebiegu wyró niono 7 zmiennych stanu oraz 12 funk-

cji, na podstawie których wyznaczane s  warto ci tych zmiennych. 

Sygna y zmiennych stanu, które tworz  zarazem wektor stanu we-

wn trznego przebiegu s  nast puj ce [8]:

1) q
pbr

 - stan braku utwierdzenia przebiegu (przebiegu nieutwier-

dzony),

2) q
pszukp

 - stan szukania przebiegu poci gowego,

3) q
pszukm

 - stan szukania przebiegu manewrowego,

4) q
psprp

 - stan sprawdzania przebiegu poci gowego,

5) q
psprp

 - stan sprawdzania przebiegu manewrowego,

6) q
putw

 - stan utwierdzenia elementów w drodze przebiegu,

7) q
pzwol

 - stan oczekiwania na zwolnienie przebiegu.

Rys. 7. Wektory sygna ów automatu przebiegu
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Funkcje przej cia
p
 dla automatu przebiegu ap przedstawia tabli-

ca 2, a graf rys. 8.

Tablica 2. Zestawienie funkcji przej
p
 i funkcji FP automatu przebiegu ap

Lp. Funkcje 
p
 oraz FPSZUKP(), FPSZUKM(), FPSPRP(), FPSPRM()

1
p(br,szukp)

 = q
pbr

 • r
pup

2
p(br,szukm)

 = q
pbr

 • r
pum

3
p(szukp,br)

 = q
pszukp

 • ! FPSZUKP()

4
p(szukm,br)

 = q
pszukm

 • ! FPSZUKM()

5
p(szukp,sprp)

 = q
pszukp

 • FPSZUKP()

6
p(szukm,sprm)

 = q
pszukm

 • FPSZUKM()

7
p(sprp,br)

 = q
psprp

 • ! FPSPRP()

8
p(sprm,br)

 = q
psprm

 • ! FPSPRM()

9
p(sprp,utw)

 = q
psprp

 • FPSPRP()

10
p(sprm,utw)

 = q
psprm

 • FPSPRM()

11 
p(utw,zwol)

 = q
putw

 • zmienna oznaczaj ca utwierdzenie wszystkich elementów 
drogi przebiegu

12
p(zwol,br)

 = q
pzwol

 • zmienna oznaczaj ca utwierdzenie wszystkich elementów 
drogi przebiegu

FPSZUKP, FPSZUKM – funkcje przyjmuj  warto  „1”, gdy zostanie znaleziona odpowied-
nio droga przebiegu poci gowego, manewrowego

FPSPRP, FPSPRM - funkcje przyjmuj  warto  „1”, gdy spe nione s  warunki utwierdzenia 
drogi przebiegu poci gowego, manewrowego
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Rys. 8. Graf automatu przebiegu ap

Przedstawion  powy ej metod  opisu automatu przebiegu stosuje 

si  w odniesieniu do ka dego typu automatu.

4. Podsumowanie

Przedstawione w publikacji zagadnienia nie opisuj  wszystkich 

kroków cyklu V, ale prezentuj  metod . Metoda uwzgl dnia kolejno

systematycznego projektowania spójnych etapów tworz cych logicz-

n  ca o  cyklu V, pocz wszy od nieformalnego opisu systemu srk, 

poprzez za o enia systemu, opis formalny systemu steruj cego, opis 

funkcji steruj cych, projekt oprogramowania i konfi guracje sprz to-

we oraz uruchamianie, testowanie, wdra anie i instalacj  systemu. 

Podstaw  metody jest formalny opis systemu srk oparty na metodzie 

zmiennych stanu i analizie systemu srk wyró niaj cej elementarne 
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automaty sk adowe. Pozosta e wyró nione cechy proponowanej me-

tody to:

• wypracowane i niezawodne metody tworzenia oprogramowania,

• zrównowa ony i optymalny dobór konfi guracji sprz towych,

• zastosowanie komputerowych metod wspomagania projektowa-

nia,

• wypracowane metody budowy uruchamiania i instalowania sy-

stemu.

Dzi ki zaproponowanej innowacyjnej metodzie projektowania sy-

stemu srk zosta o zbudowanych i uruchomionych szereg systemów 

na stacjach kolejowych i stacjach metra, oczywi cie po uzyskaniu od-

powiednich certyfi katów. Uzyskanie sukcesu wdro enia nie zamyka 

metody. Przewiduje si  kontynuacj  bada  rozszerzaj cych automa-

tyzacj  projektowania.
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METHODOLOGY OF CONSTRUCTION 
OF COMPUTER SYSTEMS FOR ATC

Summary
The general assumptions for the method of computer system 

for atc construction have been presented in the paper. The ba-

sis of the method of atr system designing is the strategy result-

ing from system analysis including V cycle and COTS approach. 

The descriptions of some designing stages that belong to V cycle 

have been given. The descriptions contain the atr system proper-

ties and the basis of formalization method. The basis of machines 

work analysis is specifi cation of signals and defi nition of transfer 

function completed with schemes of transfer graphs. The result of 

mentioned above methodology of designing is the method allowing 

to create computer systems for traffi c control.

Keywords: rail traffi c, system, method, control, project, model-

ing, machine (automat), the specifi cation for the system, formal 

description, cycle V, route of the road
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Streszczenie
W referacie zawarto informacje zwi zane z procesem wdra a-
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szynisty. Zaprezentowano g ówne za o enia i zalecenia Europej-

skiej Agencji Kolejowej odpowiedzialnej za proces wprowadzenia 

zmian w pa stwach cz onkowskich. Artyku  zawiera informacje 

o procesie wdra ania dyrektywy unijnej na przyk adzie kolei nie-

mieckich.

S owa kluczowe: Unia Europejska, interoperacyjno , Euro-

pejska Agencja Kolejowa, Licencja i wiadectwo maszynisty, Ko-

lej Niemiecka

1. Wst p

Cz onkostwo w Unii Europejskiej nak ada na poszczególne pa -

stwa obowi zek dostosowania si  do wspólnych regulacji i przepisów. 

Zgodnie z powy szym Unia Europejska powo a a dwadzie cia dwie 

Agencje Unijne. Celem ich dzia ania jest ujednolicenie uregulowa

prawno – organizacyjnych obowi zuj cych w wybranych dziedzinach 

gospodarki, takich jak rodowisko, chemia, ywno , medycyna, zdro-

wie i bezpiecze stwo pracy, transport.

Zadania w obszarze transportu kolejowego realizuje Europejska 

Agencja Kolejowa (European Railway Agency) maj ca swoja siedzib

w Valenciennes (Francja). Podstawowym celem jej dzia ania jest in-

1  mgr , Kierownik Dzia u Funduszy Europejskich, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, tel: 22 47 31 500, e-mail: rmaleda@ikolej.pl 
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tegracja kolei europejskich w zakresie technicznym, prawnym oraz 

organizacyjnym. Do jej najwa niejszych zada  nale : wspó praca

przy tworzeniu prawodawstwa europejskiego, opracowywanie dyrek-

tyw w zakresie bezpiecze stwa, interoperacyjno ci kolei, certyfi katówi 

licencji dla maszynistów, itp.

Udzia  w budowaniu zintegrowanego systemu kolejowego opiera 

si  na po o eniu nacisku na wspólne otwarcie na transport kolejowy, 

rynek dostawców i konkurencji, techniczn  harmonizacj , budow

i rozwój wspólnego systemu bezpiecze stwa, transparentno ci publi-

kacji zasad i regulacji przez organy pa stwowe.

Przepisy pa stw cz onkowskich dotycz ce warunków przyznawania 

uprawnie  maszynistom poci gów znacz nie ró ni  si  mi dzy sob .

Celem ujednolicenia licencji i wiadectw uzupe niaj cych powinno by

przede wszystkim u atwienie wymiany maszynistów prowadz cych

poci gi pomi dzy pa stwami cz onkowskimi oraz u atwienie ich prze-

p ywu mi dzy przedsi biorstwami kolejowymi, natomiast w szerszym 

uj ciu – uznawanie licencji oraz wiadectw przez wszystkie podmioty 

sektora kolejowego. W celu zagwarantowania jednolito ci i przejrzy-

sto ci pa stwa cz onkowskie powinny przyj  wspólny wzór licencji 

maszynisty, natomiast przedsi biorstwa kolejowe i zarz dcy infra-

struktury powinny wydawa  ujednolicone wiadectwa uzupe niaj ce.

Uregulowania unijne w zakresie licencji i certyfi katów dla maszyni-

stów okre la Dyrektywa 2007/59/EC Parlamentu Europejskiego z 23 

pa dziernika 2007 roku dotycz ca certyfi katu dla maszynisty lokomo-

tyw i poci gów poruszaj cych si  po liniach pa stw Unii Europejskiej. 

Przewodnikiem do zmian i regulacji w zakresie licencji dla maszyni-

sty jest przygotowana przez ERA propozycja oparta na Dyrektywie 59 

z 2007 roku Parlamentu Europejskiego zatytu owana „Zalecenie Eu-

ropejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC /SAF/04-2008” z dnia 19 

grudnia 2008 roku.

Wymagania zwi zane z otrzymaniem licencji wygl daj  nast puj -

co: wiek minimum 20 lat, minimum rednie wykszta cenie, spe nione

wymagani medyczne, psychologiczne, ogólne kompetencje techniczne. 

Licencja b dzie wa na 10 lat na terytorium Unii Europejskiej, wydana 

przez Pa stwowy Organ Bezpiecze stwa Kolejowego (w Polsce – Urz d

Transportu Kolejowego).

Aby otrzyma  certyfi kat ( wiadectwo) nale y spe ni  nast puj ce wa-

runki: kompetencje w zakresie taboru kolejowego i infrastruktury w -
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czaj c w to znajomo  j zyka, wa no  bez terminowa, sprawdzalno

co trzy lata lub po absencji jednorocznej. Certyfi kat wydany b dzie 

przez Przewo nika u którego zatrudniony jest maszynista. Dyrektywa 

wymaga akredytacji od organów maj cych wp yw na proces certyfi ka-

cji. Podmioty uprawnione do szkole  maszynistów podmioty medyczne, 

psycholodzy pracy, o rodki szkoleniowe, podmioty egzaminuj ce po-

winny posiada  akredytacj  Pa stwowego Urz du Kolejowego.

2. Rynek kolejowy w Niemczech

W Niemczech funkcjonuje obecnie 350 operatorów (przewo ników)

kolejowych korzystaj cych z infrastruktury publicznej zarz dzane

przez DB Netz AG. W tej liczbie 26 przewo ników pozostaje w asno ci

skarbu federalnego, natomiast 324 jest prywatnych.

Najwi ksze znaczenie w realizacji przewozów ma koncern Deutsche 

Bahn (DB AG), czyli grupa niemieckich fi rm kolejowych i logistycznych 

utworzony z pa stwowych kolei RFN w 1994 roku. Obecnie to jedna 

z najwi kszych spó ek na wiecie, dzia aj ca w stu trzydziestu krajach.

Tablica1. Liczby i fakty dotycz ce koncernu DB (2009)

Centrala koncernu Deutsche Bahn AG (Kolej Niemiecka S.A.)
Potsdamer Platz 2
D-10785 Berlin

Struktura koncernu 
Istota przedsi biorstwa

• przewozy pasa erskie
• przewozy adunków i logistyka
• zarz dzanie infrastruktur

Przewozy pasa erskie poci gami 1 908 mln/rok
Podró uj cy autobusami (uzupe niaj ce) 800 milionów rocznie
Ilo  przejazdów poci gami:
• Poci gi blisko- i dalekobie ne
• Poci gi towarowe

26 906 dziennie
4 739 dziennie

Transportowane towary:
• Towary transportowane kolej
• Przewóz morski
• Przewóz powietrzny

341 milionów ton rocznie
1 424 tysi cy TEU (kontener standardowy 
20 stóp) rocznie
1 032 tysi cy ton rocznie

Sie  kolejowa:
• d ugo  u ytkowa linii
• liczba rozjazdów
• liczba mostów
• liczba tuneli

33 721 km
67 157
26 912
787



310 Maleda R.

Nak ady na inwestycje (brutto) 6 462 mln euro
Ilo  dworców osobowych 5707

wiadczenia zwi zane z przewozami:
• Zarz dzanie fl ot
• Wynajem rowerów

106 000 samochodów
7 000 rowerów

Pracownicy (pe noetatowi) 239 382
Lokalizacje 2000 w 130 krajach
Obrót 29 335 mln euro

ród o: www.bahn.de

Podstaw  przedsi biorstwa stanowi transport kolejowy, chocia  nie-

które przewozy realizowane s  tak e transportem drogowym. Przed-

si biorstwo obs uguje dziennie ponad pi  milionów pasa erów oraz 

przewozi oko o miliona ton towarów na sieci kolejowej licz cej blisko 

34 000 tys. kilometrów.

W sk ad Grupy DB Bahn wchodz  nast puj ce piony: przewozów 

pasa erskich, autobusowy transport miejski i regionalny, transportu 

i logistyki, kolejowe przewozy towarowe, infrastruktury, techniki, sy-

stemów i us ug kolejowych oraz spó ki zagraniczne.

Kolej niemiecka DB to nowoczesne przedsi biorstwo us ugowe ofe-

ruj ce rozwi zania zwi zane z mobilno ci  i logistyk . Strategia kon-

cernu to m.in. umi dzynarodowienie i stworzenie sprawnych po cze

komunikacyjnych mi dzy pa stwami. Dlatego te  na bie co praca 

kolei dostosowywana jest do zmieniaj cych si  przepisów unijnych, 

które wymagaj  od us ugodawcy przyjaznego dla pasa era i rodowi-

ska, bezpiecznego i zintegrowanego transportu.

3. Uregulowania dotycz ce licencji dla maszynisty na kolejo-
wym rynku niemieckim

DB AG w zakresie dzia a  zwi zanych z licencj  i wiadectwem

dla maszynistów dzia a zgodnie z dyrektyw  unijn  2007/59/EC. 

W Niemczech dyrektywa ta wdra ana jest od roku 2011 w ramach 

prawa krajowego jako zarz dzenie dotycz ce praw jazdy dla maszyni-

stów [4]. Z ko cem lipca 2011 r. zarz dzenie to uzupe nione zosta o

przez odpowiedni  procedur  wydan  przez Federalny Urz d Kolejni-

ctwa Niemiec (EBA), czyli organ pa stwowy odpowiedzialny za nad-

zór kolejowy w Niemczech z siedzib  w Bonn. EBA realizuje zadania 
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z zakresu bezpiecze stwa i interoperacyjno ci transportu kolejowego, 

przypisane w prawodawstwie unijnym Krajowej W adzy ds. Bezpie-

cze stwa Transportu Kolejowego (NSA) oraz po cz ci zadania z zakre-

su licencjonowania przedsi biorstw kolejowych.

Zamieszczone w zarz dzeniu wymagania (medyczne, fi zyczne, wie-

kowe) wzory licencji i wiadectw, tryb ich przyznawania, s  zgodne 

z zaleceniami przygotowanymi przez ERA.

Rysunek 1. Wzór licencji maszynisty Kolej DB AG

4. Szkolenia dla maszynistów

Grupa zawodowa maszynistów na rynku niemieckim jest bardzo 

rozproszona i nie s  nawet prowadzone precyzyjne dane statystyczne. 

Na wybór zawodu maszynisty ma wp yw Niemiecka Federalna Agencja 

Zatrudnienia (Pa stwowy Urz d Pracy), która jest odpowiedzialna za 

przekazywanie tzw. voucherów edukacyjnych dla bezrobotnych. Kon-

sekwencj  tego rodzaju uregulowa  jest wysoki poziom konkurencji 

na rynku szkole  kolejowych mi dzy niewielkimi fi rmami i tzw. „wol-

nymi strzelcami” (freelancers), którzy dostarczaj  szkole  z zakresu 

specjalistycznej tematyki kolejowej.

Najwa niejsze podmioty gospodarcze, które szkol  w zakresie otrzy-

mania licencji maszynisty to: DB Training, Learning & Consulting, 

VDEF (Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen), MEV Lokfuhrers-

chule. DB Training i MEV szkol  rocznie oko o 500 nowych maszyni-

stów. Ze szkole  cyklicznych utrwalaj cych wiedz  korzysta rocznie 

oko o 28.000 maszynistów, z czego blisko 80% zatrudnionych jest na 

w DB AG.

Spó ka DB Training, Learning & Consulting powsta a w 1995 roku 

i jest integraln  cz ci  koncernu DB AG. Zatrudnia 780 pracow-

ników na pe nych etatach (720 osób to personel trenerski, 60 osób 
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administracja). Firma jest odpowiedzialna za prowadzenie us ug na 

kolejowym rynku szkoleniowym. Obecnie posiada 70 oddzia ów roz-

proszonych po ca ym kraju. Rocznie szkoli oko o 240.000 osób. Fir-

ma jako o rodek szkoleniowy jest otwarta i elastyczna na wszelkie 

zmiany i wymagania klientów. W 2008 roku jako pilota owy przygoto-

wano specjalny program kszta cenia (opieraj cych si  na zaleceniach 

unijnych) przeznaczony dla osób rozpoczynaj cych prac  w zawodzie 

maszynisty. Efektem by o wykszta cenie i przygotowanie do zawodu 

615 osób. Spó ka system zarz dzania jako ci  ISO 9001. Jak równie

jest akredytowanym podmiotem gospodarczym przez EBA z upraw-

nieniami do przeprowadzania zawodowych szkole  kolejowych. Firma 

wiadczy równie  szkolenia na rynku mi dzynarodowym (Polska, W o-

chy, Rosja).

Istotn  rol  odgrywa równie fi rma MEV (Eisenbahn – Verkehrs-

gesellschaft mbH). Powsta a ona w 1999 roku i jest spó k  podleg

HSM Management und Beteiligungs-GmbH. Zatrudnia oko o 350 tre-

nerów, a jej us ugi wiadczone s  dla przede wszystkim dla operato-

rów kolejowych. W wi kszo ci s  to kursy doszkalaj ce i podnosz ce

kwalifi kacje. Spó ka powsta a jako neutralne prywatne przedsi bior-

stwo wiadcz ce us ugi edukacyjne i konsultingowe dla podmiotów 

dzia aj cych w obszarze transportu szynowego. Dzi ki temu rozwi -

zaniu rynek niemiecki stara si  zachowa  równowag  i „zdrow ” kon-

kurencj  w szkoleniach zawodowych. Firma posiada certyfi kat jako ci

systemu zarz dzania DIN EN ISO 9001:2008. Nast pnym etapem b -

dzie pozyskanie certyfi katu zgodnego z Dyrektyw  Unijn  2004/49. 

MEV wspó pracuje z innymi krajami w zakresie us ug szkoleniowych 

(Szwecja i Szwajcaria).

5. Uregulowania unijne w zakresie licencji dla maszynistów 
w Polsce 

W Polsce znowelizowana w dniu 25 czerwca 2009 roku ustawa 

o transporcie kolejowym wprowadzi a istotne zmiany wdra aj ce po-

stanowienia przepisów i zobowi za a ministra w a ciwego do spraw 

transportu do wydania rozporz dze  reguluj cych m.in. zwi zane

z wymogami dla maszynistów. Uregulowania w tym zakresie wprowa-

dzone zosta y rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [3] z dnia 18 
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lutego 2011 r. Zawarte w nim przepisy s  zgodne z dyrektyw  unijn .

Warto doda , e pod koniec czerwca br. Prezes Urz du Transportu 

Kolejowego dokona  wpisu spó ki CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.

o. na list  podmiotów uprawniaj cych do szkolenia i egzaminowa-

nia osób ubiegaj cych si  o licencj  maszynisty i wiadectwo. Jest to 

obecnie jedyny podmiot gospodarczy na polskim rynku posiadaj cy

takie uprawnienia.

6. Podsumowanie

Reasumuj c rozwa ania zwi zane z procesem wdra ania uregulo-

wa  unijnych w zakresie licencji i wiadectw dla maszynistów pojaz-

dów kolejowych nale y wspomnie  o zapleczu edukacyjno- technicz-

nym, jakim dysponuj  koleje niemieckie w swoich o rodkach szko-

leniowych. W szczegó owych wymaganiach zawartych w Dyrektywie 

Unijnej, jak i w zaleceniach ERA znajduj  si  wskazówki zwi zane

z samym procesem szkolenia, które precyzyjnie okre laj , e:

1. Powinna istnie  odpowiednia równowaga mi dzy szkoleniem te-

oretycznym (wyk ady i prezentacje) i szkoleniem praktycznym 

(do wiadczenie zawodowe, prowadzenie poci gu z instruktorem 

i bez na linii (w warunkach rzeczywistych);

2. Szkolenie komputerowe powinno by  indywidualne celem prze-

testowania potrzeb zwi zanych z zasadami ruchu, sygnalizacji 

i innych;

3. Szkolenie na symulatorze (nieobligatoryjne) mo e by  stosowane 

celem nabycia bardziej efektywnego i praktycznego warsztatu 

maszynisty (W DB AG stosowane od 1996);

4. Znajomo  szlaku (trasy kolejowej) nabywane jest w warunkach 

dziennych i nocnych w towarzystwie drugiego maszynisty.

W Niemczech ka dy o rodek szkoleniowy jest wyposa ony w no-

woczesne symulatory. Problematyka zachowania równowagi mi dzy

teori  i praktyk  podczas warsztatów szkoleniowych dla maszynistów 

i wykorzystania do tego nowoczesnych symulatorów jest zagadnie-

niem na osobny referat.

Kolej niemiecka jest przygotowana na proces wdra ania uregu-

lowa  unijnych (zarz dzenie, procedura EBA, dobrze przygotowane 

o rodki szkoleniowe). Trudno jest przewidzie  jak b dzie wygl da o
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wdra anie obowi zuj cych przepisów na rynku niemieckim. Niew t-

pliwie na ten proces b d  mia y wp yw takie czynniki jak zapotrze-

bowanie rynku na t  grup  zawodow , p ace i warunki socjalne oraz 

wspó praca DB AG z prywatnymi przewo nikami i ich dostosowanie 

si  do uregulowa  unijnych.
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Rados aw Mazurkiewicz1

PROBLEMY ZAKO CZENIA LINII DU YCH
PR DKO CI W W LE WROC AWSKIM

Streszczenie
W artykule podano g ówne za o enia programu budowy ko-

lei du ych pr dko ci w Polsce wraz z wyszczególnieniem naj-

wa niejszych parametrów technicznych zwi zanych z geometri

i konstrukcj  drogi kolejowej. Scharakteryzowano stan istniej cy 

wroc awskiego w z a kolejowego, w odniesieniu do którego przed-

stawiono koncepcje doprowadzenia linii du ych pr dko ci do stacji 

Wroc aw G ówny. Dla rekomendowanej opcji przebiegu linii opisa-

no najwa niejsze problemy zwi zane z geometri  uk adu torowego 

i towarzysz cymi pracami budowlanymi takimi, jak budowa lub 

przebudowa obiektów in ynierskich, czy roboty ziemne.

S owa kluczowe: linia Y, kolej du ych pr dko ci, wroc awski

w ze  kolejowy, szybkie poci gi

1. Wst p

Potrzeba budowy kolei du ych pr dko ci (kdp) w Polsce jest bez-

dyskusyjna. Systemy tego typu kolei z powodzeniem funkcjonuj

w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Hiszpania, czy Japonia. Wie-

le innych pa stw, chocia by takich, jak Turcja, Brazylia, czy Arabia 

Saudyjska realizuje lub opracowuje programy budowy linii kolejo-

wych du ych pr dko ci. Polska, maj c strategiczne po o enie w Euro-

pie rodkowej w ci gu g ównych korytarzy transportowych, zarówno 

o kierunku wschód-zachód, jak i pó noc-po udnie, powinna w czy

si  mo liwie jak najszybciej w system kolei du ych pr dko ci, rozwi-

jany w krajach Europy Zachodniej. Polsk  obowi zuje respektowa-

1  dr in ., adiunkt, Zak ad Infrastruktury Transportu Szynowego, Instytut In ynierii L dowej, Politechnika Wroc awska, Wybrze e Wyspia skiego
27, 50-370 Wroc aw, tel. 71-3203127, e-mail: radoslaw.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl
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nie unijnego ustawodawstwa w dziedzinie transportu i wypracowanej 

wspólnej polityki transportowej.

Istniej ce po czenia kolejowe, charakteryzuj ce si  d ugimi, nie-

konkurencyjnymi w stosunku do transportu samochodowego, cza-

sami jazdy, a niekiedy tak e znacznymi wyd u eniami tras (jak np. 

po czenie Warszawa – Wroc aw) stanowi  coraz powa niejsz  barier

w prawid owym rozwoju gospodarczym kraju. Dlatego za cel priory-

tetowy nale y uzna  stworzenie szybkich po cze  mi dzy Warszaw

a najwa niejszymi aglomeracjami w kraju. Innym wa nym celem jest 

stworzenie sieci po cze  mi dzynarodowych mi dzy g ównymi metro-

poliami tej cz ci kontynentu, przede wszystkim po cze  z Niemcami 

i Czechami.

Jako najwa niejsze przes anki celowo ci budowy kolei du ych

pr dko ci w Polsce wymienia si  [6]:

- niewystarczaj c  zdolno  przewozow  istniej cych linii kolejo-

wych,

- niewystarczaj cy poziom jako ci oferty przewozowej,

- konieczno  zbudowania brakuj cych elementów w istniej cej

sieci kolejowej.

Uruchamianie linii du ych pr dko ci w krajach Europy Zachod-

niej ka dorazowo okazywa o si  sukcesem, przejawiaj cym si  du ym

wzrostem liczby pasa erów podró uj cych na danej relacji i przej ciem

znacznej grupy podró nych z sektora transportu lotniczego, a tak e

cz ciowo z sektora motoryzacji indywidualnej. Do wa niejszych zalet

i korzy ci wynikaj cych z budowy kolei du ych pr dko ci mo na za-

liczy :

- skrócenie czasu podró y,

- popraw  jako ci podró y,

- zmniejszenie zat oczenia na drogach,

- popraw  bezpiecze stwa w ruchu drogowym,

- zmniejszenie stopnia oddzia ywania transportu na rodowisko,

- popraw  wizerunku kolei.

2. Rz dowy program kolei du ych pr dko ci w Polsce

W roku 2008 ukaza a si  Uchwa a Rady Ministrów w sprawie przy-

j cia programu budowy kolei du ych pr dko ci w Polsce [5]. Koncep-
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cja spotka a si  z du ym poparciem rodowisk kolejowych, nauko-

wych i zainteresowanych w adz samorz dowych. Wst pne studium 

wykonalno ci dla tej inwestycji, zosta o sporz dzone na zlecenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe ju  w roku 2005 przez Centrum Naukowo – 

Techniczne Kolejnictwa [2]. Obecnie trwaj  prace nad sporz dzeniem

studium wykonalno ci dla budowy linii kdp wraz z analiz  kosztów 

i korzy ci.

Proponowany uk ad sieci kolei du ych pr dko ci w kraju przedsta-

wiono na rys. 1. Zasadniczym szkieletem systemu kdp ma by  ca ko-

wicie nowa linia kolejowa– tak zwana linia „Y”, o przebiegu: Warszawa 

– ód  – Pozna /Wroc aw, przystosowana do prowadzenia ruchu po-

ci gów z pr dko ciami nie mniejszymi ni  300 km/h. Drugim podsta-

wowym elementem sieci kdp ma by  istniej ca Centralna Magistrala 

Kolejowa, obs uguj ca relacje Warszawa – Katowice/Kraków, która 

b dzie zmodernizowana do rozwijania pr dko ci 250 km/h. Równo-

cze nie planowana jest modernizacja do pr dko ci 160 lub 200 km/

h innych najwa niejszych magistralnych linii kolejowych, obj tych

umowami AGC i AGTC.

Rys. 1. Uk ad projektowanych linii du ych pr dko ci i g ównych linii 
przeznaczonych do modernizacji ( ród o: PKP PLK)
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Harmonogram realizacji programu budowy linii „Y” przewiduje, e

prace budowlane rozpoczn  si  w roku 2014, w latach 2018 – 2020 

przeprowadzone zostan  testy i próby powykonawcze, natomiast uru-

chomienie pierwszych przewozów pasa erskich nast pi w roku 2019.

3. Charakterystyka wroc awskiego w z a kolejowego

Wroc aw posiada znacznie rozbudowany uk ad linii i cznic ko-

lejowych. Z miasta wybiega promieni cie we wszystkich kierunkach 

dziewi  linii. Charakterystyczn  cech  uk adu sieci kolejowej w w -

le jest dookolny przebieg torów wokó  centrum miasta. Inn  bardzo 

istotn  w a ciwo ci  jest wyra na niesymetria w uk adzie linii wpro-

wadzanych do stacji Wroc aw G ówny oraz du a nierównomierno

ruchowa obci enia wschodniej i zachodniej g owicy stacyjnej. Od 

strony wschodniej do stacji tej dobiegaj  linie kolejowe z czterech kie-

runków (w tym jedna, po której nie prowadzi si  obecnie ruchu pa-

sa erskiego). Wed ug obowi zuj cego rozk adu jazdy po liniach prze-

biegaj cych przez wschodni  g owic  stacyjn  prowadzony jest ruch 

poci gów w liczbie oko o 80 par na dob , wliczaj c równie  poci gi

kursuj ce niecodziennie w okre lonych dniach lub okresach. Zachod-

nia g owica stacyjna obci ona jest ruchem z a  siedmiu dobiegaj -

cych kierunków (z których jeden nie jest eksploatowany w ruchu pa-

sa erskim). Nat enie ruchu z tej strony stacji wynosi oko o 135 par 

poci gów na dob .

Kolejn  specyfi czn  cech  sieci kolejowej w w le jest geometria 

odcinków po o onych bezpo rednio przy stacji Wroc aw G ówny.

Szlaki przyleg e od strony wschodniej posiadaj  dogodny przebieg 

torów, umo liwiaj cy po modernizacji rozwini cie pr dko ci rz du

120÷160 km/h. Odcinek od strony zachodniej posiada uki ko owe

o promieniach 600 m i mniejszych, skomplikowane drogi zwrotnico-

we (zw aszcza w rejonie posterunku odga nego Grabiszyn i stacji 

Wroc aw Miko ajów), znaczn  liczb  mostów i wiaduktów, przy jed-

noczesnym przebiegu torów przez g sto zabudowany teren miejski. 

Pr dko  drogowa z uwagi na geometri  uk adu torowego wynosi na 

kilku odcinkach 60, a nawet miejscami 40 km/h i praktycznie nie ma 

wi kszych mo liwo ci jej podwy szenia bez przesuwania torów poza 

obszar kolejowy na tereny miejskie.
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Schematyczny uk ad linii kolejowych w w le wroc awskim przed-

stawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat sieci kolejowej w z a wroc awskiego

4. Opcje wprowadzenia linii du ych pr dko ci do w z a wroc-
awskiego

W pracy [2] przedstawiono siedem ogólnych wariantów przebiegu 

linii du ych pr dko ci. Po o enie geografi czne Wroc awia wzgl dem

Warszawy narzuca doprowadzenie nowego po czenia z kierunku 

wschodniego lub pó nocno-wschodniego. Maj c na wzgl dzie przebieg 

istniej cych linii kolejowych, ograniczenia wynikaj ce z zagospodaro-

wania terenów oraz z o on  sie  wodn , przebieg trasy kdp w rejonie 

w z a wroc awskiego dla wszystkich opracowywanych wariantów zo-

sta  ograniczony do dwóch opcji:

• opcja 1. (rys. 3 – kolor czerwony): w czenie torów kdp w ist-

niej c  sie  kolejow  w rejonie Ole nicy, a dalej doprowadzenie 
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linii do stacji Wroc aw G ówny po torach linii nr 143, 271 i 273 

od strony zachodniej przez stacje Wroc aw Psie Pole i Wroc aw

Nadodrze,

• opcja 2. (rys. 3 – kolor zielony): w czenie torów kdp w istniej -

c  sie  kolejow  w rejonie Czernicy Wroc awskiej, a nast pnie

wprowadzenie linii do stacji Wroc aw G ówny po torach linii nr 

277 i 132 od strony wschodniej przez stacj  Wroc aw Brochów.

Rys. 3. Opcje przebiegu linii du ych pr dko ci w w le wroc awskim

Zarówno w studium [2], jak i w innych opracowaniach, jako ko-

rzystniejsz  uwa a si  opcj  2., przebiegaj c  przez Czernic . Jako 

istotne zalety tej opcji mo na wymieni :

- mo liwo  osi gni cia pr dko ci 100 km/h i wy szych na ca ej

d ugo ci odcinka,

- korzystniejsz  geometri  linii (wi ksze promienie uków ko o-

wych) i znacznie wi ksze mo liwo ci przeprowadzania korekt 

przebiegu torów w planie,

- niewielkie zewn trzne ograniczenia pasa terenu zajmowanego 

przez lini  (przebieg linii po terenach kolejowych, wzd u  stacji 
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postojowej, stacji trakcyjnej, stacji rozrz dowej oraz w wi kszo-

ci w s siedztwie terenów przemys owych).

- znacznie mniejsz  liczb  obiektów in ynierskich, zw aszcza wia-

duktów nad drogami,

- mniejsze obci enie ruchowe wschodniej g owicy stacji Wroc aw

G ówny.

Wobec powy szych konkluzji, w dalszej cz ci referatu zaj to si

analizowaniem tylko wariantu przebiegaj cego od strony Czernicy 

Wroc awskiej, pomijaj c opcj  wprowadzenia linii kdp do w z a przez 

stacj  Wroc aw Nadodrze.

5. G ówne za o enia i parametry techniczne przyj te dla linii 
du ych pr dko ci „Y”

W oparciu o do wiadczenia krajów, w których koleje du ych pr d-

ko ci s  ju  eksploatowane, proponuje si  przyj cie dla linii „Y” na-

st puj cych parametrów technicznych zwi zanych z geometri  i kon-

strukcj  drogi kolejowej [1, 2]:

 minimalne promienie uków ko owych w torach g ównych:

- warto  zasadnicza R = 6000 m dla v = 350 km/h,

- warto  wyj tkowa 4500 m dla v = 300 km/h,

- na obszarach aglomeracji miejskich warto ci promieni uków

b d  mniejsze, uzale nione od miejscowych warunków tere-

nowych i istniej cej zabudowy,

 maksymalne dopuszczalne pochylenia pod u ne torów g ów-

nych:

- zalecane i = 15 ‰,

- dopuszczalne i = 20 ‰,

 minimalny promie uku pionowego:

- warto  zasadnicza R = 25000 m,

- warto  wyj tkowa R = 20000 m,

 rozstaw osiowy torów: 4,75 m, zarówno na szlakach, jak i na 

stacjach,

 przechy ka:

- warto  zalecana 160 mm,

- warto  maksymalna 180 mm,

 dopuszczalne przyspieszenie niezrównowa one: a
dop

 = 0,6 m/s2,
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 maksymalny pionowy nacisk dynamiczny ko a na szyn :

- dla v  250 km/h (v > 200 km/h): P
d
 = 180 kN,

- dla v > 250 km/h i v  300 km/h: P
d
 =170 kN,

- dla v > 300 km/h: P
d
 = 160 kN,

 maksymalny pionowy nacisk statyczny osi pojazdów:

- dla v  250 km/h: P
o
 = 180 kN/o  dla osi nap dnej i P

o
 =170 

kN/o  dla osi tocznej,

- dla v > 250 km/h: P
o
 =170 kN/o ,

 rozjazdy:

- dla pr dko ci do 350 km/h w torze zasadniczym i 160 km/h 

w torze zwrotnym: Rz-60E1-10000/4000-1:32,050 (rozjazd 

z ruchomym dziobem krzy ownicy i krzyw  przej ciow  w to-

rze zwrotnym),

- dla pr dko ci do 350 km/h w torze zasadniczym i 100 km/

h w torze zwrotnym: Rz-60E1-3000/1500-1:18,132 (rozjazd 

z ruchomym dziobem krzy ownicy i krzyw  przej ciow  w to-

rze zwrotnym) lub: Rz-60E1-1200-1:18,5 (rozjazd z rucho-

mym dziobem krzy ownicy bez krzywej przej ciowej w torze 

zwrotnym),

- w w z ach kolejowych na obszarach aglomeracji miejskich 

i na wykorzystywanych istniej cych odcinkach linii kolejo-

wych: Rz-60E1-760-1:14 lub: Rz-60E1-500-1:12,

 wysoko  peronów: 550 lub 760 mm nad g ówk  szyny.

6. Wybrane problemy wprowadzenia linii kdp do w z a wroc-
awskiego

6.1.Stacja Czernica Wroc awska

Wszystkie dotychczas opracowywane warianty wprowadzenia linii 

kdp do stacji Wroc aw G ówny od strony wschodniej zak adaj  jej pro-

wadzenie w s siedztwie stacji Czernica Wroc awska i dalszy jej prze-

bieg wzd u  istniej cej linii nr 277. Po czenie linii du ych pr dko ci

z t  lini  powinno by  zrealizowane w s siedztwie zachodniej g owicy

stacji Czernica Wroc awska. Uk ad torowy rozga zienia musi zosta

podporz dkowany dla jazdy po torach linii du ych pr dko ci (kierunek 

zasadniczy na wprost). Proponowane rozjazdy, to Rz-60E1-500-1:12, 
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których promie  jest wystarczaj cy ze wzgl du na pr dko  poci gów

jad cych po linii 277 przez stacj  Czernica Wroc awska.

G ównym problemem jest niewielka ilo  miejsca do wykonania 

rozga zienia, z jednej strony ograniczonego uk adem torowym sta-

cji, a z drugiej - pocz tkiem mostu na rzece Odra. Ponadto pomi dzy

mostem a g owic  stacyjn  istniej cy tor przebiega w uku o promie-

niu oko o 900 m, w zwi zku z czym po czenie obu linii nale y wy-

kona  bezpo rednio przy pocz tku mostu. Nowobudowane rozga -

zienie linii, przy za o eniu rozjazdów o skosie 1:12, zabierze d ugo

nie mniejsz , ni  170 m. Spowoduje to konieczno  korekty przebiegu 

toru g ównego zasadniczego linii 277 na podej ciu do zachodniej g o-

wicy stacji Czernica, zwi zanej ze zmian  (zmniejszeniem) promienia 

uku. Proponowany schemat po czenia linii kdp z torami istniej cy-

mi pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Schemat po czenia linii kdp z lini  nr 277. Po lewej stronie za-
znaczono pocz tek mostu na Odrze

6.2.Szlak Czernica Wroc awska – Siechnice

Obecnie linia nr 277 na odcinku Czernica Wroc awska – Siechnice 

jest jednotorowa. Do ko ca drugiej wojny wiatowej istnia  drugi tor, 

jednak zosta  on rozebrany. Budowa linii kolei du ych pr dko ci wy-

maga odtworzenia drugiego toru na tym szlaku. Budowle ziemne po-

siadaj  szeroko ci przewidziane do prowadzenia dwóch torów i znaj-

duj  si  w ca o ci na terenie kolejowym, wi c dobudowa drugiego toru 

nie powinna stwarza  wi kszych problemów. Geometria linii nr 277 

na tym odcinku, z wyj tkiem rejonu przystanku Zakrzów Kotowice, 

pozwala uzyska  pr dko ci rz du 140÷160 km/h.

G ównym problemem na odcinku Czernica Wroc awska – Siech-

nice jest konieczno  zmodernizowania przepraw mostowych przez 

Odr  (g ówny nurt i starorzecze) i przez O aw . Wszystkie istniej ce

mosty, po o one na przedmiotowym szlaku, s  jednotorowe. Obecnie 

nie ma niektórych prz se  mostowych pod drugi tor, lecz przyczó ki
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i fi lary posiadaj  wystarczaj ce szeroko ci do posadowienia braku-

j cych konstrukcji. Oprócz konieczno ci wykonania nowych prz se

mostowych pod drugi tor niezb dna b dzie konserwacja istniej cych

stalowych konstrukcji mostów.

Problematyczna jest tak e mo liwo  i celowo  korekty (zwi ksza-

nie promienia) uków ko owych na przedmiotowym szlaku w celu uzy-

skania wi kszych pr dko ci, co zwi zane jest z konieczno ci  prze-

suwania osi istniej cych torów poza teren kolejowy. Sytuacja taka 

ma miejsce g ównie w rejonie przystanku osobowego Zakrzów Koto-

wice, gdzie linia przebiega przez tereny le ne i obszary chronionego 

krajobrazu. Ze wzgl du na blisko  stacji docelowej Wroc aw G ówny

i przebieg linii kdp w s siedztwie stacji Wroc aw Brochów, gdzie wy-

st puj  miejsca ograniczaj ce pr dko , d enie do uzyskania pr d-

ko ci wi kszych ni  140÷160 km/h na szlaku Czernica Wroc awska

– Siechnice nie jest konieczne.

6.3.Stacja Siechnice

Istniej cy uk ad torowy stacji Siechnice b dzie wymaga  niewiel-

kich korekt w zwi zku z odtworzeniem drugiego toru na linii 277. 

W kierunku stacji Wroc aw Brochów wybiegaj  obecnie trzy tory: dwa 

przeznaczone dla ruchu towarowego i jeden dla ruchu pasa erskie-

go, przy czym uk ad torowy podporz dkowany jest linii pasa erskiej.

Przebudowa polega  b dzie przede wszystkim na zabudowaniu kilku 

niezb dnych rozjazdów w ci gu uk adanego nowego toru oraz na mo-

dernizacji peronów.

6.4.Szlak Siechnice - Wroc aw Brochów

Na ca ej d ugo ci tego trzytorowego szlaku konieczne b dzie do-

budowanie czwartego toru w celu umo liwienia prowadzenia ruchu 

pasa erskiego po linii kolei du ych pr dko ci dwoma torami i roz-

dzielenia ruchu pasa erskiego od towarowego. Poci gnie to za sob

konieczno  poszerzenia nasypów, budowy nowego prz s a mostowe-

go pod czwarty tor na rzece Szalonej i poszerzenia wiat a wiaduktu 

w ci gu drogi krajowej nr 94. Z uwagi na uk ad torowy stacji Siech-

nice i zgodnie z rekomendowanym sposobem dalszego prowadzenia 

torów linii kdp w kierunku stacji Wroc aw G ówny, dobudowywany 

tor powinien znale  si  po stronie po udniowo-wschodniej wzgl dem

torów istniej cych.
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6.5.Stacja Wroc aw Brochów

Na tej stacji nast puje po czenie linii nr 277, po której ma prze-

biega  projektowana linia kdp, z magistraln  lini  nr 132 znaczenia 

mi dzynarodowego (E30). Jednocze nie znajduje si  tu te  du a sta-

cja rozrz dowa. Ze wzgl du na uk ad torowy stacji Siechnice jako 

najw a ciwszy nale y uzna  wariant prowadzenia torów linii du ych

pr dko ci od strony po udniowo-zachodniej, któr dy przebiegaj  tory 

g ówne linii 132. Rozwi zanie takie umo liwia ponadto zgrupowanie 

obok siebie torów linii kdp i linii nr 132 (E30), po których jest pro-

wadzony ruch pasa erski, i wykluczenie kolizji z torami przeznaczo-

nymi dla ruchu towarowego i bocznicami. Jednocze nie pojawia si

konieczno  wybudowania kilku wiaduktów w celu bezkolizyjnego po-

konania torów linii nr 132 i 349.

Jako najw a ciwszy uwa a si  kierunkowy uk ad torów linii du ych

pr dko ci i linii nr 132 do miejsca ich po czenia. Mo liwe jest prowa-

dzenie niezale ne torów obu linii na ca ym odcinku Wroc aw Brochów 

– Wroc aw G ówny (cztery tory) lub wspólne (dwa tory), z wykonaniem 

rozga zienia w rejonie istniej cego posterunku Wroc aw Brochów 

WBA.

Przy za o eniu prowadzenia ruchu na linii du ych pr dko ci i linii 

nr 132 po wspólnych torach (opcja dwutorowa), na nowym posterunku 

odga nym powinny zosta  u o one rozjazdy Rz-60E1-1200-1:18,5, 

aby w jak najmniejszym stopniu ograniczy  pr dko  poci gów po-

ruszaj cych si  na kierunku zwrotnym. Ze wzgl du na minimalizacj

zaj cia terenu, robót ziemnych i uproszczenie geometrii rozga zienia,

kierunek zwrotny rozjazdów nale y przyj  dla ruchu po torach linii 

du ej pr dko ci, przy zastosowaniu uku ko owego w torze nr 1 (w kie-

runku Wroc awia G .) za rozga zieniem o promieniu nie mniejszym 

ni  R=2150 m bez konieczno ci stosowania krzywych przej ciowych.

Tor nr 1 linii du ych pr dko ci mo e zosta  doprowadzony do nowego 

posterunku odga nego po istniej cym torze linii nr 277, przekracza-

j c istniej cym wiaduktem tory linii nr 349, prowadz ce do stacji roz-

rz dowej Wroc aw Brochów. Tor nr 2 linii kdp, obecnie nieistniej cy,

powinien przekroczy  bezkolizyjnie linie 349 i 132 i podej  do poste-

runku odga nego od strony po udniowo-zachodniej. Proponowany 

schemat uk adu torowego w rejonie nowego posterunku odga nego

Wroc aw Brochów WBA pokazano na rys. 5.
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Rys. 5. Schemat uk adu torowego po czenia linii kdp i linii nr 132 w re-
jonie po udniowo-wschodniej g owicy stacji Wroc aw Brochów

W przypadku prowadzenia ruchu na linii du ych pr dko ci i linii 

nr 132 po oddzielnych torach (opcja czterotorowa), przystanek oso-

bowy Wroc aw Brochów wymaga poszerzenia. W tej sytuacji najw a -

ciwszym rozwi zaniem by oby cz ciowe wykorzystanie terenów stacji 

rozrz dowej, po czone z likwidacj  dwóch torów grupy przyjazdowej 

na kierunku zachód-wschód i wykonaniem robót ziemnych polega-

j cych na obni eniu poziomu równi stacyjnej grupy przyjazdowej na 

szeroko ci likwidowanych torów do wysoko ci torowiska przystanku 

osobowego. Przyj cie takiej koncepcji nie wymaga oby wykupu jakich-

kolwiek gruntów obcych.

6.6.Szlak Wroc aw Brochów – Wroc aw G ówny

Jak ju  napisano w punkcie 6.5, na szlaku Wroc aw Brochów – 

Wroc aw G ówny mo liwe jest wspólne prowadzenie ruchu poci gów

je d cych na linii du ych pr dko ci i linii nr 132 po dwóch torach 

lub rozdzielenie ruchu na tych liniach a  do stacji Wroc aw G ówny

(cztery tory).

Wersja dwutorowa prowadzenia ruchu po tym szlaku nie stwarza 

adnych problemów, gdy  b dzie odbywa  si  on na ca ej d ugo ci

odcinka po torach istniej cych.

G ównym problemem rozdzielenia ruchu na cztery tory jest prze-

bieg linii 132 i kdp pod kilkoma wiaduktami (wiadukt kolejowy – linia 

nr 349, k adka – ul. Brochowska, wiadukt drogowy – ul. Karwi ska),

co wymaga  b dzie poszerzenia ich wiat a i cz ciowego wykupu 

gruntów. W tej opcji konieczna b dzie tak e przebudowa po udniowo-

wschodniej g owicy stacji Wroc aw G ówny, gdzie zbiegaj  si  tory linii 

nr 132, 276 i 285 oraz linii towarowej od stacji rozrz dowej Wroc aw
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Brochów nr 763. Przeprowadzenie nowych torów g ównych linii kdp 

w s siedztwie stacji postojowej i stacji trakcyjnej Wroc aw G ówny nie 

stwarza problemów terenowych ani geometrycznych.

W pracy [2] rozwa a si  tak e opcj  przyj cia szlaku Wroc aw Bro-

chów – Wroc aw G ówny jako trzytorowego, rozdzielaj c tory nr 1 li-

nii nr 132 i linii du ych pr dko ci w kierunku wjazdowym do stacji 

Wroc aw G ówny oraz przyjmuj c jeden wspólny tor wyjazdowy nr 

2 z tej stacji dla obu linii. Rozga zienie torów obu linii przewiduje 

si  wykona  na odcinku Wroc aw Brochów P.O. – Wroc aw Brochów 

WBA. Wykorzystuj c dla potrzeb linii kdp jeden z dwóch torów linii nr 

763, eksploatowanej wy cznie w ruchu towarowym o niewielkim na-

t eniu, mo liwe jest przeprowadzenie wszystkich torów pod powy ej

wspomnianymi wiaduktami bez konieczno ci ich przebudowy i posze-

rzania wiat a. W tym przypadku ma o obci ona ruchowo linia nr 

763 zosta aby przekszta cona z dwutorowej w jednotorow .

6.7. Stacja Wroc aw G ówny

Obecnie stacja osobowa Wroc aw G ówny jest poddana gruntownej 

modernizacji. W zakresie uk adu torowego stacji przebudowa polega 

mi dzy innymi na:

- wyd u eniu peronów 1 i 2 do d ugo ci 300 m,

- wyd u eniu peronu 3 do d ugo ci 400 m,

- likwidacji niektórych torów eberkowych, umo liwiaj cej wyd u-

enie peronów,

- zmianie lub likwidacji niektórych rozjazdów,

- korekcie geometrii niektórych torów w zwi zku z powy ej wymie-

nionymi zmianami wprowadzonymi w uk adzie torowym.

D ugo ci torów przyperonowych po modernizacji zestawiono w tab-

licy nr 1.

Tab. 1. Zestawienie d ugo ci torów przyperonowych i peronów na stacji 
Wroc aw G ówny [3]

Numer Numer D ugo ci [m] D ugo  kraw dzi

toru peronu ogólna budowlana u yteczna
peronowej

[m]
1 1 992 660 379 300
2 1 880 544 335 300
3 2 929 548 387 300
4 2 696 489 361 300
5 3 626 482 397 400
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6 3 882 610 403 400
7 4 709 508 405 345
8 4 624 451 378 345
9 5 218 141 100

10 5 431 298 209 206,50

Uwaga: tablica nie zawiera danych o tymczasowym peronie nr 6.

W tablicy 2 podano d ugo ci elektrycznych zespo ów trakcyjnych 

osi gaj cych pr dko  v  300 km/h, eksploatowanych obecnie 

w krajach posiadaj cych linie kolejowe du ych pr dko ci.

Tab. 2. D ugo ci elektrycznych zespo ów trakcyjnych eksploatowanych na 
liniach du ych pr dko ci w Europie [7]

Kraj
elektryczne

sk ady
zespolone

D ugo
ca kowita

[m]

Pr dko
maksymalna

[km/h]
Niemcy ICE3 200/400 330
Francja TGV-Reseau 200/400 320
Francja TGV-Duplex 200/400 320
Francja TGV-Est 200/400 320
Francja AGV 130/260 360
Francja/Wielka Brytania Eurostar 394 300
Francja/Belgia/Holandia Thalys 200/400 320
W ochy ETR 500 354 300
Hiszpania AVE S-100 200/400 300
Hiszpania AVE S-102 200/400 330
Hiszpania AVE S-103 200/400 350

Porównuj c d ugo ci obecnie produkowanego taboru, przeznaczo-

nego do eksploatacji na liniach du ych pr dko ci, z d ugo ciami pe-

ronów podanymi w tablicy 1., mo na zauwa y , e w przypadku sto-

sowania na linii du ych pr dko ci „Y” sk adów podwójnych, maj cych

najcz ciej d ugo  oko o 400 m, do ich przyjmowania przystosowany 

b dzie tylko peron nr 3, co stwarza  mo e pewne ograniczenia ru-

chowe. Przy stosowaniu pojedynczych sk adów zespolonych, za czym 

mog  przemawia  prognozowane wielko ci potoków pasa erów w rela-

cji Warszawa-Wroc aw, poci gi du ych pr dko ci mo na b dzie przyj-

mowa  przy czterech peronach na torach 1÷8, co da pe n  swobod

ruchow  przy ewentualnych zaburzeniach w punktualno ci przyjaz-

dów poci gów.
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7. Podsumowanie

Dotychczasowe wst pne studia przebiegu linii du ych pr dko ci

pozwoli y doj  do wniosku, e istniej  dwa najkorzystniejsze sposoby 

wprowadzenia tej linii do w z a wroc awskiego: od strony po udniowo-

wschodniej przez stacje Siechnice i Wroc aw Brochów oraz od strony 

pó nocno-wschodniej przez stacje Wroc aw Psie Pole i Wroc aw Nad-

odrze. Opcj  rekomendowan  jest doprowadzenie linii kdp do stacji 

Wroc aw G ówny od strony po udniowo-wschodniej. Prowadzenie linii 

du ych pr dko ci zgodnie z t  koncepcj  pozwala na odcinkach ist-

niej cych, po zrealizowaniu niewielkich korekt geometrycznych, uzy-

ska  pr dko ci poci gów przekraczaj ce 100 km/h, a na wielu frag-

mentach odcinka si gaj ce 120÷160 km/h, co nie jest mo liwe przy 

wprowadzeniu linii kdp od strony stacji Wroc aw Nadodrze.

Do g ównych dylematów i problemów wprowadzenia linii du ych

pr dko ci od strony Czernicy Wroc awskiej (po udniowo-wschodniej)

mo na zaliczy :

- po czenie linii kdp z lini  nr 277 w rejonie stacji Czernica Wroc-

awska, gdzie wyst puj  du e ograniczenia terenowe ze wzgl -

du na blisko  mostu na Odrze i wyst powanie uku ko owego

o promieniu nie przekraczaj cym 1000 metrów,

- celowo  korekty uków ko owych w rejonie przystanku osobo-

wego Zakrzów Kotowice; dyskusyjne mo e by  w tym przypadku 

uzyskanie kompromisu mi dzy podwy szeniem pr dko ci poci -

gów, a zwi kszeniem kosztów ca o ci inwestycji (wykup grun-

tów, wi ksze roboty ziemne) i uwzgl dnieniem argumentów eko-

logicznych,

- przebudow  posterunku odga nego Wroc aw Brochów WBA,

- sposób prowadzenia torów kdp na odcinku Wroc aw Brochów 

– Wroc aw G owny.

- Ponadto do przedsi wzi  maj cych istotny wp yw na ca kowi-

te koszty prac zwi zanych z wprowadzeniem linii kdp do w z a

wroc awskiego mo na zaliczy :

- konieczno  budowy drugiego toru w ci gu linii nr 277 na od-

cinku Czernica Wroc awska – Wroc aw Brochów,

- konieczno  odbudowy prz se  mostowych na przeprawach 

przez rzeki Odr  i O aw .
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PROBLEMS OF HIGH SPEED LINE ENDING 
IN WROC AW RAILWAY NODE

Summary
The main foundations of the program of high speed railway line 

building in Poland have been given in the paper. The most impor-

tant technical parameters connected with geometry and constru-

ction of the railway line have been specifi ed. The existing state of 

Wroc aw railway node has been characterized. The conceptions of 

the high speed line layout to Wroc aw G ówny station have been 

also presented in the article. The most important problems, con-

nected with the geometry of track layout and with building works 

such as construction or reconstruction bridges and viaducts or ter-

restrial works, have been described for recommended option of 

line layout.

Keywords: „Y” line, high speed line, high speed railway, Wroc-

aw railway node, high speed trains
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Streszczenie
W artykule, na przyk adzie Zak adu Linii Kolejowych w Kiel-

cach, zaprezentowano wybrane, symptomatyczne zjawiska 

zachodz ce w eksploatacji systemów srk. Wskazano czynniki 

wp ywaj ce na rozwój systemów srk, obszary niezb dnych prac 

rozwojowych oraz potrzeb  zastosowania podej cia systemowe-

go w dzia aniach modernizacyjnych. Zwrócono uwag  na niepo-

koj ce zjawiska zachodz ce w organizacji systemu eksploatacji 

urz dze  srk.

S owa kluczowe: systemy srk, organizacja systemu utrzyma-

nia, dzia alno  rozwojowa i innowacyjna, podej cie systemowe

1. Wprowadzenie

Celem artyku u jest zainicjowanie dyskusji, która powinna dopro-

wadzi  do podj cia prac nad przygotowaniem strategii rozwoju ca ej

bran y urz dze  sterowania ruchem kolejowym. Sprawne funkcjono-

wanie systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym w istot-

ny sposób wp ywa na efektywno , jako  i bezpiecze stwo realizacji 

procesu przewozowego. Zapewnienie i utrzymanie wymaganej funk-

cjonalno ci, a jednocze nie wysokiej trwa o ci i niezawodno ci urz -

dze  srk wymaga prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, które 

umo liwi  powstawanie i wdra anie nowych, doskonalszych rozwi -

za  technicznych i organizacyjnych.

1  in ., Dyrektor Zak adu Linii Kolejowych w Kielcach
2  dr in ., pracownik w Instytucie Kolejnictwa oraz Wydzia u Transportu Politechniki Warszawskiej w Warszawie
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W ród podstawowych czynników wp ywaj cych na rozwój syste-

mów sterowania ruchem kolejowym mo na wskaza  [1]:

aktualny stan techniczny urz dze ,

wzrost wymaga  dotycz cych jako ci i regularno ci ruchu po-

ci gów,

wzrost wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa w ruchu kolejo-

wym,

wzrost wymaga  dotycz cych przepustowo ci linii i stacji, 

aktualne i prognozowane potrzeby przewozowe w uj ciu jako -

ciowym i ilo ciowym,

wymagania wynikaj ce z udzia u kolei polskich w realizacji 

przedsi wzi  ponad-narodowych (TSI, TEN-T itp.),

zmiany poziomu zatrudnienia,

mo liwo ci technologiczne i fi nansowe zarz du kolejowego,

w a ciwo ci eksploatacyjne systemów sterowania.

Efektywne i przemy lane dzia ania prorozwojowe w obszarze srk 

s  szczególnie potrzebne z uwagi na zró nicowane nat enie ruchu 

poci gów na poszczególnych ci gach (relacjach) komunikacyjnych, 

znaczne zró nicowanie taboru oraz wzrost jego pr dko ci. Szczególne 

wyzwanie powoduj  plany budowy i eksploatacji Kolei Du ych Pr d-

ko ci, ale jest to temat na odr bne opracowanie.

2. Bran a automatyki w Zak adzie Linii Kolejowych w Kiel-
cach

2.1. Stan aktualny i kierunki rozwoju urz dze  srk w okresie 

ostatnich 3 lat

Zak ad Linii Kolejowych w Kielcach (rys. 1) eksploatuje ró norod-

ne urz dzenia srk, od kluczowych (z sygnalizacj  kszta tow  na linii 

W oszczowice – Chmielów) po urz dzenia komputerowe na Central-

nej Magistrali Kolejowej. Ta sama cecha ró norodno ci dotyczy stanu 

i poziomu utrzymania tych urz dze .

W okresie ostatnich kilku lat nast pi a znacz ca zmiana w techno-

logii wykonania urz dze  srk. Na linii CMK dwie stacje i jeden poste-

runek odga ny zosta y wyposa one w urz dzenia komputerowe, na 

pozosta ych stacjach tej linii nap dy zwrotnicowe EEA 4 zast piono

nowszymi, o innej konstrukcji. Urz dzenia sbl z systemami kontroli 
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niezaj to ci torów dzia aj cymi w oparciu o bezz czowe obwody to-

rowe wyposa ono w uk ady liczników osi. Wszystkie te dzia ania do-

tycz ce CMK wynikaj  z potrzeby dostosowania urz dze  srk do no-

wych uwarunkowa  techniczno - eksploatacyjnych i inwestycyjnych. 

I tak np. liczniki osi zastosowano w celu uniezale nienia si  od zwar

toków szynowych powodowanych pracami inwestycyjnymi na obiek-

tach in ynieryjnych (konstrukcje odci aj ce itp.). W stacji W oszczo-

wa Pó noc jest testowany rozjazd wraz z nap dem hydraulicznym jako 

uk ad potencjalnie mo liwy do zastosowania na KDP.

Rys. 1. Mapa sieci kolejowej – Zak ad Linii Kolejowych Kielce

Na linii 61 uruchomiono pierwszy posterunek zdalnie sterowany 

polskiej konstrukcji. Podobne zdalnie sterowane posterunki urucho-

miono na liniach 64 i 70. Powszechnym dzisiaj rozwi zaniem s  mo-

nitorowane, zdalnie sterowane przejazdy kolejowe kategorii A.

Bior c pod uwag  uruchamiane na sieci PLK rozwi zania typu LCS, 

czy te  systemy dyspozytorskiego sterowania ca ymi odcinkami linii 

kolejowych nale y zwróci  uwag , e wdra anie nowych technologii 

w bran y automatyki kolejowej ma miejsce i zastosowanie nie tylko na 
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liniach najwa niejszych i maksymalnie obci onych (CMK) ale tak e

na liniach z niewielkim obci eniem (np. linia 70).

Znacz cym skokiem technologicznym jest budowa ETCS poziomu 

I na linii CMK. Proces inwestycyjny trwa. Trwaj  prace monta owe,

a testowanie urz dze  i zako czenie pierwszego etapu jest przewi-

dziane na koniec roku 2011.

2.2. Potencja  kadrowy bran y – organizacja utrzymania urz -

dze

Obs ug  techniczn  wszystkich urz dze  srk oraz 14 urz dze

diagnostyki stanów awaryjnych taboru wykonuj  w zak adzie 94 

osoby, w tym 8 osób nadzoru i 5 osób zajmuj cych si  diagnostyk .

W okresie ostatnich 3 lat uby o w sposób naturalny 13 osób, a za-

trudniono 10. W sposób odczuwalny wyst puj  problemy z realizacj

wszystkich planowanych zabiegów obs ugi technicznej urz dze  srk, 

w tym z wykonaniem przegl dów okresowych zgodnie z Art. 62 Prawa 

Budowlanego. Dla zrealizowania niezb dnych przegl dów, w latach 

2009 - 2011 cz ciowo zlecono ich wykonanie podmiotom zewn trz-

nym.

Zarysowuje si  powa ny problem z pozyskaniem pracowników 

z odpowiednim wykszta ceniem, a nast pnie z ich wyszkoleniem dla 

uzyskania potrzebnych kwalifi kacji i uprawnie .

3. Podej cie systemowe w rozwoju urz dze  srk

W cyklu ycia systemów sterowania ruchem kolejowym mo na

wskaza  kilka nast puj cych po sobie faz.

W fazie warto ciowania powstaje koncepcja urz dzenia (systemu), 

s  okre lane potrzeby i cele jakim urz dzenie ma s u y . Jest to naji-

stotniejsza faza z punktu widzenia efektywno ci realizacji przysz ych

zada .

W fazie projektowania i konstruowania okre lany jest sposób dzia-

ania urz dzenia, powstaje koncepcja uk adów przetwarzania energii 

i informacji, struktury podzespo ów i wzajemnych powi za  elemen-

tów. Kszta towana jest wymagana skuteczno  dzia ania, a tak e efek-

tywno  i niezawodno  eksploatacyjna. Nast puje dobór materia ów,

z których s  wykonane elementy urz dzenia, a tak e okre lane ich 
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cechy geometryczne i dynamiczne. Dwie pierwsze fazy maj  zasadni-

czy wp yw zarówno na efektywno  procesu wytwarzania urz dzenia

jak te  jego pó niejszej eksploatacji (w tym cechy u ytkowe, trwa o ,

niezawodno , podatno  obs ugow  i diagnostyczn , metody realiza-

cji prac obs ugowych itp.).

W fazie wytwarzania nast puje materialna budowa urz dzenia,

w oparciu o za o enia przyj te w poprzednich fazach jego cyklu ycia.

Odst pstwo od wypracowanych zasad mo e spowodowa , e urz dze-

nie nie uzyska zaplanowanych parametrów funkcjonowania.

Ostatnim okresem istnienia urz dzenia jest faza eksploatacji. W tej 

fazie urz dzenie jest u ytkowane, wyst puj  tak e procesy starzenia 

i zu ywania si  jego elementów prowadz ce do obni ania warto ci

u ytkowej. Jednocze nie s  realizowane dzia ania obs ugowe (potocz-

nie nazywane utrzymaniem) podtrzymuj ce lub przywracaj ce wyma-

gany stan zdatno ci urz dzenia. Faza eksploatacji przynosi korzy ci

w a cicielowi urz dzenia dzi ki realizacji za o onych funkcji, a jedno-

cze nie wymaga znacznych nak adów niezb dnych dla odtwarzania 

jego potencja u u ytkowego. Faza eksploatacji obejmuje okres od mo-

mentu wytworzenia urz dzenia do jego fi zycznej likwidacji.

We wszystkich fazach cyklu ycia urz dze  srk s  realizowane ce-

lowe dzia ania ludzi. Miejscem tych dzia a  s  otwarte systemy spo-

eczno-techniczne nazywane systemami dzia ania. Podmiotem w tych 

systemach jest zawsze cz owiek. Ka dy system, w którym jest eksplo-

atowane urz dzenie srk posiada swoje otoczenie (techniczne, spo ecz-

ne, prawne itp.), jest tak e elementem innych, wi kszych systemów. 

Z uwagi na otwarto  systemów, wyst puj  mi dzy nimi oddzia ywa-

nia, które nale y uwzgl dnia  przed wprowadzeniem istotnych zmian 

w strukturze lub zasadach funkcjonowania.

Rozwój urz dze  srk jest zwi zany z wprowadzaniem post pu

w ró nych systemach dzia ania. Wymaga stosowania podej cia syste-

mowego oraz wiedzy systemowej.

Wdra anie nowych urz dze  sterowania ruchem kolejowym oraz 

wprowadzanie zmian organizacyjnych w systemie ich eksploatacji po-

winno by  elementem przemy lanej, si gaj cej wiele lat w przysz o

strategii dzia ania, uwzgl dniaj cej potrzeb  zrównowa onego rozwo-

ju obszaru srk w ró nych sektorach dzia alno ci jednostek organiza-

cyjnych automatyki.
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Post powaniu prorozwojowemu towarzyszy dzia alno  innowacyj-

na. Innowacja oznacza wdro enie nowego lub znacznie ulepszonego 

produktu, doskonalenie rozwi za  technicznych i organizacyjnych. 

Rozwój urz dze  srk obejmuje wi c zarówno tworzenie nowych roz-

wi za , jak te  modyfi kacj  i udoskonalanie istniej cych konstrukcji 

i struktur organizacyjnych. W ramach modernizacji mog  by  wpro-

wadzane innowacje obejmuj ce zmian  stosowanych materia ów kon-

strukcyjnych, parametrów geometrycznych, struktur niezawodno -

ciowych, sposobu przetwarzania energii itp. Ka dy z kierunków zmian 

prowadz cych do udoskonalenia wyrobu mo e by  przedmiotem dzia-

a  rozwojowych.

Dzia alno  rozwojowa i innowacyjna, jako jeden z obszarów wspól-

nej polityki Unii Europejskiej, jest w szczególno ci ukierunkowana 

na budow  i eksploatacj  elementów infrastruktury, w tym systemów 

srk. Prace badawcze koncentruj  si  w obszarze rozwi za  telema-

tycznych oraz poprawy bezpiecze stwa ruchu poci gów i bezpiecze -

stwa przewozów. Prowadzone s  intensywne dzia ania na poziomie 

warto ciowania, projektowania i konstruowania nowych systemów, 

a tak e integracji z innymi systemami oraz wspó pracy z szeroko 

pojmowanym otoczeniem spo eczno-technicznym. S  wprowadzane 

nowoczesne technologie informacyjne (w obszarze kierowania i ste-

rowania ruchem, a tak e organizacji i zarz dzania), tworzone nowe 

standardy wymiany danych oraz zintegrowane systemy wspomagaj -

ce zarz dzanie realizowanymi procesami.

W przypadku systemów sterowania ruchem kolejowym najwi ksz

rol  powinny odegra  innowacje techniczne i organizacyjne, obejmu-

j ce konstruowanie nowych urz dze , rozszerzaj ce mo liwo ci funk-

cjonalne istniej cych rozwi za , a tak e s u ce poprawie bezpiecze -

stwa oraz efektywno ci eksploatacji systemów srk [2].

4. Obszary dzia a  rozwojowych w dziedzinie systemów srk

Dzia ania rozwojowe powinny by  prowadzone w sposób komplek-

sowy i wszechstronny, zgodnie z podej ciem systemowym. Opracowa-

nie planu rozwoju sektora musi by  poprzedzone analiz  aktualnego 

stanu, wyst puj cych kierunków zmian oraz uzyskiwanych efektów. 

Ocena powinna dotyczy  zarówno sfery technicznej jak i organizacyj-
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nej. Nale y zwróci  uwag , e znacz ce rezerwy dotycz ce efektywno-

ci kierowania i sterowania ruchem tkwi  w a nie w sferze organizacji. 

Przeprowadzenie analizy istniej cej sytuacji umo liwi zdefi niowanie 

wyst puj cych problemów oraz okre lenie ich skali.

Dla kompleksowej oceny sytuacji oraz pe nego okre lenia celów 

i mo liwo ci dalszego dzia ania warto opisywa  zaobserwowane prob-

lemy zgodnie z klasyfi kacj  faz ycia urz dze . Pozwoli to ukierunko-

wa  dzia ania, które musz  by  podj te dla poprawy sytuacji.

Rozwi zywanie zaobserwowanych problemów musi by  poprzedzo-

ne dok adnym zdefi niowaniem celów, które chcemy osi gn . Zarów-

no problemy jak i cele powinny by  dostrzegane i formu owane na 

ró nych poziomach organizacyjnych: Biura Automatyki, zak adu linii 

kolejowych, sekcji eksploatacji, zespo ów diagnostycznych, dzia ek

monterskich itp. Nale y tak e wykorzysta  i uwzgl dni  wiedz  jed-

nostek badawczych i producentów. Cele rozwojowe w obszarze srk 

nale y formu owa  uwzgl dniaj c istnienie celów nadrz dnych, zwi -

zanych np. z eksploatacj  infrastruktury kolejowej w skali PKP PLK 

S.A. czy te  celów formu owanych przez organizatorów przewozów na 

sieci kolejowej. Prace badawcze i rozwojowe, które umo liwi  osi g-

ni cie zdefi niowanych celów powinny dotyczy  wszystkich faz ycia

urz dze  srk. Istotny jest tak e ostatni etap fazy eksploatacji, w któ-

rym jest realizowany proces likwidacji (utylizacji) urz dze .

Codzienna praktyka eksploatacyjna wskazuje szereg wyst puj -

cych problemów technicznych i organizacyjnych, które powinny zosta

uwzgl dnione w strategii rozwoju urz dze  i systemów srk, a tak e

rozwoju systemu ich eksploatacji. Zakup nowych rozwi za  i techno-

logii jest w praktyce warunkowany przede wszystkim cen  produktu. 

Jak wiadomo, jest to tylko jedno z wielu mo liwych, istotnych kryte-

riów oceny. Zebrane do wiadczenia wskazuj , e kryterium fi nansowe 

powinno obejmowa  koszt ca ej eksploatacji urz dzenia, od momentu 

zakupu i zainstalowania, a  po jego likwidacj  (utylizacj ) w cznie.

Cena zakupu b dzie w tym przypadku jednym z wielu sk adników

kosztów ponoszonych przez w a ciciela urz dzenia.

Nowe produkty nawet te instalowane na sztandarowej linii, jak  jest 

CMK, charakteryzuj  si  w odczuciu u ytkownika, nadmiern  uster-

kowo ci  (np. nap dy zwrotnicowe, liczniki osi) ju  w okresie gwa-

rancyjnym. Daje si  przy tym odczu  brak systemowych rozwi za

w postaci ramowego pakietu serwisowego tak w okresie gwarancyj-
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nym jak i pogwarancyjnym. Brak systemowej oceny jako ci produktu 

uniemo liwia w praktyce skontrolowanie, a co za tym idzie skuteczne 

egzekwowanie wymaganych parametrów jako ciowych, wp ywaj cych

w zasadniczy sposób na jako  ruchu kolejowego. W pakiecie zakupo-

wym produktu brak tak e kompleksowego, systemowego podej cia do 

zagadnienia szkolenia personelu u ytkownika. Jednocze nie zasady 

realizacji obs ug technicznych urz dze  s  opisywane w Dokumen-

tacjach Techniczno Ruchowych w sposób niezgodny ze stosowanymi 

na PKP.

5. Standardy i modele utrzymania jako podstawa sprawnego 
funkcjonowania bran y automatyki kolejowej

Istniej ca struktura organizacyjna PKP PLK S.A. sprawia, e pod-

mioty (organy) decyduj ce o zastosowaniu nowych produktów lub 

technologii na poszczególnych obiektach, nie wykorzystuj  przyj -

tych standardów, a proponowane rozwi zania cz sto nie s  dobierane 

w sposób efektywny.

Obecny model systemu utrzymania, którego podstaw  s  instruk-

cje wewn trzne, z uwagi na szybki post p technologiczny, wdra anie

do eksploatacji urz dze  nowych generacji oraz ograniczone rodki

fi nansowe, staje si  zdecydowanie nieadekwatny do wymaga . Mo -

na zak ada , e bez wprowadzenia nowych rozwi za  systemowych, 

obejmuj cych mi dzy innymi zagadnienia personalne, w tym przygo-

towanie niezb dnych kadr, istniej cy model ulegnie samoistnej dege-

neracji.

Jednym z dzia a , które nale y podj  jest przygotowanie przez 

PKP PLK S.A. we wspó pracy z jednostkami badawczymi standardów, 

okre laj cych wymagan  podatno  obs ugow  i diagnostyczn  urz -

dze  srk. Takie podej cie u atwi efektywne utrzymywanie urz dze

w wymaganym stanie technicznym, a jednocze nie pozwoli zacho-

wa  w PLK wiedz  techniczn  dotycz c  eksploatowanych systemów. 

Umo liwi to utrzymanie niezb dnej, partnerskiej równowagi w kon-

taktach z producentami urz dze .

Aktualnie producenci urz dze  srk ograniczaj  rynek dostawców 

us ug – wykonawców prac obs ugowych, stosuj c wygodn  dla siebie 

polityk  autoryzowania ma ych fi rm. Prowadzi to do wzrostu cen na 
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rynku us ug i powoduje zwi kszanie kosztów eksploatacji urz dze .

Nale y rozwa y  mo liwo  dopuszczania tych fi rm do rynku us ug

poprzez ich certyfi kacj  przez odpowiednie, notyfi kowane jednostki 

badawcze.

Przy utrzymaniu trendu odchodzenia z PLK do wiadczonych pra-

cowników eksploatacji, wcze niej czy pó niej musi doj  do zlecania 

realizacji prac obs ugowych (czynno ci utrzymania) podmiotom ze-

wn trznym. Je eli outsourcing b dzie mia  form  procesu nie kontro-

lowanego przez zarz dc  infrastruktury mo e doj  do niekorzystnej 

sytuacji gdzie na ka dej linii proces utrzymania b dzie realizowany 

przez inny podmiot zewn trzny. Walorem takiego rozwi zania jest nie-

w tpliwie konkurencja cenowa i minimalizacja kosztów utrzymania. 

Nale y jednak pami ta , e w przypadku sterowania ruchem kolejo-

wym podstawowym kryterium oceny jest bezpiecze stwo i sprawno

procesu przewozowego.

Pe n  kontrol  nad przebiegiem procesu utrzymania urz dze  po-

winien sprawowa  zarz dca infrastruktury. Firmom zewn trznym

mo na zleca fi zyczne wykonywanie obs ug technicznych natomiast 

organizacja tych prac, a w szczególno ci okre lanie ich zakresu, cz -

stotliwo ci realizacji oraz terminów wykonania (szczególnie gdy pro-

wadz  do ogranicze  w ruchu poci gów) – powinny pozostawa  w ge-

stii zarz dcy infrastruktury. Potrzeby w zakresie utrzymania powinny 

by  okre lane przez zespo y diagnostyczne. Diagno ci powinni tak e

dokonywa  oceny jako ci wykonanych prac i ich odbioru.

6. Podsumowanie

Rozwój systemów sterowania ruchem wymaga nakre lenia d ugo-

falowej polityki innowacyjnej. Wizja rozwoju obszaru srk powinna tak-

e uwzgl dnia  wizj  wykorzystania zaplecza naukowo - badawczego. 

Ocena istniej cej sytuacji, zdefi niowanie wyst puj cych problemów 

i metod ich rozwi zania oraz sformu owanie celów, które powinny zo-

sta  osi gni te wymaga bowiem du ego do wiadczenia oraz przygoto-

wania naukowego ludzi. Niezb dne s  badania naukowe obejmuj ce

przygotowanie analiz ilo ciowych oraz sformu owanie jednoznacznych 

uzasadnie  dla proponowanych rozwi za . Niezb dne jest prowadze-

nie prac badawczych dotycz cych modelowania kolejowego systemu 
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transportowego i systemów sterowania ruchem, w szczególno ci w za-

kresie budowy i eksploatacji urz dze .

Modele systemów oraz realizowanych procesów, a tak e symula-

cyjna analiza efektów wdro enia mo liwych, wariantowych rozwi za

wyst puj cych problemów s  podstawowym narz dziem dla opraco-

wania spójnej i efektywnej strategii rozwoju systemów sterowania ru-

chem kolejowym.

Warto zwróci  uwag  na rezultaty analiz prowadzonych w ramach 

projektu Foresight 2020 [3] uruchomionego w celu dostosowania pol-

skiej polityki naukowej do wymogów Unii Europejskiej. Wynika z nich, 

e badania, rozwój wiedzy o systemach sterowania ruchem kolejowym 

oraz prowadzenie dzia a  prorozwojowych powinny by fi nansowane 

przez w a ciciela infrastruktury. Inaczej rozwój tego sektora, nawet 

przy wykorzystaniu rodków europejskich, nie b dzie mo liwy.

W obecnej fazie, gdy w Polsce kszta tuje si  model w asno ci, a co 

za tym idzie model fi nansowania infrastruktury kolejowej, niezb dne

jest opracowanie strategii rozwoju urz dze  srk, która mo e sta  si

wyznacznikiem celów i kierunków rozwoju ca ej sieci PLK.

Pe ne fi nansowanie utrzymania, a tym bardziej rozwoju sieci ko-

lejowej w obecnej wielko ci jest praktycznie niemo liwe. W zwi zku

z tym nale y ró nicowa  strategiczne cele istnienia poszczególnych 

grup linii kolejowych wykorzystuj c jako znacz cy (chocia  nie jedy-

ny) wyró nik – wyposa enie w urz dzenia srk.

W ten sposób mo na doprowadzi  do podzia u urz dze  srk na 

kategorie ró ni ce si  mi dzy sob  nie tylko zastosowanymi techno-

logiami ale tak e jako ci  uzyskiwanych parametrów ruchu poci gów

oraz metodami i kosztem utrzymania. Bezpiecze stwo musi koszto-

wa , a koszt ten powinien w du ej mierze zale e  od przyj tych para-

metrów jako ci ruchu poci gów.

Reasumuj c nale y stwierdzi , e bez opracowania strategii oraz 

okre lenia celów i kierunków rozwoju urz dze  sterowania ruchem 

kolejowym z wykorzystaniem podej cia systemowego, trudno b dzie

powstrzyma  post puj cy, niekontrolowany spadek jako ci ruchu ko-

lejowego. Tylko wypracowanie odpowiedniej strategii na bazie syste-

mowego okre lenia celów i kierunków, a nast pnie jej konsekwentne 

wdra anie i realizacja, pozwol  zapanowa  nad jako ci  oferowanych 

produktów oraz kosztami ich eksploatacji.
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W aktualnej sytuacji niezb dne jest podj cie dzia a  maj cych na 

celu opracowanie strategii rozwoju automatyki kolejowej oraz poko-

nywanie barier formalno-prawnych, kadrowych i technicznych. Plat-

form  porozumienia s u c  do wypracowania takich planów mog aby

by  rada, komisja lub inny organ powo any przez Zarz dc  infrastruk-

tury, w którym by yby reprezentowane wszystkie zainteresowane pod-

mioty.

Tylko wywa one spójne dzia ania Zarz dcy, producentów i o rod-

ków naukowo-badawczych mog  doprowadzi  do zbudowania efek-

tywnego i mo liwego do zastosowania modelu dzia ania.

Podj cie niezb dnej dzia alno ci rozwojowej i innowacyjnej powin-

no by  przede wszystkim poprzedzone okre leniem strategicznych ce-

lów rozwoju ca ej infrastruktury kolejowej.
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THE DEVELOPMENT OF SIGNALING SYSTEMS 
ON A NETWORK OF PKP PLK S.A.

Summary
Some symptomatic events while signaling systems exploitation 

on case of Railway Lines Plant in Kielce have been presented in 

the paper. The factors infl uencing on signaling systems develop-

ment, the range of necessary development works and the need to 

apply the system approach in modernization activities have been 

also pointed at.
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Leszek Mucha1

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ 
(E65 – PO UDNIE)

Streszczenie
Artyku  dotyczy stanu realizacji projektu modernizacji linii E65 

– Po udnie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowi-

ce – Zwardo /Zebrzydowice – granica pa stwa. Realizacja pro-

jektu rozpocz a si  w czerwcu 2009 r. Projekt realizowany jest 

w dwóch Fazach i zosta  podzielony na 4 Zadania (odcinki linii). 

Faza I zosta a zako czona w lipcu 2011 roku. Planowane zako -

czenie Fazy II – sierpie  2013 r. Projekt uzyska  dofi nansowanie 

Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójno ci. Decyzjami Za-

rz du PKP PLK S.A. zosta y wybrane opcje modernizacyjne dla 

poszczególnych Zada . Ci g E 65 wchodzi w sk ad VI Transeu-

ropejskiego Korytarza Transportowego cz cego kraje skandy-

nawskie poprzez Polsk , Czechy i Austri  z po udniem Europy.

S owa kluczowe: linia kolejowa E 65, linia „Y”, koleje du ych

pr dko ci

1. Wprowadzenie

Ci g E 65 wchodzi w sk ad VI Transeuropejskiego Korytarza Trans-

portowego cz cego kraje skandynawskie poprzez Polsk , Czechy 

i Austri  z po udniem Europy i nawi zuje do historycznego znanego 

przed wiekami Bursztynowego Szlaku. Po udniowa cz  ci gu E 65 

zosta a zdefi niowana jako odcinek od Grodziska Mazowieckiego po-

przez Katowice do granic z Republik  Czesk  i S owacj  z odga zie-

niem w kierunku aglomeracji krakowskiej, która na kierunku Kraków 

– Warszawa generuje jeden z najwi kszych w kraju potok podró -

nych.

1  mgr, PKP Polskie Linie Kolejowa S.A., Centrum Kolei Du ych Pr dko ci, e-mail: l.mucha@plk-sa.pl
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2. Ogólne informacje o projekcie

Korzystaj c z funduszy pomocowych wyasygnowanych przez Wspól-

not  Europejsk  dla poprawy warunków transportowych w krajach Unii, 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyst pi y do prac zwi zanych z realiza-

cj  Studium Wykonalno ci dla Modernizacji ci gu E 65 – Po udnie.

Realizacja projektu pod nazw : „Studium Wykonalno ci – doku-
mentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E 65 
– Po udnie” odcinek: Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – 
Zwardo /Zebrzydowice – granica pa stwa” rozpocz a si  w czerw-

cu 2009 roku podpisaniem umowy z Wykonawc , którym zosta o mi -

dzynarodowe konsorcjum Halcrow w sk adzie:

- Halcrow Group Ltd. (Wielka Brytania) – lider grupy,

- URS Scott Wilson Ltd. (Wielka Brytania,

- Egis Poland Sp. z o.o. (Polska),

- Egis Rail S.A. (Francja).

Projekt realizowany jest dwufazowo i korzysta z dwu ró nych róde

dofi nansowania w ramach pomocy unijnej:

• Faza I wykorzystuj ca dofi nansowanie w ramach Funduszu
Spójno ci [FS] zosta a zako czona w lipcu 2011 roku. W ra-

mach Fazy I zosta y opracowane i odebrane Etapy I – VI. Zakres 

rzeczowy Fazy I zosta  przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Harmonogram prac zwi zanych z realizacj  Modernizacji linii 
kolejowej E 65 – Po udnie w zakresie Fazy I
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• Faza II wykorzystuje dofi nansowanie w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i rodowisko [POIi ], a jej zako cze-

nie planowane jest w sierpniu 2013 roku. Zakres rzeczowy Fazy 

II obejmuje Etapy VII – XII (tablica 2) i obecnie jest w trakcie 

realizacji.

Tablica 2. Harmonogram prac zwi zanych z realizacj  Modernizacji linii 
kolejowej E 65 – Po udnie w zakresie Fazy II

Ze wzgl du na szeroki zakres projektu, jego realizacja zosta a po-

dzielona na 4 odr bne Zadania (odcinki) dla których wymagane by o

opracowanie oprócz opcji bezinwestycyjnej przynajmniej 3 opcji mo-

dernizacyjnych celem wybrania najkorzystniejszej pod wzgl dem tech-

nicznym i fi nansowym.

Rozpatrywane opcje modernizacyjne dla poszczególnych Zada

przedstawiono w tablicy 3.

Podzia  projektu na odcinki obrazuje mapa 1.
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Tablica 3. Opcje modernizacyjne rozpatrywane dla poszczególnych Zada
realizacyjnych
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Zadanie 1, odcinek: Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
Zadanie 2, odcinek: Góra W odowska/Zawiercie – Katowice
Zadanie 3, odcinek: W oszczowa/Psary/Góra W odowska – Kraków
Zadanie 4, odcinek: Katowice – Zwardo /Zebrzydowice – granica pa stwa

Mapa 1. Podzia  projektu na odcinki realizacyjne

3. Realizacja projektu w zakresie Fazy I

W ramach realizacji projektu w zakresie Fazy I wykonano dla 

wszystkich Zada  realizacyjnych prace, których wynikiem by  wybór 

najkorzystniejszej opcji rekomendowanej do dalszego studiowania.

Etapy I – IV stanowi y baz  wyj ciow  dla Etapu V czyli do opraco-

wania analiz ekonomiczno – fi nansowych (CBA). Wnioski z tych analiz 

oraz z analiz wielokryterialnych przeprowadzonych w Etapie IV pos u-

y y Wykonawcy do zarekomendowania Zamawiaj cemu opcji moder-

nizacyjnej dla ka dego z rozpatrywanych Zada . Zgodnie z rekomen-

dacj  na odcinku obj tym Zadaniem 1, tj. od Grodziska Mazowieckie-

go do posterunku odga nego Nak o linia nr 4 (CMK) mia aby by

zmodernizowana do pr dko ci V=300 km/h (opcja 3), a na odcinkach 

Zadania 2 i 3 zaproponowano budow  linii w nowym ladzie (opcja 
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4). Parametry konstrukcyjne pozwol  na osi gni cie, prawie na ca-

ej d ugo ci odcinka, pr dko ci V=300 km/h. Od Katowic w kierunku 

po udniowych granic Polski z Czechami i S owacj  (Zadanie 4) zapro-

ponowano modernizacj  linii do V=160 km/h (opcja 1). Zaproponowa-

ny przez Wykonawc  przebieg linii E 65 – Po udnie zyska  akceptacj

Zarz du PKP PLK S.A. 

Uchwa  z dnia 7 wrze nia 2010 r. oraz z 26 kwietnia 2011 r. Za-

rz d PKP PLK S.A. zaakceptowa  do dalszego studiowania:

dla Zadania 1 – opcj  3 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odci-

nek: Grodzisk Mazowiecki – Nak o,

dla Zadania 2 – opcj  4 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odci-

nek: Nak o – Sucha – Katowice,

dla Zadania 3 – opcj  4 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odci-

nek: Nak o – Sucha – Kraków,

dla Zadania 4 – opcj  1 (160 km/h, DC 3000 V), odcinek: Kato-

wice – Czechowice Dziedzice – Zwardo /Zebrzydowice.

Przyjmuj c takie rozwi zanie dla E 65 – Po udnie, przebieg linii zo-

sta  zobrazowany na mapie 2.

Opcja V = 300 km/h (Zadanie 1, 2 i 3)
Opcja V = 160 km/h (Zadanie 4) 

Mapa 2. Przebieg linii E 65 – Po udnie wg wybranych opcji modernizacyjnych
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Prace z zakresie Fazy I zosta y zako czone odebraniem Raportu 

podsumowuj cego Faz  I dnia 29 lipca 2011 r.

4. Realizacja projektu w zakresie Fazy II

W ramach Fazy II Wykonawca Studium Wykonalno ci zrealizuje 

Etapy VII – XII, w efekcie których dla wybranych opcji uzyskane zo-

stan  decyzje rodowiskowe, decyzje lokalizacyjne, wykonany zosta-

nie projekt wst pny z podzia em na odcinki realizacyjne. Ponadto dla 

odcinków linii wchodz cych w sk ad Zadania 4 zostanie przygotowana 

dokumentacja przetargowa na roboty budowlane w systemie projek-

tuj i buduj, natomiast dla Zadania 1 oraz nowo budowanych odcin-

ków linii Zadania 2 i 3 dokumentacja przetargowa na roboty projekto-

we. Wykonawca tak e przygotuje i wype ni wnioski o dofi nansowanie 

przysz ych dzia a  zwi zanych z modernizacj  ci gu z funduszy UE. 

Zako czenie prac nad Etapami wchodz cymi w zakres Fazy II plano-

wane jest w sierpniu 2013 roku.

5. Zamierzone efekty realizacji projektu

Wynikiem realizacji projektu b dzie pozyskanie przez Zamawiaj -

cego dokumentacji przedprojektowej pozwalaj cej na zaprojektowanie 

i wykonanie prac modernizacyjnych/budowlanych, dzi ki którym zo-

stan  osi gni te zamierzone cele projektu, w tym:

przystosowanie linii do wymogów umów AGC i AGTC uzyskanie 

docelowych pr dko ci poci gów 160 km/h dla Zadania 4 oraz 

300 km/h dla Zadania 1,2 i 3,

poprawa bezpiecze stwa poprzez wprowadzenie zasad interope-

racyjno ci z wdro eniem systemów ERTMS, likwidacja istniej -

cych skrzy owa  w poziomie szyn i zast pienie ich skrzy owa-

niami bezkolizyjnymi,

poprawa jako ci przewozów i znaczne skrócenie czasu podró y,

likwidacja barier architektonicznych dla obs ugi osób o ograni-

czonej zdolno ci poruszania si ,

obni enie kosztów transportu kolejowego, zredukowanie kosz-

tów utrzymania, 
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poprawa warunków rodowiskowych, zachowanie integralno ci

siedlisk zwierz cych oraz zmniejszenie miertelno ci zwierz t

poprzez wygrodzenia linii z budow  przej  dla zwierz t, insta-

lacj  urz dze  odstraszaj cych, monta  o wietlenia na mostach 

dla polepszenia ich dostrzegalno ci przez ptaki,

zminimalizowanie negatywnego wp ywu eksploatacji linii kolejo-

wych na rodowisko naturalne poprzez zastosowanie szlifowa-

nych szyn bezstykowych, mat antydrganiowych, ekranów aku-

stycznych,

usprawnienie po czenia pomi dzy najwi kszymi w Polsce aglo-

meracjami miejskimi a w przysz o ci równie  z po udniowymi

s siadami Polski: Republik  Czesk  i S owacj .

6. E 65 – Po udnie w strukturach kolei du ych pr dko ci

Z przedstawionych danych wynika, e linia E 65 – Po udnie plano-

wana jest w przewa aj cej cz ci jako linia du ych pr dko ci. Obok 

linii „Y” b dzie stanowi a podstaw  sieci kolei du ych pr dko ci w Pol-

sce. Jednak e, aby obie linie spe nia y t  rol , konieczne jest wykona-

nie po czenia dzi ki któremu mo liwe b dzie zaproponowanie prze-

biegu poci gów liniami du ych pr dko ci, np. z Krakowa i Katowic do 

odzi, Poznania i dalej w kierunku pó nocnym. Dlatego przewidziano 

budow  dwutorowej cznicy ze stacji Korytów (CMK) do planowanej 

linii „Y”, która pozwoli w przysz o ci na szybkie po czenie linii CMK 

z Warszaw . Drug  stacj , na której po czone b d  dwie linie szyb-

kiego ruchu jest stacja Opoczno. W wyniku planowanych prac moder-

nizacyjnych uzyskane zostanie szybkie po czenie Krakowa i Katowic 

z odzi . W stacji Opoczno planowana jest budowa peronów dla ob-

s ugi ruchu pasa erskiego. Zaprojektowanie przy stacji p tli autobu-

sowej i parkingu Park and Ride spowoduje w czenie lokalnego uk a-

du transportu multimodalnego do systemu kdp. Dojazd komunikacj

miejsk  z okolicznych skupisk ludzkich uzupe ni ofert  przewozow

i umo liwi dojazd bezpo rednio na now  stacj .

Po czenie E 65 z Krakowem planowane jest przez w czenie si

w lini  E 30 (korytarz wschód - zachód), co usprawni po czenie

w kierunku wschodnim. W Zadaniu 2 pomi dzy posterunkiem odga-

nym Sucha a Katowicami przewidziana jest stacja Olkusz Po u-
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dniowy z peronami dla ruchu pasa erskiego. Zapewni ona po czenie

Olkusza kolejami du ych pr dko ci z Katowicami i Warszaw , a po-

przez lini  „Y” z aglomeracjami le cymi na zachodzie i pó nocy kraju. 

W przysz o ci planowana jest budowa cznicy z Olkusza do Przegini. 

Powstanie wówczas bezpo rednie po czenie kolejami du ych pr d-

ko ci Krakowa i Katowic. Podobnie jak w przypadku Opoczna, wy-

budowanie w pobli u stacji Olkusz w z a multimodalnego spowoduje 

w czenie miasta i okolicy w system kolei du ych pr dko ci kraju.

W dalszych planach rozwoju sieci kolei du ych pr dko ci w Polsce 

jest po czenie ich z kolejami du ych pr dko ci innych krajów euro-

pejskich, dzi ki czemu zostan  w czone do transeuropejskiej sieci 

KDP. Schemat po czenia E 65 – Po udnie z lini  du ej pr dko ci „Y” 

przedstawia mapa 3.

E 65 – Po udnie, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie – Kraków/Katowice 
– Zwardo /Zebrzydowice – granica pa stwa
„Y” – Warszawa – ód  – Pozna /Wroc aw

Mapa 3. Planowane po czenie E 65 – Po udnie z lini  du ych pr dko ci „Y”
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MODERNISATION OF RAILWAY LINE (E65 – SOUTH)
Summary

This paper presents current state of implementation of the Mod-

ernisation of E65 South section Grodzisk Mazowiecki – Kraków/

Katowice – Zwardo /Zebrzydowice – state border project. The 

project started in June 2009 and is conducted in two phases di-

vided into 4 tasks (line sections). The phase I was fi nished in July 

2011. The planned end of the Phase II – August 2013. The project 

has received European Union funding under the Cohesion Fund. 

By Resolutions of PKP Polish Railway Lines Board there were se-

lected the modernisation options for each task. The E65 line is 

a part of the Trans-European Transport Corridor VI linking Scan-

dinavia and south of Europe via Poland, the Czech Republic and 

Austria.

Key words: railway line E65, “Y” line, high speed railway
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac przeprowadzonych 

dla sprawdzenia mo liwo ci i opracowania skutecznego sposo-

bu ujawniania, lokalizacji i oceny uszkodze  korozyjnych metod

emisji akustycznej (AE) na stalowych konstrukcjach mostowych. 

Przedstawiono równie  przyk ady i ocen  mo liwo ci zastoso-

wania metody AE do identyfi kacji uszkodzenia typu p kni cie

bezpo rednio na elementach mostów stalowych. W artykule za-

warto tak e propozycj  dalszego rozwoju zastosowania metody 

AE maj cego na celu okre lanie poziomu obci enia granicznego 

bezpiecznej eksploatacji mostu i kontrolowanego czasowego u yt-

kowania obiektu z wyst puj cym uszkodzeniem.

S owa kluczowe: emisja akustyczna, stalowe mosty kolejowe

1. Wprowadzenie

Du e obiekty in ynierskie zbudowane ze stali wymagaj  zwykle 

prowadzenia nadzoru bezpiecze stwa ich eksploatacji. W grupie ta-

kich obiektów mosty kolejowe, cz sto cechuj ce si  du  rozpi to ci
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3  dr in ., Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 31-864 Kraków, Al. Jana Paw a II 37, Polska, 
schmidt@m6.mech.pk.edu.pl
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prz se  musz  by  poddawane okresowej diagnostyce kwalifi kuj cej

ich przydatno  do bezpiecznej eksploatacji w warunkach ruchu ze-

stawów kolejowych. W Polsce problem trwa o ci u ytkowej kolejowych 

konstrukcji mostowych pog bia d ugi okres ich eksploatacji i zwykle 

zwi kszony w stosunku do za o onego poziom obci e  eksploatacyj-

nych. Stan taki sugeruje konieczno  sta ego dostosowywania metod 

kontroli do rozwoju nowych technik badawczych zwi kszaj cych sto-

pie  informacji i poprawno ci oceny stanu technicznego konstrukcji. 

Rekomendowane obecnie do wykorzystania klasyczne metody bada

nieniszcz cych nie daj  mo liwo ci obserwacji du ych geometrii w wa-

runkach dzia ania obci enia pracy. Powoduje to s uszne honorowa-

nie znaczenia metod wizualnych we wst pnej ocenie stanu konstruk-

cji mostowej z koniecznym za o eniem ograniczenia pewno ci oceny 

dla stref o z o onej geometrii.

Rozwijana w technice badania konstrukcji metoda emisji akustycz-

nej (AE) jest metod  badawcz  mog c  stanowi  istotne uzupe nienie

innych metod nieniszcz cych, dodatkowo umo liwiaj c  kontrol  nad 

rozwojem ujawnionego uszkodzenia. Metoda AE jest ju  powszech-

nie stosowana w diagnostyce konstrukcji i obiektów przemys owych

na podstawie opracowanych licznych norm i przepisów bran owych.

Skutecznie wykorzystywana jest równie  w diagnostyce betonowych 

konstrukcji mostowych. W przypadku kolejowych mostów stalowych 

problem wykorzystania komplikuje geometryczna i konstrukcyjna 

z o ono  budowy konstrukcji, stanowi ca naturaln  przeszkod

w rozchodzeniu si  ka dego rodzaju fal pochodz cych od rozwoju 

uszkodzenia oraz silny wp yw rodowiska przyrody na stan metalu. 

Jednak e szybki rozwój metody AE mo liwy dzi ki post powi w prze-

twarzaniu danych, spowodowa  coraz szersze jej stosowanie na wie-

cie w badaniu konstrukcji stalowych.

Pierwsze dokumentowane literaturowo zastosowania metody emisji 

akustycznej do badania stalowych konstrukcji mostowych wykonane zo-

sta y w USA w roku 1971. Zapocz tkowa o to kolejne badania wykonane 

w nast pnych latach na tego typu konstrukcjach. W literaturze najwi -

cej przyk adów bada  mostów stalowych dotyczy obiektów zlokalizowa-

nych w Ameryce Pó nocnej, gdzie metoda AE znalaz a najwcze niej swoje 

praktyczne zastosowanie. Przedstawiane w literaturze zastosowania tej 

metody w diagnostyce stalowych konstrukcji mostowych stanowi  tylko 

fragmentaryczny wycinek chronionej wiedzy zespo ów badawczych.
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Wyniki potwierdzaj ce mo liwo  zastosowania metody AE przed-

stawiono mi dzy innymi w artykule Acoustic Emission Testing of 

a Diffi cult-To-Reach Steel Bridge Detail (Journal of Acoustic Emission, 

2009), gdzie opisano przypadek lokalnego monitoringu uszkodze-

nia propaguj cego w kierunku grubo ci materia u, znajduj cego si

w trudno dost pnym miejscu, w trakcie normalnej eksploatacji mo-

stu drogowego o du ej rozpi to ci w warunkach niekontrolowanego 

obci enia.

Skuteczny przyk ad monitoringu rozwoju p kni cia metod  AE 

w konstrukcji stalowej mostu przedstawiono równie  w wydaniu 

Springera z 2008 roku pt. Acoustic Emission Testing – Basic for Re-

search – Applications in Civil Engineering.

Zarówno w opracowanym i wydanym w roku 2008 przez European 

Commission Join Research Centre raporcie pt. Assessment of Existing 

Steel Structures; Recommmendations for Estimation of Remaining Fa-

tigue Life jak równie  w artykule Acoustic emission monitoring of brid-

ges: Review and case study (Engineering Structures vol.32, 2010), 

wykazano emisj  akustyczn  jako jedn  z uznanych metod badaw-

czych do badania stalowych konstrukcji mostowych, która mo e sta

si  integraln  cz ci  ka dego badania stanu technicznego tego typu 

konstrukcji. Wskazanie jednak zaznacza niezb dno  prowadzenia 

dalszych testów na obiektach rzeczywistych.

Nale y zaznaczy , e specyfi ka metody AE powoduje, e kluczowym 

do skutecznej oceny konstrukcji jest posiadanie odpowiedniej bazy 

danych oraz do wiadcze , które stanowi know-how ka dego zespo u

badawczego.

Dzi ki intensywnemu rozwijaniu w Polsce bada  podstawowych 

ju  w ko cowych latach ubieg ego wieku rozpocz to prace do wiad-

czalne dla skutecznego wykorzystania metody AE w badaniu stalo-

wych obiektów przemys owych. Zdobyta wiedza zosta a udokumen-

towana uzyskaniem przez Laboratorium Bada  Stosowanych Poli-

techniki Krakowskiej (LBS PK) uznania Urz du Dozoru Technicznego. 

Wykorzystuj c posiadan  ju  wiedz  i umiej tno  jej zastosowania 

w ocenie pracuj cych konstrukcji, wiod ce w stosowaniu metody AE 

w kraju o rodki, zrealizowa y w ramach projektu fi nansowanego ze 

rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego prace badawcze 

w zakresie -Opracowanie oraz wst pna weryfi kacja procedury diagno-
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zowania metod  emisji akustycznej konstrukcji metalowych ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem mostów stalowych.

Przeprowadzone przez prowadz c  projekt Politechnik wi to-

krzysk badania potwierdzi y skuteczn  mo liwo  wykorzystania 

metody AE w ocenie identyfi kacji i stanu typowych uszkodze  zwi -

zanych z p kaniem konstrukcji struktury mostu. Wykazano popraw-

no  i skuteczno  zastosowania bazy sygna ów wzorcowych opraco-

wanych dla stali stosowanych w budowie konstrukcji do identyfi kacji 

uszkodzenia bezpo rednio na elementach konstrukcji mostu.

Ze wzgl du na brak informacji w tym zakresie w literaturze wia-

towej oraz stan krajowych konstrukcji mostowych szczególn  uwag

w realizacji projektu zwrócono na badanie i do wiadczenia w zakre-

sie wykrywania i oceny procesu korozji w warunkach u ytkowanego

obiektu mostowego.

2. Badania do wiadczalne

W eksploatowanych w Polsce mostach kolejowych o konstrukcji sta-

lowej istotnym inicjatorem procesu lokalnego uszkodzenia jest proces 

korozji rozwijaj cy si  od stanu równomiernej korozji powierzchniowej 

do stanu korozji w erowej. Zjawisko to ma zwykle istotny wp yw na 

powstanie i rozwój miejscowego procesu p kania i cz sto oba pro-

cesy wyst puj  wspó zale nie. Opanowanie umiej tno ci wykrywania 

i lokalizacji lokalnie zaawansowanego procesu korozji w geometrycz-

nie z o onej konstrukcji mostowej daje now , dodatkow  informacj

o stanie konstrukcji mostu.

W tym zakresie Laboratorium Bada  Stosowanych PK zrealizowa-

o innowacyjny program do wiadcze  maj cych na celu opracowanie 

sposobu oceny procesu korozji materia u konstrukcji mostu oraz wy-

korzystanie uzyskanych wyników do wykrycia i oceny procesu korozji 

bezpo rednio w warunkach eksploatacji obiektu mostowego. Efekty 

tych dzia a  zaprezentowane by y w referacie The use of Acoustic Emis-

sion metod for detection and location corrosion defects on railway steel 

bridges przedstawionym przez zespó  Politechniki Krakowskiej na 29 

European Conference on Acoustic Emission Testing w roku 2010.

W opracowanym programie do wiadcze  w zakresie bada  podsta-

wowych wykonano badania laboratoryjne na ró nych typach próbek 
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oraz na elementach mostu kratownicowego (rys. 1.) z wyst puj cymi

widocznymi uszkodzeniami korozyjnymi. Materia y do badania uzy-

skano ze z omowanego mostu kolejowego.

Rys. 1. Widok próbek bazowych a) oraz elementów mostu b) i c) do bada
laboratoryjnych z zamontowanymi czujnikami AE

Próbki bazowe poddawane by y obci eniu do ró nych warto ci,

a dla zintensyfi kowania procesu korozji wykonano „komory” (rys. 2.) 

umo liwiaj ce miejscowe d ugotrwa e dzia anie rodowiska korozyj-

nego na badane próbki.

Rys.2. Próbka z zamontowanymi czujnikami AE i komor  korozyjn
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Pomiary prowadzone by y w ró nych stanach degradacji korozyjnej 

próbek, dla ró nych warunków obci eniowych oraz przy zmiennych 

warunkach rodowiskowych.

Badania laboratoryjne prowadzone by y równie  na przedstawio-

nych na rys. 1 elementach mostu kratownicowego z widocznymi 

uszkodzeniami korozyjnymi.

Rys. 3. Warto ci amplitud, energii i ilo  zlokalizowanych sygna ów na 
w le poddawanego dzia aniu rodowiska korozyjnego dla elementu 

a) bez obci enia, b) z obci eniem
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Pomiary na ma ym w le (rys. 1b) prowadzono zarówno bez ob-

ci enia jak równie  przy ró nych warto ciach obci enia, natomiast 

pomiary na du ych elementach (rys. 1c) prowadzone by y tylko w wa-

runkach bez dzia ania obci enia, mo liwe by o natomiast przepro-

wadzenie prób lokalizacji róde  korozji przy zastosowaniu aktywatora 

korozyjnego dla zintensyfi kowania procesu korozyjnego.

Obci anie elementów wykaza o wp yw na intensywno  rejestro-

wanych sygna ów, ich amplitud  oraz energi  (rys. 3.), dlatego te  pó -

niejsze do wiadczenia na obiektach rzeczywistych prowadzone by y

w czasie normalnej pracy obiektu mostowego w warunkach ruchu 

zestawów kolejowych. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne mia y na celu zebranie 

charakterystyk cz stotliwo ciowych sygna ów AE pochodz cych od 

uszkodze  korozyjnych, które nast pnie analizowano z wykorzysta-

niem aplikacji VisualClass do cz stotliwo ciowej analizy opartej o me-

tod  wzorców ucz cych si  („Pattern Recognition”) wchodz cej w sk ad

oprogramowania fi rmowego Vallen. Metoda ta wykorzystuje pe ny

przebieg i kszta t fali AE oraz jej cz stotliwo ci sk adowe (transforma-

ty Fouriera), amplitud  szczytow , amplitudy sk adowe, warto  sku-

teczn  sygna u (RMS) i energi  sygna u impulsowego, do kojarzenia 

w indywidualne grupy podobnych przebiegów fal. Zbudowany na tej 

podstawie klasyfi kator, ma na celu wydzielenie sygna ów pochodz -

cych od uszkodze  od ca ego szeregu zak óce  i sygna ów pochodz -

cych od czynników wyst puj cych w czasie normalnej eksploatacji, 

np. procesu tarcia, itp.

Po przeprowadzeniu bada  i analiz uzyskano ostatecznie 5 klas 

sygna ów AE, których aktywno  stanowi podstaw  do okre lenia

stopnia degradacji korozyjnej materia u. Uwzgl dniaj c powy sze

przyj to nast puj c  klasyfi kacj  stopnia korozji:

- stopie  I - równomierna korozja powierzchniowa (niski stopie

degradacji materia u),

- stopie  II - korozja mieszana zaawansowana równomierna po-

wierzchniowa i wyra na w erowa ( redni stopie  degradacji ma-

teria u),

- stopie  III - korozja w erowa (wysoki stopie  degradacji mate-

ria u).

Przyk ad klasyfi kacji sygna ów zarejestrowanych na du ym w le

(rys. 1c) przedstawiono na rysunku 4. Widoczna wi ksza ilo  syg-
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na ów klas 4 i 5 wskazuje na wyst powanie róde  korozyjnych o za-

awansowanej korozji powierzchniowej oraz korozji w erowej.

Rys. 4. Lokalizacja róde  AE dla poszczególnych klas sygna ów wzd u
du ego w z a

3. Badania na obiektach rzeczywistych

Kolejnym krokiem realizacji projektu by y badania na obiektach 

rzeczywistych, które mia y na celu:

sprawdzenie mo liwo ci lokalizacji sygna ów pochodz cych od 

uszkodze  korozyjnych konstrukcji mostu,

sprawdzenia wp ywu stopnia degradacji korozyjnej materia u

rzeczywistej konstrukcji na intensywno  rejestrowanych syg-

na ów,

okre lenie wp ywu obci ania konstrukcji (ruch zestawów kole-

jowych) oraz zmiennych warunków rodowiska przyrody (zmia-

na temperatury i wilgotno ci) na rejestrowane sygna y emisji 

akustycznej (AE),

sprawdzenie skuteczno ci wykorzystania opracowanego wcze -

niej klasyfi katora sygna ów AE do oceny wyst puj cych uszko-

dze  korozyjnych.
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W wyniku podj cia wspó pracy i uzyskania pomocy od Dyrekcji 

PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mo liwe by o przeprowadzenie do-

wiadcze  na ró nych obiektach mostowych. Jednym z obiektów by

most kolejowy usytuowanym na trasie Kraków- O wi cim (rys. 5.).

Rys. 5. Schemat obiektu bada  z ogólnymi wymiarami

Ze wzgl du na organizacj  i cele pomiaru, badaniem obj to po ow

jednego z prz se  mostu, rozmieszczaj c punkty pomiarowe w w z ach

konstrukcyjnych wed ug schematu przedstawionego na rysunku 6. 

Rys. 6. Schemat rozmieszczenia czujników pomiarowych na badanym prz le
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W przeprowadzonych testach wykorzystywane by y czujniki wyty-

powane na podstawie wcze niej przeprowadzonych bada  wst pnych

oraz bada  laboratoryjnych jako optymalne do rejestracji sygna ów

AE pochodz cych od uszkodze  korozyjnych na konstrukcjach mo-

stowych.

Pomiary prowadzone by y w normalnych warunkach eksploatacyj-

nych obiektu w warunkach ruchu zestawów kolejowych i w ró nych

warunkach rodowiska przyrody. W trakcie prowadzenia cz ci po-

miarów wykorzystywane by y miejscowo aktywatory korozji mi dzy

innymi w celu sprawdzenia poprawno ci lokalizacji róde  AE.

Prowadzone testy mia y charakter wielogodzinnych sesji z równo-

czesnym monitorowaniem warunków rodowiska przyrody. 

Zapis warto ci RMS–Status sygna ów rejestrowanych w czasie 

trwania jednego z pomiarów uwzgl dniaj cych zmiany warunków ro-

dowiska, wyst powanie zak óce  itp. przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Warto ci RMS – Status [µV] dla poszczególnych kana ów pomiaro-
wych w czasie trwania pomiaru (Time [s])

Widoczne na wykresach gwa towne krótkotrwa e zmiany warto ci

RMS-Status dokumentuj  wyst powanie zak óce  najcz ciej spowo-

dowanych ruchem zestawów kolejowych. 

Badania na obiektach rzeczywistych potwierdzi y mo liwo ci lokali-

zacji róde  AE pochodz cych z uszkodze  korozyjnych z wykorzysta-
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niem algorytmów do lokalizacji liniowej. Przyk ad lokalizacji róde  AE 

wzd u  d ugo ci prz s a przedstawiono na rysunku 8, gdzie widoczne 

jest równie  uszkodzenie korozyjne wykazane w czasie badania wizu-

alnego.

Rys. 8. Lokalizacja róde  AE (Loc.Events) wzd u  prz s a mostu (X-Loc [m]) 
oraz widok uszkodzenia korozyjnego

Istotnym celem badania na obiekcie mostowym by o sprawdzenie 

mo liwo ci wykorzystania klasyfi katora sygna ów AE utworzonego na 

podstawie wcze niejszych bada . Wynik zastosowania klasyfi katora 

przedstawiono na rysunku 9, gdzie podzielone zosta y zlokalizowany 



364 Nowak M., Gawlik J., Schmidt J.

sygna y AE do jednej z pi ciu klas. W miejscach o podwy szonej ak-

tywno ci stwierdzono wyst powanie sygna ów klasy 4 i 5, które od-

powiada y uszkodzeniom korozyjnym o charakterze zaawansowanej 

korozji powierzchniowej oraz korozji w erowej.

Rys. 9. Lokalizacja róde  AE wzd u  prz s a VI z uwzgl dnieniem klas 
z aplikacji VisualClass

4. Ocena wyników oraz kierunki rozwoju

Przeprowadzona ocena dost pnych informacji oraz analiza litera-

tury przedmiotu po czona z wynikami przeprowadzonych w kraju 

do wiadcze  potwierdzaj  mo liwo  skutecznego wykorzystania me-

tody AE w ocenie stanu krytycznych stref mostów kolejowych o kon-

strukcji stalowej.

Na przyk adzie wyników bada  wybranych obszarów konstrukcji 

mostów udowodniono mo liwo  wykrywania i identyfi kacji uszko-

dze  zarówno o charakterze korozji jak i uszkodze  typu p kni cie

diagnozowanych w warunkach eksploatacji obiektu mostowego.

Do wiadczenia udowodni y celowo  wykorzystania metody AE dla 

lokalizacji aktywnego uszkodzenia geometrycznie skomplikowanych 

konstrukcji mostowych, umo liwiaj c w dalszym dzia aniu mo liwo

zastosowania innych metod nieniszcz cych celem okre lenia geome-

trii uszkodzenia.

Uzyskana wiedza podczas realizowanych do wiadcze  w ramach 

projektu Opracowanie oraz wst pna weryfi kacja procedury diagnozo-

wania metod  emisji akustycznej konstrukcji metalowych ze szczegól-

nym uwzgl dnieniem mostów stalowych daje podstawy do podj cia

dalszych prac maj cych na celu rozwój i wdro enie metody AE dla 
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okre lania poziomu obci enia granicznego bezpiecznej eksploatacji 

mostu i kontrolowanego czasowego u ytkowania obiektu.

Cel taki wymaga zrealizowania dodatkowych bada  w warunkach 

laboratorium z nast pnym przeniesieniem wyników do testowania na 

ró nych mostach w warunkach ruchu zestawów kolejowych. Wyko-

rzystuj c posiadan  ju  w tym zakresie wiedz  zaproponowano przy 

wspó pracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. realizacj  prac, 

dla opracowania skutecznego sposobu monitorowania eksploatacji 

no nych elementów mostów z uszkodzeniem.

Proponowany w realizacji pracy rozwój metody AE wymaga niestan-

dardowego zaawansowanego sposobu wykorzystania analizy i monito-

rowania procesu rozwoju p kni cia zm czeniowego struktury mostu 

w warunkach dzia ania rodowiska korozji oraz przypadek dzia ania

krytycznego uszkodzenia korozyjnego.

Dla uzyskania celu, konieczne b dzie zbudowanie nowej bazy da-

nych uzyskanych w wyniku pomiarów prowadzonych w laboratorium 

i podczas testów prowadzonych na obiektach rzeczywistych. Baza ta 

b dzie uzupe niona posiadan  ju  baz  danych opracowanych na 

podstawie wykonanych pomiarów rodowiskowych.

Proponowany system AE dedykowany b dzie badaniu no nych stref 

mostów kolejowych eksploatowanych z podejrzeniem lub stwierdzo-

nym wyst pieniem niebezpiecznego uszkodzenia struktury. Zastoso-

wanie metody AE na tym poziomie wiedzy b dzie pomocne w wykryciu 

i lokalizacji uszkodzenia dzia aj cego w trudno dost pnych miejscach 

konstrukcji mostu, szczególnie w w z ach sk adaj cych si  z kilku 

elementów o utrudnionej wizualnej ocenie stanu materia u.
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USEFULNESS OF THE ACOUSTIC EMISSION METHOD 
IN THE ASSESSMENT OF STEEL RAILWAY BRIDGES - 

THE RESULTS AND DEVELOPMENT PROPOSALS
Summary

The results of works for elaboration an effi cient way to reveal, 

locate and estimate corrosion damages using acoustic emission 

(AE) method at steel bridge constructions have been presented 

in the paper. The examples and assessment of AE method applica-

tion to identifi cation damages like cracks directly on steel bridges 

elements have been also presented. The proposals for AE method 

application development to defi ne the level of admissible load in 

bridge safety exploitation and time controlled usage of the object 

with an emerging damage have been given. 

Keywords: acoustic emission, railway steel bridges
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NIEKONWENCJONALNA METODA WYMIANY 
PODSYPKI W METRZE W SÃO PAULO

Streszczenie
Nieprzestrzeganie podziemnego zarysu skrajni budowli przy 

projektowaniu i budowie linii kolejowej powoduje liczne niedo-

godno ci podczas pó niejszej eksploatacji linii. Powa n  konse-

kwencj  s  utrudnienia przy zmechanizowanym oczyszczaniu 

podsypki lub jej wymianie. Problem mo na cz ciowo rozwi za

stosuj c niekonwencjonalne metody wymiany podsypki. W refe-

racie przedstawiono sposób zastosowany na linii metra 3 Vermel-

ha w São Paulo w Brazylii. 

S owa kluczowe: metro w São Paulo, podsypka, wymiana 

podsypki

1. Wst p

Skrajnia budowli poza wyst puj c  w wielu wariantach cz ci

nadziemn  charakteryzuje si  tak e zarysem po o onym poni ej g ów-

ki szyny. Fakt ten umyka uwadze niedo wiadczonych projektantów, 

zw aszcza e w literaturze eksponowana jest najcz ciej cz  nad-

ziemna [1, 7, 11]. To przeoczenie mo e okaza  si  bardzo brzemienne 

w skutki podczas pó niejszej eksploatacji linii. Umieszczenie w ob-

szarze zarysu skrajni po o onego poni ej g ówki szyny jakichkolwiek 

urz dze  (studzienek, okablowania, drena u itp.) mo e utrudni  lub 

wr cz uniemo liwi  mechanizacj  prac zwi zanych z oczyszczaniem 

lub wymian  podsypki.

Czasami umieszczenie urz dze  podziemnych w obszarze dolne-

go zarysu skrajni budowli jest wiadomym wyborem, wynikaj cym

z braku miejsca na ich inn  lokalizacj , na przyk ad z powodu trudnej 

1  dr in ., Politechnika Gda ska, Wydzia  in ynierii L dowej i rodowiska, Katedra Transportu Szynowego
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sytuacji terenowej. Mo e to mie  miejsce przy budowie linii w terenie 

silnie zurbanizowanym.

Zdarza si  tak e, e decyzje dotycz ce szczegó ów technicznych bu-

dowy linii kolejowej nie zapadaj  w pracowniach projektantów, lecz 

w gabinetach polityków. Zgodnie z prawem Murphy’ego, stopie  zgod-

no ci tak podj tych decyzji ze sztuk  in yniersk  jest odwrotnie pro-

porcjonalny do rangi polityka.

Równoczesne wyst pienie powy szych trzech czynników w jednym 

miejscu i czasie oznacza powa ne k opoty.

2. Charakterystyka linii metra 3 Vermelha w São Paulo

Rys. 1. Schemat funkcjonuj cego transportu metropolitalnego 
w São Paulo [5]
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São Paulo to jedna z najwi kszych metropolii wiata, licz ca 22 mln 

mieszka ców, z czego w granicach tzw. Grande São Paulo mieszka ok. 

11 mln osób [3, 4]. Niezmiernie wa n  rol  w funkcjonowaniu trans-

portu miejskiego odgrywaj  w niej dwa ci le ze sob  wspó pracuj -

ce systemy szynowej komunikacji miejskiej: naziemnej szybkiej kolei 

miejskiej CPTM (port. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)

oraz metra (port. Metropolitano de São Paulo, w skrócie Metrô). Ich 

schemat przedstawiono na rys. 1.

Spo ród funkcjonuj cych pi ciu linii metra najbardziej obci ona

przewozami jest obecnie linia 3 Vermelha o d ugo ci 22 km (uwzgl d-

niaj c dojazd do stacji postojowej — 24,5 km). Przedstawiono to 

w tab. 12. Linia czy najwa niejsze punkty w centrum miasta, prze-

biegaj c równole nikowo od rejonu centrum kulturalnego Memorial 

da América Latina na zachodzie, poprzez Praça da Republica oraz 

Praça da Sé w centrum, a  do Corinthians-Itaquera na wschodzie.

Tab. 1. Obci enie w tys. pasa erów linii metra w São Paulo w 2010 r. [9]

Obci enie Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 5
czne w ci gu roku 285397 90140 329400 49112

rednie w dniu roboczym 967 321 1100 166
rednie w soboty 546 130 641 95
rednie w niedziele 307 72 363 50

Maksymalne dzienne 1079 356 1194 202

Linia jest bardzo silnie zintegrowana z innymi trasami szynowego 

transportu miejskiego. Po o ony na zachodzie w ze  PalmeirasBarra 

Funda czy lini  3 z dwoma liniami kolei CPTM oraz dworcami auto-

busowego transportu miejskiego i mi dzymiastowego. Zlokalizowany 

na wschodnim ko cu linii w ze  CorinthiansItaquera czy lini  metra 

z jedn  lini  CPTM i miejskim dworcem autobusowym. W ze  Brás 

integruje lini  metra z trzema liniami CPTM. W ze  Tatuapé stanowi 

po czenie omawianej linii z dwoma liniami CPTM i dworcem auto-

busowym. Ponadto stacja República le y na skrzy owaniu linii 3 i 4 

metra i wreszcie wspominana ju  stacja Sé (najbardziej obci ona ru-

chem stacja na ca ej sieci metra obs uguj ca 100 tys. pasa erów na 

godzin  szczytu) czy lini  3 z lini  1 [8, 9]. Funkcji integracyjnych 

z innymi rodzajami transportu nie pe ni  jedynie trzy z osiemnastu 

stacji po o onych na omawianej linii.

2  Zestawienie nie uwzgl dnia ruchu na linii 4 Amarela otwartej w po owie 2010 r.
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Linia zosta a oddana do eksploatacji w roku 1979, jako druga 

w kolejno ci linii metra (numeracja linii metra w São Paulo nie od-

zwierciedla kolejno ci ich budowania). Uruchomiono wtedy komuni-

kacj  na odcinku od PalmeirasBarra Funda do Vila Matilde (ok. 2/3 

obecnej, ca kowitej d ugo ci linii). Pozosta  cz  linii — od stacji Vila 

Matilde do terminala Itaquera — oddano do eksploatacji w 1989 r.

Przebieg linii w stosunku do powierzchni terenu przeczy potoczne-

mu rozumieniu metra, poniewa  w wydr onym metodami górniczy-

mi tunelu przebiega jedynie ok. 1/3 d ugo ci linii (rys. 2). Jest to jej 

zachodni fragment po o ony w centrum miasta. W pozosta ej cz ci

lini  u o ono na powierzchni terenu lub na estakadach, na których 

zlokalizowano tak e 4 stacje. Taki przebieg linii zosta  podyktowany 

warunkami terenowymi oraz d eniem do jak najszybszego urucho-

mienia przewozów.

Rys. 2. Profi l pod u ny linii 3 Vermelha z zaznaczonymi odcinkami o na-
wierzchni podsypkowej

Nawierzchnia na praktycznie ca ej zlokalizowanej poza tunelem 

cz  linii jest wykonana w postaci klasycznej konstrukcji podsypko-

wej o nast puj cych parametrach: 

 szeroko  toru  1600 mm,

 typ szyn   AREA 115 (56,97 kg/m),

 przytwierdzenie  Vossloh W14,

 typ podk adów  strunobetonowe B70,

 materia  podsypki  granit/gnejs o wytrz. 100 MPa,

 grubo  warstwy podsypki 0,30 m.
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Przekrój normalny nawierzchni i podtorza na odcinku u o onym na 

podsypce przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Przekrój normalny nawierzchni na linii 3 Vermelha na odcinku 
z nawierzchni  na podsypce [5]

Wymienione w tab. 1 przewozy s  mo liwe dzi ki kursowaniu poci -

gów przez 20 godzin na dob  (z przerw  w ruchu w godz. 24:00–4:00) 

przez 365 dni w roku z interwa em 90 sekund w godzinach szczytu. 

Naciski osiowe taboru wynosz  17,5 ton/o , a pr dko  operacyjna 

— 80 km/h.

Przy tak intensywnym wykorzystywaniu linii i braku mo liwo ci

wprowadzenia jakiejkolwiek komunikacji zast pczej wszelkie prace 

konserwacyjne i remonty nawierzchni mog  by  wykonywane wy cz-

nie w ci gu 4-godzinnej nocnej przerwy w ruchu. Odejmuj c od tego 

czas niezb dny na rozwini cie i zwini cie frontu robót daje to ok. 3 

godziny efektywnej pracy na dob . Tym wi ksze zaniepokojenie kie-

rownictwa instytucji wzbudzi y problemy z osiadaniem toru wyst -

puj ce na odcinkach z nawierzchni  podsypkow . Ujawni y si  one 

bardzo szybko po oddaniu linii do eksploatacji. Tempo osiadania by o

w niektórych okresach tak du e, e dosypywanie podsypki i podbija-

nie toru musia o by  przeprowadzane co 4–6 miesi cy bez pozytywne-

go wp ywu na tempo degradacji geometrii toru.

 Geneza tych problemów jest bardzo prozaiczna. Du a cz  li-

nii u o onej na podsypce (praktycznie wi kszo  trasy na odcinku na 

zachód od stacji Vila Matilde) przebiega na gruntach namu owych. Ich 

wymian  — z uwagi na bardzo du y zakres koniecznych prac — uzna-

no za nieop acaln . Zdecydowano si  na wybudowanie odpowiednio 

wy szego nasypu, pod którego ci arem le cy poni ej grunt mia  ulec 

zag szczeniu. Jest to sposób stosowany w Brazylii stosunkowo cz -
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sto i przynosz cy za o one efekty, pod warunkiem zapewnienia odpo-

wiedniego czasu na zag szczenie gruntu pod osiadaj cym nasypem. 

Jednak od oddania linii do eksploatacji w okre lonym terminie zale-

a  wybór na kolejn  kadencj  ówczesnego gubernatora São Paulo. 

Wzgl dy polityczne spowodowa y, e u o ono nawierzchni  i oddano 

lini  do eksploatacji zanim proces osiadania nasypu si  zako czy

(a w a ciwie zanim si  na dobre rozpocz ). Jeszcze bardziej kuriozal-

na sytuacja mia a miejsce mi dzy stacjami Vila Matilde i Patriarca. Na 

odcinku tym przebiega  parów, którego dnem p yn  strumie  Game-

linha. Ze wzgl du na budow  linii bieg strumienia zmieniono, a parów 

zasypano, nie wymieniaj c (wybory by y coraz bli ej) naniesionych la-

tami przez wod  namu ów.

3. Badania podsypki i zalecenia co do sposobu jej wymiany

Z osiadaniem nasypu wraz z torem do roku 2000 radzono 
sobie w jeden jedyny sposób — dosypuj c podsypk  i podbi-
jaj c tor z cz stotliwo ci  dostosowan  do post pu osiada-
nia. Doprowadzi o to do sytuacji, e na odcinkach toru, na 
których osiadanie nasypu by o najintensywniejsze, grubo
warstwy podsypki wzros a do ok. 1,50 m.

Te problemy sk oni y wreszcie zarz d Metrô do zamówie-
nia oceny stanu technicznego nawierzchni i podtorza oraz 
opracowania zalece  co do dalszego post powania. Zgodnie 
z opracowan  ekspertyz  [6] prace obj y:

• przegl d i analiz  dokumentacji technicznej oraz norm 
obowi zuj cych na liniach metra w São Paulo;

• klasyfi kacj  wyst puj cych w metrze odcinków toru na 
podsypce t uczniowej wed ug konstrukcji systemu dre-
narskiego, podtorza i czasu budowy oraz z uwzgl dnie-
niem typu pod o a oraz stwierdzonego tema jego osiada-
nia;

• opracowanie metodologii oceny drena u i d ugowieczno-
ci podsypki t uczniowej z uwzgl dnieniem w a ciwo ci

podbijania mechanicznego;
• zdefi niowanie typów, ilo ci i miejsc pobrania próbek 

podsypki t uczniowej do bada ;
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• pobranie próbek do bada , ich zbadanie i ocena prze-
puszczalno ci, wytrzyma o ci oraz stopnia degradacji 
podsypki;

• analiza mo liwo ci uzyskania i zastosowania podsypki 
z materia ów innych ni  granit (bazalt, gnejs, diabaz); 

• opracowanie sprawozdania ko cowego zawieraj cego
ocen  d ugowieczno ci podsypki wykorzystywanej w to-
rach linii metra, zalecenia co do typu i uziarnienia t ucz-
nia, który powinien zosta  u yty do odnowy podsypki 
oraz zalecenia co do nowych parametrów podbijania 
mechanicznego (cz stotliwo ci podbijania oraz ci nienia
w cylindrach podbijarek).

Przy pobieraniu próbek podsypki do bada  zastosowa-
no sposób opisany w [2]. Polega on na pobieraniu podsypki 
z wn trza specjalnej stalowej skrzyni umieszczanej w okre lo-
nym miejscu nawierzchni i stopniowo (etapami po 10–15 cm) 
wbijanej w warstw  podsypki (rys. 4). Dzi ki temu zawarto
próbki nie jest zafa szowana przez ziarna osypuj ce si  ze 
cianek do kopanego w podsypce zag bienia.

Rys. 4. Pobieranie próbek podsypki na linii 3 Vermelha. a) — wbijanie 
skrzyni w miejscu pobrania próbki; b) — pobrana próbka podsypki [5]

Jak nale a o si  spodziewa , wyniki bada  potwierdzi y koniecz-

no  przeprowadzenia wymiany podsypki na badanej linii. Dla uzy-

skania jak najd u szego czasu pracy nowej podsypki przeprowadzono 

jej badania bezpo rednio w kilku dost pnych kamienio omach. W ich 

wyniku wytypowano jeden z nich na dostawc  nowej podsypki na po-

trzeby zarówno linii 3, jak i wszystkich odcinków pozosta ych linii 

metra, na których zastosowano nawierzchni  podsypkow . Przestrze-

gane jest przy tym zachowanie uziarnienia podsypki zgodnego z zale-
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ceniami ERRI D 182. Wprowadzono zasad  sprawdzania ka dej partii 

podsypki dostarczanej z kamienio omów.

4. Wymiana podsypki z wykorzystaniem maszyny VM 170 M 
Jumbo

Podstawow  trudno ci  przy wymianie podsypki na linii 3 Vermelha 

jest brak mo liwo ci wykorzystania mechanicznej wymiany podsypki 

za pomoc  oczyszczarki. Ograniczenia wynikaj ce z nieprzestrzega-

nia dolnego zarysu skrajni budowli najcz ciej uniemo liwiaj  mon-

ta  belki wybierakowej oczyszczarki. Na nielicznych odcinkach, gdzie 

by o by to mo liwe, czas monta u i demonta u belki powoduje, e

efektywny czas pracy oczyszczarki móg by wynie  najwy ej 1 godzin

w ci gu doby, co czyni jej wykorzystanie nieop acalnym. W zwi zku

z tym prace przy wymianie podsypki by y pocz tkowo prowadzone wy-

cznie r cznie przez trzy brygady pracuj ce niezale nie od siebie na 

trzech odcinkach toru. W tych warunkach wymieniano podsypk  na 

d ugo ci 70 m toru tygodniowo (przy 5-ciu dniach pracy w tygodniu, 

po 3 godziny pracy na dob ).

Sytuacja uleg a poprawie po zakupieniu i wprowadzeniu do eksplo-

atacji opracowanej przez fi rm  Plasser & Theurer nowej maszyny VM 

170 M Jumbo, w której tradycyjny mechanizm wybierania podsyp-

ki z toru zosta  zast piony pneumatyczn  ssawk  (rys. 5). Usuwana 

z toru podsypka jest jednocze nie mechanicznie zruszana za pomoc

uzbrojonego w stalowe pazury specjalnego wirnika, zintegrowanego 

z wlotem przewodu ss cego (rys. 6) oraz zasysana strumieniem powie-

trza. Usuni ta w ten sposób podsypka jest transportowana specjal-

nym elastycznym przewodem na ta moci g, którym mo e by  przesy-

ana na zestaw sit (przy oczyszczaniu podsypki) lub na towarzysz cy

maszynie wagon (gdy jest wykonywana jej ca kowita wymiana). 

Rura ss ca mo e usuwa  podsypk  do g boko ci 1,00 m poni ej

podk adu. Dodatkowo mo na j  odchyla  o maksymalnie 15º od pio-

nu, co pozwala na wybieranie podsypki spod podk adów oraz ze strefy 

podszynowej. Rami  z przewodem ss cym jest tak skonstruowane, e

mo e usuwa  podsypk  znajduj c  si  nie tylko przed maszyn , ale 

tak e kilka metrów obok niej.
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Rys. 5. VM 170 M Jumbo [10]

Rys. 6. Pazury do mechanicznego zruszania podsypki umieszczone na 
wlocie przewodu ss cego maszyny VM 170 M Jumbo [5]

Podstawowe parametry techniczne maszyny VM 170 M Jumbo to:

 masa ca kowita  80 t;

 d ugo  ca kowita  32,88 m;

 zasi g boczny rury ss cej 7,00 m;

 ca kowity pobór mocy 567 kW;

 pr dko  transportowa 80 – 100 km/h.

Kolejno  prac przy wymianie podsypki z wykorzystaniem maszyny 

VM 170 M Jumbo na linii 3 Vermelha jest nast puj ca:

• VM VM 170 M usuwa podsypk  spod trzech kolejnych podk a-

dów;

• w torze umieszczana partiami jest nowa podsypka, podawana 

z drugiego wagonu za pomoc  ta moci gu i umieszczana pod 

podk adami niebiesk  rur  widoczn  z lewej strony rys. 7; pod-

sypka jest zwil ona wod , co eliminuje jego uci liwe pylenie.

• ka da kolejna partia podsypki jest zag szczana za pomoc  r cz-

nych wibratorów;
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• po umieszczeniu w torze i wst pnym zag szczeniu odpowiedniej 

ilo ci podsypki podk ady s  podbijane za pomoc  mechanicz-

nych podbijaków zamontowanych na wielofunkcyjnym poje dzie

szynowodrogowym (rys. 8).

Rys. 7. VM 170 M Jumbo podczas wymiany podsypki na stacji Patriarca [5]

Rys. 8. Wielofunkcyjna maszyna kolejowo-drogowa wyposa ona w urz -
dzenie do podbijania podk adów [5]
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Przy takim sposobie wymiany podsypki pierwotne po o enie toru 

praktycznie nie ulega zmianie. Je eli jednak zachodzi potrzeba jego 

regulacji, to raz w tygodniu wykonywana jest dodatkowa korekta jego 

po o enia za pomoc  tradycyjnej podbijarkonasuwarki.

Po wprowadzeniu do eksploatacji maszyny VM 170 M Jumbo zmia-

nie uleg a organizacja pracy przy wymianie podsypki. Z dotychczaso-

wo pracuj cych trzech brygad utworzono dwa zespo y. Jeden z nich 

obs uguje VM 170, a drugi nadal usuwa podsypk  r cznie, pracuj c

na najtrudniejszych odcinkach toru, na których wykorzystanie VM 

170 jest niemo liwe. S  to najcz ciej rozjazdy oraz miejsca nagroma-

dzenia przewodów podziemnych. Osi gana przy takim podziale pracy 

czna wydajno  wymiany podsypki wynosi 130–160 m toru tygo-

dniowo (przy tym samym co wcze niej czasie pracy), jest zatem dwu-

krotnie wi ksza ni  przy pracy ca kowicie r cznej.
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UNCONVENTIONAL BALLAST EXCHANGE METHODS 
AT SÃO PAULO UNDERGROUND

Summary
Incompliance with underground structure gauge at design 

and construction of a railway track causes a multitude of incon-

veniences in the later exploatation. A major consequence is hin-

drance of mechanized ballast cleaning or exchange. This problem 

can be partially solved by using unconventional ballast exchange 

methods. The way of unconventional ballast exchange used at 

underground line 3 Vermelha in São Paulo, Brazil has been pre-

sented in the paper.

Key words: São Paulo underground, ballast, ballast exchange
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ZMIANY LEGISLACJI KRAJOWEJ W ZWI ZKU
Z PLANOWAN  BUDOW  I EKSLPLOATACJ

SYSTEMU KOLEI DU YCH PR DKO CI
W POLSCE

Streszczenie
Budowa Kolei Du ych Pr dko ci w Polsce musi zosta  poprze-

dzona przygotowaniem odpowiedniego systemu standaryza-

cyjnego osadzonego w ramach prawnych. Ze wzgl du na fakt, 

e decyzje o budowie kolei du ych pr dko ci w naszym kraju 

podj to znacznie pó niej ni  w innych pa stwach europejskich 

mo na skorzysta  z istniej cych do wiadcze . PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. rozpocz o niezb dne dzia ania w kierunku przy-

gotowania spójnego zestawu wymaga  dla Kolei Du ych Pr d-

ko ci w warunkach polskich. Wspomagane s  one m.in. opraco-

waniem wykonanym przez hiszpa sk fi rm  SENER (w ramach 

grantu rz du Hiszpanii) opisuj ce do wiadczenie kolei hiszpa -

skich w tym zakresie oraz opracowaniem Instytutu Kolejnictwa 

pn: „Analiza standardów technicznych dla linii du ych pr dko ci

w Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji 

krajowej”.

S owa kluczowe: kolej du ych pr dko ci, unijna legislacja ko-

lejowa, interoperacyjno

1. Informacje wprowadzaj ce

Przyj ta przez Zarz d PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. strategia roz-

woju sieci kolejowej w Polsce zak ada modernizacje linii kolejowych 

b d cych pod zarz dem PKP PLK S.A., w sposób umo liwiaj cy uzy-

1  mgr in ., Dyrektor projektu ds. standardów technicznych i analiz systemowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Du ych Pr d-
ko ci , +48 22 47 32 909, +48 600 084 028,e-mail: m.ozog@plk-sa.pl
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skanie standardów europejskich obowi zuj cych na liniach kolejo-

wych nale cych do transeuropejskich korytarzy transportowych. 

Opracowany dla potrzeb Rz du Program budowy i uruchomienia prze-

wozów kolejami du ych pr dko ci w Polsce i Uchwa a Rady Ministrów 

nr 276/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przyj cia strategii po-

nadregionalnej Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami 

du ych pr dko ci w Polsce otworzy y mo liwo  budowy pierwszej linii 

du ych pr dko ci, co powoduje konieczno  ustanowienia standar-

dów dla tego przedsi wzi cia.

Celem nadrz dnym Programu budowy i uruchomienia kolei du-

ych pr dko ci w Polsce, zwanego dalej „Programem”, jest stworzenie 

w Polsce systemu przewozów kolejami du ych pr dko ci, po czone-

go z sieci  kolejowa Unii Europejskiej. Ponadto, realizacja Programu

przyczyni si  do stworzenia spójnego i efektywnego systemu transpor-

tu kolejowego w Polsce. Przedsi wzi cie takie musi by  realizowane 

zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami okre lanymi w dokumentach 

programowych polskich i unijnych.

Zgodnie z Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami 

du ych pr dko ci w Polsce dla systemu KDP zastosowane musz  by

zarówno wymagania techniczne wynikaj ce z ustawodawstwa UE, jak 

i wymagania techniczne zdefi niowane dla potrzeb zapewnienia intra-

operacyjnosci pomi dzy KDP i istniej cym w Polsce systemem trans-

portu kolejowego. W kwestiach nieuregulowanych prawodawstwem 

UE oraz polskim, stosowane rozwi zania b d  oparte o technologie 

i procedury sprawdzone w eksploatacji w innych krajach.

Pe ne uwzgl dnienie obu rodzajów wymaga  technicznych wyma-

ga przygotowania wytycznych technicznych dla budowy i urucho-

mienia KDP. Zasadniczym celem opracowania tych wytycznych jest 

unikni cie zagro e  dla KDP zwi zanych z niezgodno ci  techniczn

KDP przepisów unijnych oraz polskich, a tak e ze stosowanymi w UE 

i w Polsce rozwi zaniami technicznymi. 

Budowa Kolei Du ych Pr dko ci w Polsce musi zosta  poprzedzona 

przygotowaniem odpowiedniego systemu standaryzacyjnego osadzo-

nego w ramach prawnych. Ze wzgl du na fakt, e decyzje o budowie 

kolei du ych pr dko ci w naszym kraju podj to znacznie pó niej ni

w innych pa stwach europejskich mo na skorzysta  z istniej cych

do wiadcze .
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Budow  kolei du ych pr dko ci rozpoczynamy tak e w warunkach 

istniej cego ju  unijnego systemu legislacyjnego. Skraca to znacznie 

czas przygotowania inwestycji i wdro enie nowych technologii, ale wy-

maga jednak mimo to przygotowania krajowego systemu legislacyjne-

go oraz systemu regulacji wewn trznych dla zarz dcy infrastruktury.

2. Dzia ania podj te przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpocz o niezb dne dzia ania

w kierunku przygotowania spójnego zestawu wymaga  dla Kolei Du-

ych Pr dko ci w warunkach polskich. Wspomagane s  one m.in. 

opracowaniem, wykonanym przez hiszpa sk fi rm  SENER (w ramach 

grantu rz du Hiszpanii), opisuj cym do wiadczenie kolei hiszpa skich

w tym zakresie oraz opracowaniem Instytutu Kolejnictwa pn: „Analiza 

standardów technicznych dla linii du ych pr dko ci w Polsce, opraco-

wanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji krajowej”.

1. Umowa z fi rm  SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Hiszpa-

nia) na studium „Opracowanie warunków technicznych dla pro-

jektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii 

kolejowych do pr dko ci V = 350 km/h”.

W dniu 3 marca 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. zosta a podpisana umowa FEV na studium „Opracowanie 

warunków technicznych dla projektowania, budowy i moderni-

zacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do pr dko ci 350 

km/h”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zwi zku z mo liwo ci  otrzy-

mania pomocy fi nansowej ze róde  hiszpa skiego Funduszu 

Wspierania Rozwoju w ramach Linii Finansowania Studium Wy-

konalno ci (FEV), podj a w 2008 r. starania o sfi nansowanie 

100% kosztów opracowania dotycz cego warunków technicz-

nych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury 

kolejowej linii kolejowych o rozstawie szyn 1435  mm do pr d-

ko ci do 350 km/h.

Przedmiotem projektu jest identyfi kacja wszystkich uwarunko-

wa  technicznych dla infrastruktury kolejowej dla ruchu poci -

gów z pr dko ci  maksymaln  do V = 350 km/h, przeprowadzo-

na na podstawie obowi zuj cych w Hiszpanii standardów tech-
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nicznych (warunków technicznych) dla nowych linii kolejowych, 

dostosowanych do ruchu poci gów z pr dko ci  350 km/h i do-

wiadcze  kadry specjalistów hiszpa skich, zdobytych w czasie 

prac nad nimi i realizacji inwestycji w tym zakresie.

Zakres realizowanego studium obejmuje nast puj ce zagadnie-

nia:

I. Cz  1 - Opracowanie wymaga  dotycz cych infrastruktury 

kolejowej z uwzgl dnieniem obowi zuj cych specyfi kacji TSI.

II. Cz  2 - Opracowanie wymaga  dotycz cych taboru narzu-

canych przez infrastruktur  kolejow  i obowi zuj ce specyfi -

kacje TSI.

III. Cz  3 - Opracowanie tablic referencji (tablic porównaw-

czych) ró nic pomi dzy wymaganiami warunków technicz-

nych b d cych przedmiotem projektu a wymaganiami wyni-

kaj cymi z obowi zuj cego prawa europejskiego i polskiego.

IV. Cze  4 - Opracowanie warunków odbiorów robót zwi zanych

z budow  lub modernizacj  urz dze  i budowli na liniach ko-

lejowych do pr dko ci V  350 km/h.

Od dnia 30 wrze nia 2011 r. studium „Opracowanie warunków 

technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infra-

struktury kolejowej linii kolejowych do pr dko ci 350 km/h” 

opracowane przez fi rm  SENER INGENERIA Y SISTEMAS S.A. 

jest w asno ci  spó ki PKP Polskie Linie Kolejowe.

2. Umowa z Instytutem Kolejnictwa na wykonanie opracowania pt: 

„Analiza standardów technicznych dla linii du ych pr dko ci w 

Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji 

krajowej”.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z jednostk  badawczo 

rozwojow  Instytutem Kolejnictwa 22 marca 2010 r. zosta a za-

warta umowa pomi dzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Insty-

tutem Kolejnictwa.

Celem pracy jest opracowanie poprawek do standardów technicz-

nych dla budowy i modernizacji linii kolejowych du ych pr d-

ko ci zarz dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 

przygotowanie materia ów mog cych by  podstaw  do zmian in-

strukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i legislacji krajowej.

Etapy opracowania przedstawiaj  si  w sposób nast puj cy:



383ZMIANY LEGISLACJI KRAJOWEJ W ZWI ZKU Z PLANOWAN  BUDOW ...

Etap I – Analiza istniej cych dokumentów i potencjalnego wp y-

wu wymaga  dla kolei du ych pr dko ci na istniej c  infra-

struktur .

Etap II – Opracowanie podzia u typów linii kolejowych pod wzgl -

dem pr dko ci jazdy i rodzaju przewozów oraz opracowanie 

list dokumentów normatywnych i aktów prawnych b d cych

podstaw  opracowania standardów.

Etap IIIA - Przygotowanie listy aktów prawnych koniecznych do 

zmiany lub opracowania w zwi zku z planowan  budow  i 

eksploatacj  systemu kolei du ych pr dko ci w Polsce;

Etap III – Opracowanie leksykonu oraz poprawek i uzupe nie

do standardów.

Etap IV – Opracowanie wytycznych odbioru urz dze  i budowli, 

projektu rozporz dzenia oraz analiza bezpiecze stwa.

Opracowanie obejmuje m.in.:

I. Analiz  istniej cych dokumentów i potencjalnego wp ywu wy-

maga  dla kolei du ych pr dko ci na istniej c  infrastruktur ;

II. Opracowanie poprawek do standardów technicznych dla bu-

dowy i modernizacji linii kolejowych du ych pr dko ci zarz -

dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ich elemen-

tów ze stopniowaniem wymaga  dla poszczególnych bran y w 

zale no ci od pr dko ci oraz od rodzaju prowadzonego ruchu 

i typu kursuj cego taboru;

III.Opracowanie wymaga  dotycz cych taboru wymaganych 

przez infrastruktur  kolejow  i obowi zuj ce specyfi kacje 

TSI;

IV. Opracowanie tablic referencji od wymaga  zawartych w stan-

dardach do wymaga  prawa europejskiego i krajowego;

V. Opracowanie wytycznych wykonania modernizacji i budowy 

linii kolejowych oraz odbioru urz dze  i budowli;

VI. Opracowanie projektu rozporz dzenia (w ramach prac zosta-

nie opracowany projekt rozporz dzenia w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe 

i ich usytuowanie na liniach du ych pr dko ci)

VII. Leksykon interoperacyjno ci;

VIII. Analiz  bezpiecze stwa.

W ramach realizacji umowy przeprowadzona b dzie analiza skut-

ków technicznych dla istniej cej infrastruktury wprowadzenia 
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regulacji i linii kolei du ych pr dko ci. Szczególna uwaga b dzie

zwrócona na zagadnienia interoperacyjno ci i styku systemów 

kolei konwencjonalnej i du ych pr dko ci. Zostanie równie  wy-

konana wst pna analiza obowi zuj cych w Polsce dokumentów 

prawnych i regulacji wewn trznych pod wzgl dem ich spójno-

ci z obowi zuj cymi TSI dotycz cymi kolei du ych pr dko ci.

Opracowany b dzie podzia  typów linii kolejowych pod wzgl dem

pr dko ci jazdy i rodzaju przewozów oraz opracowana b dzie

lista dokumentów normatywnych i aktów prawnych b d cych

podstaw  opracowania standardów.

Ponadto, zostanie wykonane opracowanie poprawek do stan-

dardów technicznych dla budowy i modernizacji linii kolejowych 

du ych pr dko ci zarz dzanych przez PKP Polskie Linie Kole-

jowe S.A. lub ich elementów, ze stopniowaniem wymaga  dla 

poszczególnych bran  w zale no ci od pr dko ci oraz od rodzaju 

prowadzonego ruchu i typu kursuj cego taboru oraz opracowa-

nie wymaga  dotycz cych taboru wymaganych przez infrastruk-

tur  kolejow  i obowi zuj ce specyfi kacje TSI.
Etapy I i II zosta y odebrane w czerwcu 2010 r. Obecnie trwaj

prace nad opracowaniem Etapu IIIA, którego planowane zako -

czenie jest w 2011 r., natomiast w pa dzierniku br. Instytut Ko-

lejnictwa, po uzyskaniu studium wykonalno ci opracowanego 

przez fi rm  SENER, rozpocz o prace nad Etapem III. Realizacja 

Etapów III i IV zgodnie z umow  zajmie 15 miesi cy.

Wynikiem prac przeprowadzonych przez Instytut Kolejnictwa 

b dzie opracowanie zawieraj ce m.in.:

 Standardy techniczne dla budowy i modernizacji linii kolejo-

wych du ych pr dko ci zarz dzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.;

 Projekt (nowego) rozporz dzenia sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usy-

tuowania na liniach du ych pr dko ci;

 Na podstawie otrzymanych wyników prac opracowane propo-

zycje zmian przepisów krajowych, po dokonaniu konsultacji 

prawnych pod k tem prac legislacyjnych, zostan  przekazane 

do Ministerstwa Infrastruktury celem rozpocz cia procedury 

legislacyjnej (zmiany do istniej cych rozporz dze  lub wpro-

wadzenie w ycie nowych rozporz dze ).
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3. Analiza obowi zuj cych w Polsce wybranych dokumentów 
prawnych i regulacji wewn trznych pod wzgl dem ich spój-
no ci z obowi zuj cymi technicznymi specyfi kacjami inte-
roperacyjno ci dla systemu kolei du ych pr dko ci

Zgodnie z obowi zuj cymi technicznymi specyfi kacjami interopera-

cyjno ci, sk adniki interoperacyjno ci powinny by  poddawane ocenie 

zgodno ci i na tej podstawie dopuszczane do eksploatacji. Natomiast 

ustawa o transporcie kolejowym narzuca obowi zek uzyskania wia-

dectwa dopuszczenia do eksploatacji wydawanego przez Prezesa UTK 

dla okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

wrze nia 2003 r. typów urz dze  i budowli przeznaczonych do prowa-

dzenia ruchu kolejowego. W wielu przypadkach urz dzenie (np. sie

jezdna) podlega obydwu regulacjom.

Zgodnie z §7 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 pa -

dziernika 2005 r. w sprawie zakresu bada  koniecznych do uzyska-

nia wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urz dze

przeznaczonych do ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych 

(Dz. U. 2005 nr 212, poz. 1772) Prezes UTK mo e ograniczy  zakres 

bada  koniecznych dla budowli i urz dze  posiadaj cych certyfi katy 

uprawnionych jednostek. Jednak rozporz dzenie to nie okre la ani 

zakresu ograniczenia, ani rodzajów certyfi katów. Dlatego zasadnym 

jest rozwa enie zmiany rozporz dzenia poprzez wprowadzenie zapisu 

zwalniaj cego z konieczno ci wykonywania bada  sk adnika intero-

peracyjno ci posiadaj cego certyfi kat zgodno ci wystawiony zgodnie 

z TSI.

Dotychczas PKP PLK S.A. nie ma wymaga  dotycz cych podtorza 

dla linii nowo budowanych i przystosowywanych do ruchu z pr d-

ko ciami V > 250 km/h. W obowi zuj cych przepisach „Id-3 Warunki 

techniczne utrzymania podtorza kolejowego” konieczne b dzie wi c

uszczegó owienie b d  wprowadzenie ustale  dotycz cych:

rozpoznania geologicznego i geotechnicznego terenu,

dopuszczalnych ca kowitych osiada  podtorza,

pr dko ci krytycznych poci gów na odcinkach, na których wy-

st puj  s abe grunty,

zabezpieczenia przed drganiami,

wzmocnienia konstrukcji górnych cz ci podtorza (w tym pod 

nawierzchni  bezpodsypkow ).
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Nale y zauwa y , e przepisy "Id-3 Warunki techniczne utrzyma-

nia podtorza kolejowego” nie s  sprzeczne z „Decyzj  komisji z dnia 

20 grudnia 2007 r. dotycz c  specyfi kacji technicznej interoperacyj-

no ci podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei 

du ych pr dko ci”, bowiem specyfi kacja TSI nie zalicza podtorza do 

elementów interoperacyjno ci i nie okre la jego parametrów. Oznacza 

to, e podtorze mo e by  projektowane, budowane i eksploatowane 

zgodnie z przepisami krajowymi, jednak przepisy te powinny uwzgl d-

nia  elementy interoperacyjno ci zwi zane z podtorzem, takie jak wy-

trzyma o  mechaniczna toru, sztywno  toru, ha as i drgania, zasa-

dy utrzymania. Zapewnione musz  by  równie  minimalne odleg o ci

mi dzy osiami torów, co wp ywa na szeroko  torowiska.

Analiza standardów technicznych dla kolei du ych pr dko ci w za-

kresie kolejowych obiektów in ynieryjnych pod k tem uwarunkowa

prawnych wynika przede wszystkim z porównania zapisów w nast -

puj cych dokumentach:

– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57WE z dnia 

17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjno ci systemu kolei 

we Wspólnocie;

– TSI Infrastruktura;

– TSI bezpiecze stwo w tunelach kolejowych;

– TSI udogodnienia dla osób z ograniczona mo liwo ci  porusza-

nia si ;

– Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 wrze nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowanie;

– Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U. 

nr 86, poz. 789) z pó niejszymi zmianami, wprowadzaj c  TSI 

PRM oraz TSI Tunele do stosowania.

W zakresie podsystemu „Infrastruktura” dokonano nast puj cej

oceny zgodno ci TSI z obowi zuj cym Rozporz dzenia Ministra Trans-

portu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze nia 1998 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe 

i ich usytuowanie, Ustaw  o Transporcie Kolejowym oraz standarda-

mi obowi zuj cymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozporz dzenie mo na stosowa  do pr dko ci 200 km/h. Poza tym, 

Rozporz dzenie zawiera liczne b dy i nieaktualne lub zbyt szczegó o-

we wymagania dotyczy to m.in. podtorza). Istnieje, wi c bezwzgl dna
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potrzeba opracowania nowego rozporz dzenia dotycz cego warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe na 

liniach du ych pr dko ci. Podstaw  wydania takiego rozporz dzenia

musi by  z jednej strony ustawa Prawo budowlane, z drugiej za  TSI 

HS INF. Tre  rozporz dzenia powinna by  ograniczona do wymaga

zasadniczych.

Kolejowe obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz zagospodaro-

wanie obszaru kolejowego, musz  spe nia  wymagania podstawowe 

okre lone w artykule 5 ustawy Prawo budowlane. Artyku  ten sta-

nowi, e obiekt budowlany wraz ze zwi zanymi z nim urz dzenia-

mi budowlanymi nale y projektowa  i budowa  w sposób okre lony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasada-

mi wiedzy technicznej, zapewniaj c spe nienie wymaga  podstawo-

wych dotycz cych:

a) bezpiecze stwa konstrukcji,

b) bezpiecze stwa po arowego,

c) bezpiecze stwa u ytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony rodowiska,

e) ochrony przed ha asem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz ra-

cjonalizacji u ytkowania energii.

Nale y podkre li , e wymagania artyku u 5 Prawa budowlanego 

nie wyczerpuj  wymaga  wynikaj cych ze specyfi ki transportu kole-

jowego. W szczególno ci dotyczy to zagadnienia kompatybilno ci tech-

nicznej. W obiektach budowlanych kolei du ych pr dko ci spe nienie

wymaga  uzyska si cznie ze spe nieniem wymaga  zasadniczych 

dla interoperacyjno ci kolei du ych pr dko ci.

4. Spe nienie zasadniczych wymaga  narzuconych przez tech-
niczne specyfi kacje interoperacyjno ci w dziedzinie infra-
struktury

Bezpiecze stwo

Aby spe nia  te ogólne wymagania, infrastruktura musi, na pozio-

mie bezpiecze stwa odpowiadaj cego celom ustanowionym dla sieci:
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– umo liwi  przejazd poci gów bez ryzyka wykolejenia lub kolizji 

mi dzy nimi, b d  z innymi pojazdami lub przeszkodami sta y-

mi, oraz unika  niedopuszczalnych zagro e  zwi zanych z bli-

sko ci  trakcji elektrycznej (zgodno  z Ustaw  o Transporcie 

Kolejowym);

– wytrzymywa  w sposób bezawaryjny obci enia pionowe, po-

przeczne i pod u ne, dynamiczne lub statyczne, wywierane przez 

sk ady poci gów, w okre lonym rodowisku torowym i przy jed-

noczesnym uzyskiwaniu wymaganych osi gów (zgodno  z Usta-

w  o Transporcie Kolejowym);

– pozwala  na monitorowanie i utrzymanie instalacji konieczne do 

utrzymania elementów o podstawowym znaczeniu w bezpiecz-

nym stanie (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym);

– nie zawiera  materia ów podatnych na wytwarzanie szkodliwych 

oparów w razie po aru; wymaganie to dotyczy jedynie tych ele-

mentów infrastruktury, które znajduj  si  w przestrzeniach za-

mkni tych (tunele, zakryte wykopy i stacje podziemne) (zgod-

no  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym);

– powstrzymywa  osoby nienale ce do upowa nionego personelu 

przed dost pem do instalacji innych ni  przestrze  na peronie 

dost pna dla pasa erów (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kole-

jowym);

– gwarantowa , e w d ugich tunelach podejmowane s  szczegól-

ne rodki w celu zapobiegania po arom oraz w celu zmniejsze-

nia ich skutków i u atwienia ewakuacji pasa erów w przypadku 

pojawienia si  ognia (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejo-

wym);

– gwarantowa , e sprz t zapewnia w a ciw  jako  piasku. Ewen-

tualne konsekwencje awarii elementów zwi zanych z bezpie-

cze stwem, wymienionych poni ej, zosta y nale ycie uwzgl d-

nione (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym).

Niezawodno  i dost pno

Aby sprosta  temu wymaganiu, interfejsy o podstawowym zna-

czeniu dla bezpiecze stwa, których charakterystyka jest podatna na 

zmiany w trakcie eksploatacji systemu, musz  by  g ównym punk-

tem, wokó  którego koncentruj  si  plany monitorowania i utrzyma-
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nia, okre laj ce warunki monitorowania i poprawiania tych elemen-

tów (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym).

Zdrowie

Niniejsze ogólne wymagania dotycz  ochrony przeciwpo arowej

ró nych elementów dziedziny infrastruktury. 

Bior c pod uwag  niski stopie  zagro enia po arowego w wyrobach 

sk adaj cych si  na infrastruktur  (konstrukcje torowe i obiekty in-

ynieryjne), niniejsze wymaganie dotyczy jedynie infrastruktury pod-

ziemnej przyjmuj cej pasa erów w trakcie normalnego funkcjonowa-

nia. Z tego wzgl du nie sformu owano wymagania odnosz cego si  do 

wyrobów sk adaj cych si  na interfejsy konstrukcji torowych i obiek-

tów in ynieryjnych innych ni  te ci le okre lone urz dzenia.

W odniesieniu do tych ostatnich musz  by  stosowane wspólnoto-

we dyrektywy w sprawie zdrowia, stosowane ogólnie do budowli nie-

zale nie od tego, czy takie budowle zwi zane s  z interoperacyjno ci

transeuropejskiego systemu kolei du ych pr dko ci.

Oprócz zgodno ci z tymi ogólnymi wymaganiami ogranicza si  wa-

hania ci nienia, na jakie nara eni s  pasa erowie i personel kolejowy 

podczas przejazdu przez tunele, zakryte wykopy i stacje podziemne, 

oraz pr dko ci powietrza, których dzia aniu mog  by  poddani pa-

sa erowie na stacjach podziemnych; na peronach i w obr bie stacji 

podziemnych dost pnych dla pasa erów nale y zapobiec zagro eniu

pora eniem pr dem (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym). 

Dlatego w celu spe nienia kryterium dotycz cego zdrowia musz

by  podj te rodki, albo poprzez staranny dobór przekroju poprzecz-

nego kana ów powietrza danych budowli, albo poprzez urz dzenia

pomocnicze, opieraj ce si  na maksymalnych wahaniach ci nienia

do wiadczanych w tunelach podczas przeje d ania poci gu (zgodno

z Ustaw  o Transporcie Kolejowym). 

Musz  by  podj te rodki na stacjach podziemnych, albo poprzez 

cechy konstrukcyjne redukuj ce wahania ci nienia pochodz cego

z s siednich tuneli, albo poprzez urz dzenia pomocnicze, w celu ogra-

niczenia pr dko ci powietrza do wielko ci dopuszczalnych dla cz o-

wieka (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym). 

Musz  by  podj te rodki w miejscach dost pnych dla pasa erów,

zapobiegaj ce niedopuszczalnemu zagro eniu pora eniem pr dem.
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W odniesieniu do urz dze  stacjonarnych podsystemu „Utrzyma-

nie”, spe nienie tych zasadniczych wymaga  mo na uzna  za osi g-

ni te, gdy wykazano zgodno  tych instalacji z przepisami krajowymi 

(zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym).

Ochrona rodowiska

Ocena wp ywu na rodowisko przedsi wzi  zwi zanych z budow

linii tworzonych specjalnie dla du ych pr dko ci lub realizowanych 

przy okazji modernizacji linii w celu dostosowania ich do du ych pr d-

ko ci, ma uwzgl dnia  cechy poci gów zgodnych z TSI „Tabor” dla 

kolei du ych pr dko ci.

W odniesieniu do urz dze  stacjonarnych podsystemu „Utrzyma-

nie”, spe nienie tych zasadniczych wymaga  mo na uzna  za osi gni -

te, gdy wykazano zgodno  tych instalacji z przepisami krajowymi.

Kompatybilno  techniczna

W celu spe nienia tego wymagania musz  zosta  spe nione nast -

puj ce warunki:

– skrajnie budowli, odleg o  mi dzy osiami torów, po o enie toru 

w planie, szeroko  torów, maksymalne pochylenia pod u ne,

jak równie  d ugo  i wysoko  peronów pasa erskich na liniach 

interoperacyjnej sieci europejskiej ustala si  tak, aby zagwaran-

towa  wzajemn  zgodno  linii oraz zgodno  z pojazdami inte-

roperacyjnymi (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym);

– urz dzenia, które mog  by  konieczne w przysz o ci w celu do-

puszczenia poci gów innych ni  poci gi poruszaj ce si  z du

pr dko ci  do jazdy na tych liniach transeuropejskiego systemu 

kolei du ych pr dko ci, nie mog  utrudnia  przejazdu poci gów

zgodnych z TSI „Tabor” dla kolei du ych pr dko ci (zgodno

z Ustaw  o Transporcie Kolejowym);

– charakterystyki elektryczne infrastruktury musz  by  zgodne 

z wykorzystywanymi systemami „Energia” i „Sterowanie”;

– Charakterystyki urz dze  stacjonarnych do obs ugi technicznej 

poci gów maj  by  zgodne z TSI „Tabor” dla kolei du ych pr d-

ko ci (zgodno  z Ustaw  o Transporcie Kolejowym).

Na skutek porównania w/w dokumentów mo na stwierdzi , e nie 

ma rozbie no ci pomi dzy Ustaw  o Transporcie Kolejowym a Dy-

rektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, TSI Infra-
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struktura, TSI Tunele oraz TSI PRM. W zapisach TSI s  szczegó owe

warunki techniczne, jakim musz  odpowiada  kolejowe budowle in-

ynieryjne.

Obowi zuj ce przepisy „Ie-4 (WTB-E10) – Wytyczne techniczne bu-

dowy urz dze  sterowania ruchem kolejowym w przedsi biorstwie

Polskie Koleje Pa stwowe” nie s  sprzeczne z TSI CCS HS przyj t

Decyzj  Komisji z dnia 7 listopada 2006 roku (2006/860/WE). Tech-

niczne Specyfi kacje Interoperacyjno ci dla podsystemu Sterowanie re-

guluj  jedynie zagadnienia zwi zane z systemem Bezpiecznej Kontroli 

Jazdy Poci gu klasy A. Oznacza to, e zarówno stacyjne oraz liniowe 

urz dzenia sterowania ruchem kolejowym mog  by  projektowane, 

budowane i modernizowane wed ug obowi zuj cych przepisów kra-

jowych po uwzgl dnieniu wymaga  zawartych w TSI dla podsystemu 

Sterowanie.

Analiza standardów technicznych dla kolei du ych pr dko ci w za-

kresie telekomunikacji, pod k tem uwarunkowa  prawnych wynika 

przede wszystkim z zapisów zawartych w dyrektywach europejskich 

dotycz cych:

– interoperacyjno ci,

– kompatybilno ci elektromagnetycznej,

– wymaga  zwi zanych z:

• urz dzeniami i systemami radiowymi,

• telekomunikacyjnymi systemami i urz dzeniami ko cowymi.

Wymagania dla telekomunikacji zawarte s  równie  w specyfi kacji 

TSI dla podsystemu Sterowanie. Okre lenie standardów technicznych 

dla kolei du ych pr dko ci b dzie wynika o równie  z rozporz dze

krajowych w a ciwych organów prawnych. W zakresie uwarunkowa

normatywnych okre lenie wymaga  dla kolei du ych pr dko ci b dzie

determinowane zapisami norm europejskich oraz polskich, zalecenia-

mi Mi dzynarodowego Zwi zku Telekomunikacyjnego (ITU-T, ITU-

R) oraz Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). 

Analizie b d  musia y by  poddane zapisy w obecnie obowi zuj cych

wymaganiach zarz dcy infrastruktury uchwalone decyzj  zarz du.

Obowi zuj ce w Polsce dokumenty prawne i regulacje wewn trzne

dotycz ce ochrony rodowiska nie zawieraj  powa nych rozbie no ci

w stosunku do obowi zuj cych Technicznych Specyfi kacji Interopera-

cyjno ci dotycz cych kolei du ych pr dko ci. Techniczne Specyfi ka-

cje Interoperacyjno ci wskazuj  przede wszystkim cele, jakie nale y
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osi gn  oraz kierunki dzia a , które prowadz  do ich osi gni cia.

W zakresie ochrony rodowiska nie narzucaj  jednolitych rozwi za

przy wyborze sposobu osi gni cia okre lonych celów.

Zgodnie z Decyzjami Komisji dotycz cymi technicznych specyfi -

kacji interoperacyjno ci dla poszczególnych podsystemów transeu-

ropejskiego systemu kolei du ych pr dko ci jak równie  Dyrektywy 

2008/57/WE w zakresie ochrony rodowiska nast pstwa urucho-

mienia i eksploatacji kolei du ych pr dko ci musz  by  wzi te pod 

uwag  i ocenione na etapie projektowania. Musz  by  równie  zgodne 

z obowi zuj cymi przepisami Wspólnoty. W przypadku szczegó owych

wymaga  dla ka dego z podsystemów funkcjonowanie systemów, in-

stalacje techniczne, urz dzenia techniczne jak równie  procedury 

u ywane w poszczególnych centrach utrzymania nie mog  szkodzi

rodowisku naturalnemu oraz nie mog  przekracza  okre lonych li-

mitów.

Ocena wp ywu na rodowisko przedsi wzi  zwi zanych z budow

i modernizacj  linii kolejowych du ych pr dko ci musi uwzgl dnia

cechy poci gów zgodne z TSI „Tabor” dla kolei du ych pr dko ci.

5. Podsumowanie

Celem prac wykonywanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. jest opracowanie poprawek do standardów technicznych dla bu-

dowy i modernizacji linii kolejowych du ych pr dko ci zarz dzanych

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ich elementów, ze stopnio-

waniem wymaga  dla poszczególnych bran  w zale no ci od pr dko ci

oraz od rodzaju prowadzonego ruchu i typu kursuj cego taboru oraz 

przygotowanie materia ów mog cych by  podstaw  do zmian legislacji 

krajowej i instrukcji wewn trznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W wyniku przeprowadzonej analizy zostan  wyszczególnione prze-

pisy krajowe (rozporz dzenia, normy), które b d  wymaga y zmiany 

oraz zostanie podany zakres niezb dnych zmian. Okre lony b dzie

równie  zakres zagadnie  (tematy badawcze), których wyniki stano-

wi yby podstaw  do wnioskowania o ewentualne dalsze zmiany prze-

pisów krajowych.

Opracowanie standardów pozwoli na budow  nowych linii i mo-

dernizacj  istniej cych wed ug ujednoliconych wymaga , zgodnych 
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z wymaganiami Unii Europejskiej. Wyniki prac zostan  wykorzystane 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy mi dzy innymi projekto-

waniu nowych linii du ych pr dko ci, a tak e przy odbiorach linii i 

urz dze  nowobudowanych i modernizowanych.

Bibliografi a

[1] Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych

pr dko ci w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, pa dziernik

2008 r.

[2] ETAP I opracowania pt: „Analiza standardów technicznych dla 

Linii Du ych Pr dko ci w Polsce, opracowanie propozycji zmian 

w instrukcjach i legislacji krajowej”. Instytut Kolejnictwa, War-

szawa 2010 r., w asno  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

[3] Materia y w asne PKP PLK S.A.

MODIFICATION OF NATIONAL LEGISLATION IN TERMS 
OF PLANNED CONSTRUCTION AND OPERATI

Summary
The high speed railway building in Poland have to be preceded 

by preparation of the proper standard system of law regulations. 

Because of the fact that the decisions on high-speed railway build-

ing in our country have been undertaken much later than in the 

other European countries their experiences can be turn to good 

account. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. began the works under 

preparation of the coherent set of requirements in Polish condi-

tions for High Speed Railways. They are supported by among oth-

ers: the elaboration made by Spanish company SENER (within the 

grand of Spain government) describing the experiences of Spanish 

Railways in this fi eld and the elaboration by Instytut Kolejnic-

twa on “Analysis of technical standards for high speed railway in 

Poland, elaboration of proposals for changes in instructions and 

domestic legislation”

Keywords: high speed rail, EU railway legislation, interoper-

ability
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W Z A TRAMWAJOWEGO
 NA PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH BADA

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki oraz analiz  podstawowych 

parametrów geometrycznych w z a tramwajowego ul. Basztowa 

– ul. D uga w Krakowie. Odniesiono si  do wymaga  polskich 

oraz zagranicznych w zakresie kszta towania skrzy owa  torów 

tramwajowych – dokonuj c jednocze nie przegl du rozwi za

konstrukcyjnych. W pracy dokonano analizy problemów zwi za-

nych z eksploatacj  skrzy owa  tramwajowych pod k tem bez-

piecze stwa ruchu. Wskazano kierunki doskonalenia konstrukcji 

oraz przepisów w zakresie w z ów tramwajowych.

S owa kluczowe: nawierzchnia tramwajowa, krzy ownice,

geometria toru tramwajowego, skrzy owania tramwajowe, roz-

jazdy tramwajowe, w ze  tramwajowy

1. Wprowadzenie

Modernizacja torowiska tramwajowego wymaga ogromnych nak a-

dów fi nansowych – to inwestycja niezb dna w celu zapewnienia od-

powiedniej jako ci i bezpiecze stwa komunikacji miejskiej. Moderni-

zacja ma na celu popraw  warunków eksploatacji torowiska poprzez 

zwi kszenie pr dko ci, zapewnienie spokojno ci jazdy, zmniejszenie 

drga  i ha asu - przy zapewnieniu odpowiednio d ugiej trwa o ci 20-

1  mgr in ., Politechnika Krakowska, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Polska, 
apawlak@pk.edu.pl, tel. 12 628 23 58 

2  mgr in ., Vias y Construcciones S.A., tel. +48 535 168 953, mail: rafal.wajer@vias.es
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30 lat. Jak jednak wiadomo, polskie przepisy z zakresu projektowa-

nia, budowy i utrzymania torowisk tramwajowych nie nale  do naj-

bardziej aktualnych, a modernizacje wykonywane w ich wietle mog

pozostawia  wiele do yczenia.

Celem przeprowadzonych bada  oraz niniejszego artyku u jest ana-

liza problemów zwi zanych z eksploatacj  w z ów tramwajowych pod 

k tem trwa o ci konstrukcji oraz bezpiecze stwa. Opisane poni ej

badania zosta y przeprowadzone na zlecenie Miejskiego Przedsi bior-

stwa Komunikacyjnego w Krakowie. Pe na dokumentacja dotycz ca

wyników bada  znajduje si  w opracowaniu „Analiza jako ci eksploa-

tacyjnej skrzy owa  torów tramwajowych z uwagi na bezpiecze stwo

ruchu poci gów tramwajowych”, a niniejszy artyku  przedstawia naj-

wa niejsze analizy.

2. Przegl d polskich i zagranicznych przepisów dotycz cych
konstrukcji oraz bezpiecze stwa ruchu na torowiskach 
tramwajowych

Obecnie wykorzystywane w projektowaniu dróg tramwajowych pol-

skie przepisy i wytyczne [1, 2, 3] nie s  w pe ni dostosowane do no-

wych rozwi za  konstrukcyjnych coraz szerzej stosowanych na wie-

cie, a tak e do nowoczesnego taboru. Analizuj c przytoczone doku-

menty mo na zauwa y  braki wytycznych odno nie kszta towania w -

z ów rozjazdowych, jak równie  zalece  do projektowania nawierzchni 

ze wzgl du na ich trwa o . Unormowanie takich parametrów jest 

kluczowe ze wzgl du na podniesienie bezpiecze stwa ruchu poci gów

tramwajowych.

Przegl d zagranicznych wytycznych w tym zakresie wykaza , i

w krajach Europy zachodniej, mi dzy innymi w Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii, wykorzystywane s  wytyczne niemieckie BOStrab [4,5]. S

to obszerne przepisy, zawieraj ce szczegó owe rysunki geometrii roz-

jazdów, oraz sprecyzowane dopuszczalne odchylenia od warto ci no-

minalnych geometrii toru. Przepisy okre laj  m.in. nast puj ce war-

to ci:

- odchy ka rozstawu toru ±2 mm przy zastosowaniu nowych ma-

teria ów, oraz +5/-2 mm przy zastosowaniu materia ów staro 

u ytecznych;
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- ró nica wysoko ci toków szynowych bez przechy ki ± 2 mm;

- wzd u na ró nica wysoko ci na bazie 5m ± 2 mm;

- dopuszczalna maksymalna ró nica rozstawu torów od warto ci

nominalnej 10 mm na prostej i 30 mm na ukach;

- dok adno  strza ki ± 5 mm na bazie pomiarowej 4m.

W przepisach ameryka skich [6] i australijskich [7] pojawiaj  si

równie  inne parametry istotne z punktu widzenia bezpiecze stwa

ruchu, takie jak minimalny promie uku 25 m, czy te  maksymal-

na pr dko  poci gu tramwajowego na uku mniejszym ni  100 m 

– 15 m/h.

Istotnym ze wzgl dów bezpiecze stwa eksploatacji torowisk tram-

wajowych jest tak e konstrukcja krzy ownic w rozjazdach tramwajo-

wych. W polskich normach zalecana jest krzy ownica monoblokowa 

z rowkiem o przekroju prostok tnym. G boko  rowka na skrzy o-

waniach powinna wynosi  10-12 mm, w celu zapewnienia toczenia 

si  ko a obrze ami obr czy po powierzchniach p ytkich rowków krzy-

ownic. Jak jednak wiadomo – w przypadku szybkiego zu ycia – ko o

przestaje realizowa  jazd  obrze em, nie spe niaj c podstawowego za-

o enia tej konstrukcji. Konieczne jest zatem stosowanie stali najwy -

szej wytrzyma o ci [7], a w niektórych przypadkach zasadne by oby

wykorzystanie krzy ownic g boko rowkowych [4]. Takich wytycznych 

brakuje obecnie w polskich przepisach, a to mo e w znacz cy sposób 

wp ywa  na jako  realizowanych modernizacji oraz bezpiecze stwo.

Kluczowe znaczenie w aspekcie bezpiecznej eksploatacji w z ów

tramwajowych ma ich geometria. Poni ej zamieszczono rysunek oraz 

wytyczne w zakresie projektowania i wykonania drogi rozjazdowej 

w uku o promieniu 25 m. Nale y zwróci  uwag  na powi kszon  sze-

roko  toru w uku rozjazdu +2 mm oraz w elemencie krzy ownicy

+4 mm.

Po wykonaniu skrzy owania odbiór odbywa si  zgodnie z protoko-

em udost pnionym w przepisach [4]. Maksymalne odchylenia podane 

s  tam w tabelach pomiarowych. W aspekcie analizy problematyczne-

go elementu, jakim jest krzy ownica, odchylenie od wymaganej sze-

roko ci toru w krzy ownicy 1439 mm nie mo e przekracza  -0 mm/

+3 mm.
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Rys. 1. Geometria skrzy owania – rozjazd R25

3. Obiekt bada  i metodologia pomiaru

Badania w zakresie prawid owo ci geometrycznej oraz jako ci wy-

konania podstawowych elementów skrzy owania realizowane by y

w w le Basztowa – D uga w Krakowie. Skrzy owanie to razem z mo-

dernizowanym torowiskiem w ulicy D ugiej zosta o oddane do eks-

ploatacji w sierpniu 2010 roku. Badania przeprowadzono pod k tem

bezpiecze stwa ruchu poci gów tramwajowych. By y to pomiary para-

metrów geometrycznych w z a (szeroko  toru, przechy ka, niwelacja 

i wichrowato ), a tak e badanie krzy ownic, maj ce na celu okre le-

nie szeroko ci toru, jego profi lu, oraz twardo ci materia u. Badaniom 

poddano nast puj ce kierunki (rys. 2):

- prosta Dworzec G ówny – Teatr Bagatela,

- prosta Teatr Bagatela – Dworzec G ówny,

- uk Teatr Bagatela – ul. D uga o promieniu R=21.5 m,

- uk ul. D uga – Teatr Bagatela o promieniu R=20.0 m,

- uk Dworzec G ówny – ul. D uga, o promieniu R=25.0 m,
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- uk ul. D uga – Dworzec G ówny, o promieniu R=25.0 m.

Punkty pomiarowe rozmieszczone zosta y co 5 m (rys. 3, 4). W tych 

punktach wykonano pomiary szeroko ci toru, oraz przechy ki toru. 

Badania wykonano toromierzem r cznym z dok adno ci  do 1 mm. 

Wykonano niwelacj  torów i na jej podstawie obliczono wichrowato

na bazie 5 m. Uzyskane wyniki przechy ek z pomiaru toromierzem 

i z niwelacji porównano. Dodatkowo wykonano pomiary strza ek co 

2,5 m dla wewn trznego toku ka dego uku.

Badaniom poddano równie  krzy ownice. Wykonano cztery profi -

le na ka dej krzy ownicy, gdzie dodatkowo zmierzono prze wit toru. 

Profi le krzy ownic wykonano w odst pach 25 cm i 50 cm od dzioba 

krzy ownicy – 4 pomiary dla ka dej krzy ownicy. Zastosowano profi -

lomierz GRAW XY, o dok adno ci 0,1 mm.

Pomiary krzy ownic uzupe niono o pomiar twardo ci materia u.

Wykonane zosta o osiem pomiarów dla ka dej krzy ownicy. Pomia-

ry zosta y wykonane przy u yciu elektronicznego twardo ciomierza,

a wyniki zosta y podane w skali twardo ci Brinella (HB).

Rys. 2. Schemat uk adu torowego w z a. ród o: KZN Bie anów
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na ukach

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na prostych

4. Pomiar szeroko ci toru

Pomiar szeroko ci torów wykonano toromierzem r cznym. Na wy-

kresach poni ej (rys. 5,6) przedstawiono pomierzone szeroko ci torów 

w stosunku do szeroko ci nominalnych dla wybranych odcinków.

Obserwuje si  stosunkowo wysokie odchylenia szeroko ci toru 

od warto ci nominalnej. Maksymalna ró nica szeroko ci pomi dzy

warto ci  pomierzon , a nominaln  wynosi 9 mm na bazie 5 m, na 

uku Teatr Bagatela - ul. D uga. Zaobserwowane, sporadyczne odchy-

lenia od warto ci dopuszczalnej, nie wp ywaj  znacz co na bezpie-

cze stwo poruszaj cego si  poci gu tramwajowego. Jednak jak ka de

niedok adno ci w wykonaniu obni aj  trwa o  konstrukcji, sprzyjaj

zwi kszonej niestabilno ci jazdy oraz mog  wp yn  na powi kszone

zu ycie. Zaobserwowane niedok adno ci geometrii torowiska zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami s  dopuszczalne, jednak z racjonalnego 
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punktu widzenia, nale y d y  do wy szej jako ci robót moderniza-

cyjnych. Do uzyskania takiej sytuacji niezb dne jest jednak wprowa-

dzenie szczegó owych, jasnych i wymagaj cych przepisów gwarantu-

j cych najwy sz  jako  i bezpiecze stwo.

Rys. 5. Szeroko  toru na zewn trznym uku Teatr Bagatela- ul D uga
o promieniu R=21,5 m

Rys. 6. Szeroko  toru na wewn trznym uku ul D uga- Teatr Bagatela 
o promieniu R=20,0 m
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5. Pomiar przechy ki

Pomiary przechy ek wykonane zosta y toromierzem, a tak e zosta y

wyliczone jako wynik niwelacji geometrycznej. Wyniki pomiarów po-

równano i uzyskano zgodno  pomi dzy nimi. Przestawione poni ej

wykresy (rys. 7, 8) przedstawiaj  wyniki dla wybranych kierunków. 

Warto ci ujemne przechy ek na przedstawionych poni ej wykresach 

oznaczaj  zani enie toku wewn trznego od osi mi dzytorza.

Rys. 7. Przechy ka toru uku ul. D uga- Teatr Bagatela o promieniu 
R=21,5 m

Rys. 8. Przechy ka toru uku ul D uga- Dworzec G ówny o promieniu 
R=25.0 m
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6. Pomiar krzywizny uk adu torowego

Wykonano pomiary strza ek na czterech ukach ko owych badane-

go skrzy owania. Pomiary wykonywano dla szyny wewn trznej danego 

uku. Punkty pomiarowe zag szczono, tak aby pomiary wykonywane 

by y w odst pach co 2,5 m, na bazie o d ugo ci 5 m.

Dla uku o promieniu R=20,0 m teoretyczna warto  strza ki wy-

nosi 162 mm, a dla uku o promieniu R=25,0 m – 129 mm. Na wykre-

sach poni ej (rys. 9, 10) przedstawiono porównanie strza ek pomie-

rzonych z warto ciami teoretycznymi.

Pomiary stwierdzi y równie  niedok adno ci w kszta towania uków

ko owych – maksymalna ró nica strza ki teoretycznej od pomierzonej 

6 mm na uku o promieniu 20 m. Warto  zaobserwowanej niedo-

k adno ci nie wp ywa na bezpiecze stwo, jednak mo e skutkowa  ob-

ni eniem trwa o ci nawierzchni.

Rys. 9. Warto  strza ek na uku ul. D uga – Teatr Bagatela o promieniu 
R=20,0 m
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Rys. 10. Warto  strza ek na uku Dworzec G ówny- ul. D uga o promieniu 
R=25,0 m

7. Niwelacja w z a i wichrowato

Rys. 11. Warto  wichrowato ci na uku ul. D uga- Teatr Bagatela o pro-
mieniu R=20,0 m

Niwelacja zosta a wykonana na ukach i na odcinku prostym mie-

rzonego w z a. Punkty pomiarowe rozmieszczone by y co 5 m. Na pod-

stawie tych pomiarów policzone zosta y wysoko ci szyn w lokalnym 
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uk adzie wspó rz dnych. Wykonano obliczenia wichrowato ci torów. 

Na rysunku 11 przedstawiono wykres wichrowato ci torów dla od-

cinka ul. D uga – Teatr Bagatela. Podobnie, jak dla innych torów za-

uwa ono wysok  wichrowato , si gaj c  na poni ej przedstawionym 

odcinku nawet 1,8‰. Niepokoj ca jest tu du a zmienno  wichrowa-

to ci na d ugo ci mierzonego odcinka – sytuacja ta przek ada si  na 

niespokojno  jazdy – negatywnie wp ywaj c na komfort podró nych.

8. Pomiar przekrojów krzy ownic w w le

Przeprowadzone badania mia y odpowiedzie  równie  na pytanie 

dotycz ce nieprawid owego ruchu poci gów tramwajowych po od-

daniu do eksploatacji modernizowanego torowiska. W pocz tkowym

okresie eksploatacji zdarza y si  bowiem wykolejenia – obserwowane 

podczas przejazdu kó  obrze em przez krzy ownice.

W mierzonym w le wyst puje 18 krzy ownic p ytko rowkowych. 

Dla ka dej z nich wykonano po cztery przekroje ( cznie 72 przekroje). 

Zosta y one wykonane w odleg o ciach 25 cm i 50 cm od dzioba krzy-

ownicy. Schemat po o enia i oznaczenia krzy ownic przedstawiony 

zosta  na rysunku 12.

Rys. 12. Schemat pomiaru krzy ownic w w le
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Poni ej przedstawiono przekroje (rys. 13, 14, 15, 16) w pierwszej 

krzy ownicy w grupie A, w toku zewn trznym na uku Teatr Bagatela- 

ul. D uga.

Zauwa alne jest znaczne poszerzenie rowka w drugiej cz ci krzy-

ownicy. Poszerzenie to zosta o wykonane po kilkukrotnym zdarzeniu 

wykolejenia wózków tramwaju. Dzi ki takiemu zabiegowi poprawi o

si  wpasowanie kó  w skrzy owanie, a tym samym bezpiecze stwo

jazdy na tym odcinku. Sytuacja ta potwierdza konieczno  stosowania 

poszerzenia od warto ci nominalnej toru 1435 mm w skrzy owaniach

torów – mo na si  tu oprze  na wytycznych [4] oraz wymaganiach do-

tycz cych geometrii skrzy owa  (rys. 1.)

Rys. 13. Krzy ownica A1 w przekroju nr 1

Rys. 14. Krzy ownica A1 w przekroju nr 2

Rys. 15. Krzy ownica A1 w przekroju nr 3
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Rys. 16. Krzy ownica A1 w przekroju nr 4

9. Pomiar twardo ci w krzy ownicach

Pomiary twardo ci w krzy ownicach wykonano dla ka dej z trzech 

grup oznaczonych na rysunku 11. W ka dym punkcie wykonano 

osiem pomiarów przy u yciu elektronicznego twardo ciomierza, a wy-

niki zosta y podane w skali twardo ci Brinella (HB).

Obliczono redni  twardo  ze wszystkich pomiarów krzy ownic

i jej odchylenie standardowe. Otrzymano wynik: 354 HB ± 47 HB. 

Maksymalna pomierzona twardo  wynios a 467 HB, a minimalna 

190 HB. Wyniki tych pomiarów pokazuj  niepokoj co du y rozrzut 

twardo ci krzy ownic.

Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Politechnik  Krakow-

sk  dotycz ce zu ycia szyn w torowiskach tramwajowych [8] wykaza y

redni  twardo  kó  tramwajowych na poziomie 377 HB z odchyle-

niem standardowym 14,2 HB.

Na podstawie tych obserwacji stosunek redniej twardo ci kó  ta-

boru do redniej twardo ci krzy ownic wynosi 1,1. Obowi zuj ce prze-

pisy nie okre laj  minimalnej twardo ci krzy ownic, jednak z uwagi 

na bardzo niekorzystn  sytuacj  jazdy obrze em ko a – krzy ownic

powinna cechowa  najwy sza mo liwa twardo .

Niedopuszczalne jest sytuacja, gdy rednia twardo  elementu 

krzy ownicy jest mniejsza od redniej twardo ci kó  taboru. W takim 

wypadku nast puje bardzo szybkie uplastycznianie stali krzy ownicy,

a element z uwagi na kontakt powierzchni tocznej ko a z krzy ownic

przestaje spe nia  swoj  funkcj .

Szybkie uplastycznienie krzy ownic mo na zaobserwowa  na ba-

danym skrzy owaniu w miejscu jazdy na wprost ulic  Basztow . Ry-



408 Pawlak-Burakowska A., Wajer R.

sunki 17, 18 pokazuj  maksymalne zaobserwowane zu ycie, w któ-

rym pog bienie rowka osi ga warto  20 mm, co oznacza kontakt 

powierzchni tocznej ko a – niepo dany dla tego typu konstrukcji.

Rys. 17. Krzy ownica A1 (jazda na wprost) przekrój nr 4

Rys. 18. Krzy ownica A1 (jazda na wprost) przekrój nr 5

10. Wnioski z przeprowadzonych bada

Na podstawie przeprowadzonych bada  zaobserwowano liczne 

niedok adno ci geometrii w z a. Wi ksze przekroczenia warto ci do-

puszczalnych wyst puj  jednak sporadycznie i obecnie nie wp ywaj

na bezpiecze stwo ruchu pojazdów tramwajowych. Sytuacja ta, cho

niepo dana z punktu widzenia wysokiej jako ci oraz trwa o ci na-

wierzchni odpowiada obowi zuj cym przepisom.

Jak pokazano, stosowanie krzy ownic p ytko rowkowych wi e si

z du ymi problemami eksploatacyjnymi. Geometria krzy ownic w po -

czeniu ze zbyt ma  szeroko ci  toru w skrzy owaniu o ma ym promie-

niu – mo e skutkowa  wykolejeniem pojazdu szynowego. Nale y d y

do jak najszybszego uregulowania przepisów w tym zakresie. Dodat-

kowo, zbyt du y rozrzut twardo ci krzy ownic mo e powodowa  w nie-
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których przypadkach bardzo szybkie uplastycznienie stali, co skutkuje 

niepo danym kontaktem powierzchni tocznej z krzy ownic .

Reasumuj c, brak szczegó owych przepisów i wytycznych znacz -

co wp ywa na obni enie jako ci oraz trwa o  niezwykle kosztownych 

modernizacji. Mo e równie  wp ywa  na bezpiecze stwo i niezawod-

no  komunikacji tramwajowej.

Bibliografi a

[1] Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania to-

rów tramwajowych - MAGTiO  1983.

[2] PN-K-92008/Ap1: 1999 Komunikacja miejska: skrajnia kine-

matyczna wagonów tramwajowych.

[3] PN-K-92011:1998 Torowiska tramwajowe: wymagania i bada-

nia.

[4] VDV-Schrift 600: Oberbau-Richtlinien und Oberbau-Zusatz-

richtlinien (OR/ OR–Z) des VDV für Bachnen nach der BOS-

trab, Niemcy 1995.

[5] Technische Regeln für die Spurführung von Schienenbahnen 

nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßen-

bahnen (BOStrab), Niemcy 2006.

[6] Track Design Handbook for Ligot Rail Transit. Transportation 

Research Bard, Stany Zjednoczone 2000.

[7] Tram Track Design Guidelines. Yarra Trams. Australia 2003.

[8] Czyczu a W., Stawowiak J., Lisowski S.: Okre lenie metodologii 

bada  zu ycia szyn w torowiskach tramwajowych Krakowa.

Kraków 2006 (praca na zlecenie ZDiK UM Kraków).

ASSESSMENT OF GEOMETRICAL ACCURACY 
AND CONSTRUCTION QUALITY OF TRAM JUNCTION, 

ON THE BASIS OF CARRIED OUT STUDIES
Summary

The paper presents the results and analysis of the geometrical 

parameters of the Basztowa street and the D uga street tramway 

intersection in Krakow. The reference to the requirements of Po-

lish and foreign standards of shaping the tramway intersections 
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have been made together with the review of design solutions. This 

paper presents analysis of the safety problems associated with 

the operation of tramway intersection. The directions of improving 

the structure and the rules of tramway switches have been indi-

cated.

Keywords: tramway track; track structure; tramway frog, 

track geometry, tramway intersection, tramway switch
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ZALE NO  WSKA NIKA ZAG SZCZENIA
OD WSKA NIKA ODKSZTA CENIA

Z PRÓBNYCH OBCI E  MODELI PODTORZA 
Z NIESORTU KAMIENNEGO

Streszczenie
W artykule zaprezentowano rezultaty laboratoryjnych testów 

wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego z niesortu ka-

miennego – jednego z etapów bada  maj cych na celu okre lenie

zale no ci wska ników zag szczenia i odkszta cenia s u cych

do oceny stanu zag szczenia podtorza. Opisano przebieg i wyni-

ki bada  wst pnych, zasadniczych i kontrolnych. Na podstawie 

wyników oznacze  opracowano zale no  wska ników zag sz-

czenia i odkszta cenia dla niesortu kamiennego. Podano wnioski 

wynikaj ce z przeprowadzonych do wiadcze .

S owa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, bada-

nia stanu zag szczenia

1. Wst p

Polskie linie kolejowe poprzez trwaj c  od kilkunastu lat moderni-

zacj  dostosowywane s  do wymogów umów mi dzynarodowych. Za-

kres prac obejmuje wszystkie elementy drogi kolejowej – nawierzchni ,

podtorze i obiekty in ynieryjne. W przypadku, gdy nie ulega zmianie 

niweleta toru, w modernizacyjnych przebudowach i naprawach pod-

torza wzmacniana jest g ównie górna jego strefa do g boko ci oko o

80 cm od poziomu istniej cego torowiska. Na w a ciwie przygotowa-

nych gruntach podtorza lub pod o a budowana jest warstwa ochron-

na z materia ów ziarnistych naturalnych (grunty niespoiste) lub z ka-

1 dr in ., Politechnika Pozna ska, Instytut In ynierii L dowej, Zak ad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo 5, 60 - 965 Pozna , tel.: +48 6652407, 
e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl
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mienia amanego (niesorty, grysy, kli ce), w razie potrzeby zawieraj -

ca geosyntetyki. W trakcie trwania procesu budowlanego kontroluje 

si  w a ciwo ci przebudowywanego podtorza przy pomocy bada  geo-

technicznych. Okre la si  warto ci modu ów odkszta cenia podtorza 

(E
2
, E

1
) i wska ników zag szczenia (Is) gruntów podtorza oraz kruszyw 

wbudowanych warstw ochronnych. Warto ci modu ów odkszta cenia

wyznacza si  z próbnych obci e  podtorza p yt  stalow  o rednicy

30 cm. Warto ci wska ników zag szczenia okre la si  podczas bada

laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych z podtorza. W przy-

padku budowy warstw ochronnych z kruszyw amanych zastosowa-

nie tej metody jest utrudnione. Z tego wzgl du do okre lania warto ci

wska ników zag szczenia warstw ochronnych stosowana jest metoda 

z wykorzystaniem wska ników odkszta cenia (Io). Warto ci wska ni-

ków odkszta cenia okre la si  w trakcie próbnych obci e  podtorza 

p yt  sztywn . Metoda ta mimo oczywistych zalet posiada ogranicze-

nia utrudniaj ce ocen  rzeczywistych uk adów wzmocnionego podto-

rza. ród em ogranicze  s  normowe zale no ci wska ników zag sz-

czenia i odkszta cenia (Is(Io)) [1, 2, 11].

W celu rozszerzenia wiedzy na temat okre lania warto ci wska ni-

ków zag szczenia na podstawie warto ci wska ników odkszta cenia

rozpocz to badania maj ce doprowadzi  do okre lenia zale no ci Is(Io)

dla ró nych rodzajów gruntów podtorza, kruszyw warstw ochronnych 

oraz uk adów podtorze – warstwa ochronna. Do wiadczenie podzielo-

no na etapy, podczas których testowane s  wybrane grunty i kruszy-

wa buduj ce podtorze oraz uk ady podtorze – warstwa ochronna. Na 

ka dym wydzielonym etapie eksperymentu wykonywane s  badania 

geotechniczne w trzech grupach jako badania wst pne, zasadnicze 

i kontrolne. Podczas bada  wst pnych okre lane s : rodzaj kruszywa, 

sk ad granulometryczny, wska nik uziarnienia, wska nik ró noziar-

nisto ci, maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu oraz wilgotno

optymalna. W badaniach zasadniczych, wykonywanych na wielkowy-

miarowych modelach podtorza, wyznaczane s  warto ci wska ników

odkszta cenia i zag szczenia. Badania kontrolne przeprowadzane s

w przypadku budowy modeli badawczych kilkukrotnie z tej samej 

partii kruszywa. Ich zakres jest zgodny z zakresem bada  wst pnych

[5]. W pierwszym etapie bada  okre lono zale no Is(Io) dla modeli 

podtorza z piasku redniego [6]. Drugi etap eksperymentu to badania 

kruszywa warstw ochronnych – niesortu kamiennego.
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2. Badania modeli podtorza z niesortu kamiennego

Zgodnie z programem eksperymentu przeprowadzono badania nie-

sortu kamiennego w trzech grupach jako badania wst pne, zasadni-

cze i kontrolne.

W celu szczegó owego rozpoznania w a ciwo ci testowanego kru-

szywa przeprowadzono badania wst pne obejmuj ce okre lenie ro-

dzaju, sk adu granulometrycznego, maksymalnej g sto ci obj to cio-

wej szkieletu i wilgotno ci optymalnej.

Rys. 1. Krzywe uziarnienia badanego kruszywa – niesortu kamiennego 
przesianego na mokro (PNM) i na sucho (PNS) oraz graniczne krzywe uziar-

nienia materia u zalecanego do budowy warstwy ochronnej przy u yciu
maszyny AHM 800-R (AHM) wed ug [2]

Z ka dej cz ci partii materia u pobrano losowo po jednej prób-

ce pierwotnej, które po zmieszaniu stanowi y reprezentuj c rednie

w a ciwo ci partii materia u próbk  ogóln  o masie oko o 10 kg. Przez 

kwartowanie [8], próbk  ogóln  podzielono na dwie próbki analityczne 

o masie oko o 5 kg. Jedn  z próbek, wybran  losowo, przep ukano.

Przygotowane próbki przesiano przez zestaw jedenastu sit [9, 10]. Po-

zosta o ci na sitach zwa ono z dok adno ci  0,1 g. Nast pnie obliczo-

no procentow  zawarto  poszczególnych frakcji i narysowano dwie 
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krzywe uziarnienia kruszywa z przesiewu na mokro i na sucho (rys. 

1). Dodatkowo na wykresie umieszczono graniczne krzywe uziarnie-

nia materia u zalecanego do budowy warstw ochronnych przy u yciu

maszyny AHM 800-R wed ug [2]. Z wykresów krzywej uziarnienia (rys. 

1) odczytano warto ci rednic miarodajnych d
60

, d
30

 i d
10

, które pos u-

y y do wyznaczenia warto ci wska nika uziarnienia oraz wska nika

wygi cia krzywej uziarnienia obliczonych dla obu próbek (tab. 1) [5].

Tablica 1. Wyniki bada  wst pnych i kontrolnych – rednice zast pcze
oraz wska niki ró noziarnisto ci i wygi cia krzywej uziarnie-
nia dla próbek niesortu kamiennego przesianych na mokro 
(PNM) i na sucho (PNS) [5]

Badanie

PNM PNS

d
10

d
30

d
60

U C d
10

d
30

d
60

U C

[mm] [-] [mm] [-]

Wst pne 0x 0,191 2,993 9,551 50,0 4,9 1,438 0,751 3,128 9,1 12,1

Kontrolne

1x 0,114 2,737 9,648 84,6 6,8 2,153 0,484 3,135 9,4 19,5

2x 0,172 3,372 9,462 55,0 7,0 2,568 0,457 3,214 8,8 19,3

3x 0,175 3,075 9,401 53,7 5,7 1,878 0,619 3,280 9,3 15,0

4x 0,151 3,329 9,643 63,9 7,6 2,092 0,479 2,921 8,5 17,8

5x 0,088 2,447 9,182 104,3 7,4 1,851 0,560 2,919 8,2 14,7

rednia 0,149 2,992 9,481 68,6 6,6 1,997 0,558 3,100 8,9 16,4

Wyniki analizy sitowej wskazuj , e badanym kruszywem jest nie-

sort kamienny o uziarnieniu 0-31,5 mm. Uzyskany wska nik ró -

noziarnisto ci pozwala zastosowa  badane kruszywo na warstw

ochronn  zgodnie z wymogami przepisów [2]. Wynik przesiewu na su-

cho lokuje badany materia  pomi dzy granicznymi krzywymi materia-

u zalecanego do budowy warstw ochronnych maszyn  AHM 800-R. 

Wynik przesiewu na mokro wskazuje, e badane kruszywo zawiera 

zbyt du o drobnych cz stek.

Po okre leniu sk adu ziarnowego niesortu kamiennego (mieszanka 

w 99 % przesiewa a si  przez sito 31,5 mm) przyst piono do okre le-

nia maksymalnej g sto ci szkieletu i wilgotno ci optymalnej. Przyj to

metod  wykonania oznaczenia zgodn  z norm  [7] polegaj c  na za-

g szczaniu kruszywa w cylindrze du ym (o obj to ci 2200 dm3) w 3 

warstwach 56 uderzeniami ubijaka lekkiego (masa 2,5 kg) opuszcza-

nego z wysoko ci 320 mm (jednostkowa energia zag szczania równa 

0,5993 MJ/m3). Z ka dej cz ci partii materia u pobrano losowo po 

kilka próbek pierwotnych, które po zmieszaniu stanowi y reprezen-

tuj ce rednie w a ciwo ci partii materia u próbki ogólne o cznej

masie oko o 120 kg. Przez kwartowanie [8], próbki ogólne podzielono 
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na 18 próbek analitycznych o masie oko o 6,5 kg ka da. Przygotowa-

ne próbki analityczne przesiano przez sito o boku oczka kwadratowe-

go 31,5 mm i oznaczono procentow  zawarto  ziaren pozosta ych na 

sicie w stosunku do ca kowitej masy próbek. W adnym przypadku 

masa odsianych ziaren nie przekracza a 5 % ca kowitej masy szkiele-

tu próbek. Ka d  próbk  dok adnie wymieszano z inn  ilo ci  wody 

i zag szczano tylko raz. Ilo  mieszanki zag szczanej w poszczegól-

nych warstwach dobierano tak, by po zako czeniu ubijania ostatniej 

warstwy ubita mieszanka nie wystawa a wi cej ni  10 mm ponad gór-

n  kraw d  formy. Uderzenia ubijaka rozmieszczano równomiernie na 

powierzchni zag szczanej mieszanki przyk adaj c osiem kompletów 

po siedem uderze  na ka d  z warstw. 

Rys. 2. Wykres zale no ci g sto ci obj to ciowej szkieletu od wilgotno ci
z oznacze  niesortu kamiennego przed u yciem go do formowania modeli 

badawczych

W komplecie siedmiu uderze , sze  rozk adano równomiernie 

na powierzchni, a ostatnie siódme przyk adano w rodku. Po ubiciu 

ostatniej warstwy nadmiar mieszanki zgarniano wyg adzaj c górn

powierzchni  zag szczonej mieszanki do poziomu górnej kraw dzi

formy usuwaj c grube ziarna, zast puj c ubytki mocno wci ni tym

drobniejszym materia em próbki. Nast pnie wa ono form  wraz z za-

g szczon  mieszank  i oznaczano g sto  obj to ciow  ( ). Po wyj ciu
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kruszywa z formy oznaczano jego wilgotno  (w) susz c ca  zawar-

to  formy. W nast pnej kolejno ci sporz dzono wykres zale no ci g -

sto ci obj to ciowej szkieletu kruszywa (
d
) od wilgotno ci (rys. 2).

W wyniku badania okre lono maksymaln  g sto  obj to ciow  szkie-

letu równ  2,178 g/cm3 przy wilgotno ci równej 9,69 % (tab. 2) [5].

Tablica 2. Wyniki bada  wst pnych i kontrolnych – warto ci maksymal-
nych g sto ci obj to ciowych szkieletu oraz wilgotno ci opty-
malnych uzyskanych w poszczególnych oznaczeniach (niesort 
kamienny) [5]

Badania
Wst pne Kontrolne

rednia
X00 X01 X02 X03 X04 X05

W
opt

[%] 9,69 9,26 8,99 9,02 9,60 9,70 9,38

ds
[g/cm3] 2,178 2,202 2,242 2,209 2,207 2,198 2,206

R2 [-] 0,944 1,000 1,000 1,000 0,987 1,000 0,989

Po rozpoznaniu w a ciwo ci niesortu kamiennego w badaniach 

wst pnych, zgodnie z programem eksperymentu, przyst piono do prze-

prowadzenia bada  zasadniczych. Na specjalnie do tego celu utworzo-

nym stanowisku badawczym wykonano i przebadano 12 wielkowymia-

rowych modeli podtorza kolejowego z niesortu kamiennego. Stanowisko 

badawcze sk ada o si  z: stalowego cylindra s u cego do formowania 

modeli badawczych ( rednica 1400 mm, wysoko  1900 mm), stalowej 

ramy z przeciwwag  s u c  do przenoszenia obci e , wci garki a -

cuchowej zawieszonej na wózku jezdnym umo liwiaj cej transport po-

ziomy i pionowy w obr bie stanowiska badawczego. Dodatkowym wy-

posa eniem stanowiska by a aparatura pomiarowa i sprz t pomocni-

czy. Aparatur  pomiarow  stanowi a stalowa p yta sztywna o rednicy 

300 mm wraz z d wignikiem hydraulicznym zasilanym olejow  pomp

r czn  umo liwiaj c  zadawanie odpowiednich obci e . Osiadania 

p yty oraz warto  si y przekazywanej przez d wignik by y rejestrowa-

ne przy pomocy przetworników drogi i si y, wzmacniacza pomiarowego 

i specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Do zag szczania 

poszczególnych warstw modeli badawczych w trakcie ich formowania 

wykorzystywano spalinow  zag szczark  wibracyjn  z okr g  p yt

denn  o rednicy 450 mm [3, 4, 5, 6].

W trakcie bada  zasadniczych wykonano po 12 oznacze  warto ci

wska ników odkszta cenia i zag szczenia.

Warto ci wska ników odkszta cenia wyznaczono z wyników dwu-

krotnego cyklu obci enia i odci enia modeli podtorza p yt  sztywn
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umieszczan  w rodku górnej powierzchni modeli badawczych wed ug

zale no ci:

(1)

gdzie:

iy  - ró nica osiada  p yty w przyj tym przedziale obci e  z pierw-

szego (1) i drugiego (2) obci enia [mm].

Modele obci ano stopniami po 0,05 MPa a  do uzyskania ko co-

wego obci enia równego 0,35 MPa. Odci enie wykonywano stopnia-

mi po 0,10 MPa. Przedzia  obci enia, z którego wyznaczano wska -

niki odkszta cenia przyj to 0,15 – 0,25 MPa wed ug normy [11] oraz 

0,10 – 0,25 MPa wed ug przepisów [2]. W celu zwi kszenia dok adno-

ci oceny odkszta calno ci modeli podtorza osiadania p yty aproksy-

mowano wielomianami drugiego stopnia [2]. Wyznaczono cztery zbiory 

warto ci wska ników odkszta cenia po dwa z rzeczywistych i aproksy-

mowanych krzywych osiada  (tab. 3).

Warto ci wska ników zag szczenia okre lano wed ug zale no ci:

(2)

gdzie:

d
 - g sto  obj to ciowa szkieletu kruszywa z bada  zasadniczych 

[g/cm3],

ds
 - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu kruszywa z bada

wst pnych i kontrolnych [g/cm3].

G sto  obj to ciow  szkieletu kruszywa wyznaczano okre laj c

ci ar, wilgotno  i zajmowan  obj to  kruszywa u ytego do budo-

wy modelu w cylindrze stanowiska badawczego. Mas  wyznaczano za 

pomoc  legalizowanej wagi hakowej przy ka dorazowym formowaniu 

i rozformowywaniu modelu badawczego. Z ka dej partii kruszywa 

pobierano próbki w celu okre lenia jego wilgotno ci. Obj to  kru-

szywa oceniano na podstawie pomiarów geometrycznych w cylindrze 

badawczym. Wyznaczono dwa zbiory warto ci wska ników zag szcze-

nia z uwzgl dnieniem zmiennej i sta ej warto ci maksymalnej g sto ci

obj to ciowej szkieletu gruntowego po ka dorazowym u yciu niesortu 

do formowania modeli badawczych (tab. 3).

1

2

y
Io

y

d

ds

Is
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Tablica 3. Zestawienie zbiorów wska ników zag szczenia oraz wska ni-
ków odkszta cenia modeli podtorza z niesortu kamiennego [5]

Przypadek Model Is1 Is2 Io1 Io2 Io3 Io4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 26 0,924 0,912 3,39 3,25 2,75 2,67
2 27 0,930 0,919 2,41 3,31 3,02 3,08
3 28 0,933 0,922 2,08 2,25 2,24 2,29
4 29 0,917 0,916 1,80 1,82 1,84 1,83
5 30 0,920 0,919 2,13 2,13 2,05 2,01
6 31 0,924 0,922 2,09 2,08 1,98 2,02
7 32 0,922 0,938 2,05 2,00 1,89 1,89
8 33 0,925 0,940 1,95 2,03 1,89 1,90
9 34 0,924 0,939 1,92 2,02 2,02 1,93

10 35 0,967 0,968 2,48 2,50 2,11 2,17
11 36 0,969 0,970 2,11 2,26 2,14 2,23
12 37 0,965 0,966 1,91 1,99 1,91 1,98

Po ka dorazowym u yciu tej samej partii kruszywa do budowy mo-

deli podtorza, w celu identyfi kacji zmian w a ciwo ci materia u wy-

konywano badania kontrolne. Zakres bada  kontrolnych by  zgodny 

z zakresem bada  wst pnych i obejmowa  oznaczenie sk adu ziarno-

wego oraz okre lenie maksymalnej g sto ci obj to ciowej szkieletu 

oraz wilgotno ci optymalnej.

Okre lenie sk adu granulometrycznego dokonywano przesiewaj c

na sucho i na mokro dwie próbki analityczne o masie oko o 6 kg ka -

da, pozyskanych z podzia u przez kwartowanie próbki ogólnej o masie 

oko o 50 kg. Próbk  ogóln  uzyskiwano z o miu próbek pierwotnych 

pobieranych z ka dej 20 cm warstwy niesortu u ytego do budowy mo-

deli badawczych. Jedn  losowo wybran  próbk  przep ukano. Dalsze 

post powanie by o takie jak w badaniach wst pnych. Uzyskane war-

to ci rednic miarodajnych oraz wska ników uziarnienia i wygi cia

krzywej uziarnienia zawiera tablica 1.

Oznaczenie wilgotno ci optymalnej i maksymalnej g sto ci obj to -

ciowej szkieletu dokonywano na minimum pi ciu próbkach analitycz-

nych o masie oko o 6 kg. Próbki analityczne pozyskiwano z podzia u

próbki ogólnej o masie oko o 50 kg. Próbk  ogóln  uzyskiwano z o miu

próbek pierwotnych, pobieranych z ka dej 20 cm warstwy niesortu 

u ytego do budowy modeli badawczych. Badania maksymalnej g sto-

ci obj to ciowej szkieletu i wilgotno ci optymalnej przeprowadzono 

analogicznie jak w badaniach wst pnych. Warto ci maksymalnych 
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g sto ci obj to ciowych szkieletu oraz wilgotno ci optymalnych uzy-

skanych w poszczególnych oznaczeniach zawarte s  w tablicy 2.

Ze wzgl du na ilo  u ywanego materia u do formowania modeli ba-

dawczych wielko  i liczba próbek analitycznych by a niewystarczaj -

ca do pe nej oceny zmian w a ciwo ci stosowanego kruszywa. Mo na

jednak stwierdzi , e zmiany uziarnienia niesortu oraz ró nice uzyski-

wanych warto ci maksymalnych g sto ci szkieletu po wielokrotnym 

jego u yciu do formowania modeli badawczych by y niewielkie (tablica 

1 i 2). Wobec powy szego w dalszych oznaczeniach przyj to, e niesort 

kamienny u yty do bada  mimo wielokrotnego wykorzystania tych 

samych partii materia u nie zmienia swoich w a ciwo ci.

3. Zale no  wska ników zag szczenia i odkszta cenia dla nie-
sortu kamiennego

Wzajemnej zale no ci wska ników zag szczenia i odkszta cenia po-

szukiwano stosuj c mo liwie najprostsze funkcje z wykorzystaniem 

estymacji metod  najmniejszych kwadratów z algorytmem Gaussa-

Newtona [12]. Ze wzgl du na zale no  stanu odkszta cenia podtorza, 

w trakcie pomiarów p yt  sztywn , od ocenianego stanu zag szczenia,

w celu w a ciwej interpretacji wyników, w analizie statystycznej za-

le no ci wska nika zag szczenia od wska nika odkszta cenia przyj -

to zgodnie z warunkami rzeczywistymi: wska nik zag szczenia jako 

zmienn  niezale n , a wska nik odkszta cenia jako zmienn  zale -

n . Za o ono, e w analizie b d  uwzgl dniane tylko te pary zbiorów 

wska ników zag szczenia i odkszta cenia, dla których zostan  wyzna-

czone warto ci wspó czynników korelacji z poziomem istotno ci nie 

wi kszym ni  0,05 oraz warto ci mocy test t braku korelacji pomi -

dzy analizowanymi zmiennymi, dla rozwa anej liczby przypadków, nie 

mniejsze ni  0,8.

Dla zbiorów warto ci wska ników zag szczenia wyznaczonych 

z uwzgl dnieniem zmiennej (Is1) i sta ej (Is2) warto ci maksymalnej 

g sto ci obj to ciowej szkieletu po ka dorazowym u yciu niesortu do 

formowania modeli badawczych (tab. 3, kol. 3 i 4) i zbiorów warto ci

wska ników odkszta cenia wyznaczonych z rzeczywistych (Io1 i Io2) 

i aproksymowanych (Io3 i Io4) krzywych osiada  (tab. 3, kol. 5 - 8) 

sporz dzono wykresy rozrzutu oraz wyznaczono wspó czynniki kore-
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lacji liniowej (tab. 4). Przyk adowy wykres rozrzutu zmiennych z ozna-

czonymi b dami pomiarowymi przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Wykresy rozrzutu zbioru warto ci wska ników odkszta cenia (Io3) 
wzgl dem zbioru warto ci wska ników zag szczenia (Is2) modeli podtorza 

z niesortu kamiennego (12 przypadków)

Tablica 4. Wspó czynniki korelacji liniowej wska ników zag szczenia wy-
znaczonych na podstawie zmiennej (Is1) oraz sta ej (Is2) warto-
ci maksymalnej g sto ci obj to ciowej szkieletu oraz wska -

ników odkszta cenia z bada  modeli podtorza z niesortu ka-
miennego (12 przypadków)

12 przypadków
Io1 Io2 Io3 Io4

r p r p r p r p

Is1 0,003 0,992 0,034 0,916 -0,045 0,889 0,065 0,842
Is2 -0,246 -0,440 0,265 0,405 -0,359 0,252 -0,270 0,396

Uzyskane warto ci wspó czynników korelacji wskazuj  na s aba li-

niow  wspó zale no  analizowanych zmiennych. Wobec powy szego

podj to prób  ustalenia zale no ci pomi dzy wska nikami zag szcze-

nia i odkszta cenia estymuj c ich przebieg jedn  z 4 funkcji:

(3)b a IsIo c e



421ZALE NO  WSKA NIKA ZAG SZCZENIA OD WSKA NIKA ODKSZTA CENIA...

(4)

(5)

(6)

gdzie:

(7)

W analizie uwzgl dniono tylko jedn  par  zbiorów warto ci wska -

ników zag szczenia (Is2) i odkszta cenia (Io3), dla której uzyskano 

najwi ksz  warto  wspó czynnika korelacji liniowej (tablica 4). Wy-

niki estymacji zale no ci zmiennych Is2 i Io3 wy ej wymienionymi 

funkcjami (3 - 6) zawarte s  w tablicy 5.

Tablica 5. Zestawienie wyników estymacji zale no ci wska nika zag sz-
czenia i odkszta cenia z bada  modeli podtorza z niesortu ka-
miennego testowanymi krzywymi (12 przypadków)

Równanie p R R2 B d estymacji Moc testu t
(3) 0,344 0,540 0,292 0,308 0,476
(4) 0,595 0,375 0,140 0,339 0,237
(5) 0,973 0,314 0,099 0,064 0,188
(6) 0,313 0,327 0,107 0,063 0,176

Po przeanalizowaniu parametrów testowanych funkcji (tab. 5) 

odzwierciedlaj cych zale no  pomi dzy zbiorami wska ników za-

g szczenia (Is2) i odkszta cenia (Io3) do dalszych testów przyj to 

zale no  (3). Dla wszystkich analizowanych 12 przypadków nie 

uzyskano wspó czynników korelacji liniowej z za o onym poziomem 

istotno ci oraz moc testu t o braku korelacji pomi dzy zmiennymi 

nie osi gn a wymaganej warto ci. Wobec tego, na podstawie ana-

lizy reszt i b dów pomiarowych, wyeliminowano jeden przypadek 

(nr 4, tab. 3, rys. 3). Dla zmodyfi kowanego zbioru przypadków po-

nownie dokonano estymacji zale no ci Io3(Is2) funkcj  o równaniu 

(3) (tab. 6).

1 a Is
Io

Is b

1

Is b
Io

a Is

Is b
Io

Is a

1
Io

Io
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Tablica 6. Zestawienie wyników estymacji zale no ci wska nika zag sz-
czenia i odkszta cenia z bada  modeli podtorza z niesortu ka-
miennego testowan  krzyw  (11 przypadków)

Równanie p R R2 B d estymacji Moc testu t

(3) 0,199 0,703 0,494 0,263 0,739

Estymuj c zale no  zbiorów Is2 i Io3 funkcj  o równaniu (3) uzy-

skano wspó czynnik korelacji R = 0,703 zapewniaj cy uzyskanie mocy 

testu t o braku korelacji pomi dzy zmiennymi równej 0,739 o 7,6 % 

mniejszej od warto ci granicznej. W celu uzyskania bardziej wiarygod-

nych wyników – o mniejszym poziomie istotno ci oraz wi kszej warto-

ci mocy testu t o braku zale no ci zmiennych – nale a oby uzupe ni

zbiór przypadków dodatkowymi wynikami bada  zasadniczych.

Sporz dzono wykres rozrzutu warto ci wska ników zag szczenia

Is2 i odkszta cenia Io3 z oznaczon  funkcj  zale no ci pomi dzy tymi 

zmiennymi wed ug równania (3) (rys. 4).

Rys. 4. Wykresy rozrzutu zbioru warto ci wska ników odkszta cenia (Io3) 
wzgl dem zbioru warto ci wska ników zag szczenia (Is2) modeli podto-
rza z niesortu kamiennego z oznaczon  krzywoliniow  zale no ci  (3) 

(11 przypadków)

Sformu owana, w oparciu o sta  warto  maksymalnej g sto ci

obj to ciowej szkieletu, niezale n  od krotno ci u ycia kruszywa do 
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formowania modeli podtorza, zale no  pomi dzy zmiennymi Is i Io

(rys. 4) jest obowi zuj ca dla niesortu kamiennego, w zakresie warto-

ci wska nika odkszta cenia od 1,89 do 3,02 wyznaczonego z aprok-

symowanych krzywych odkszta ce  z zakresu obci e  od 0,15 do 

0,25 MPa.

4. Wnioski

1. Ma ym zmianom wska nika zag szczenia towarzysz  du e zmia-

ny wska nika odkszta cenia.

2. Zale no  wska ników zag szczenia i odkszta cenia jest nieli-

niowa.

3. Do oceny zale no ci wska ników zag szczenia i odkszta cenia

najkorzystniejsze z analizowanych zbiorów zmiennych okaza-

y si : zbiór warto ci wska ników odkszta cenia okre lonych

z aproksymowanych krzywych osiada  wyznaczony zgodnie 

z [11] oraz zbiór warto ci wska ników zag szczenia okre lony

z uwzgl dnieniem niezmiennych w a ciwo ci kruszywa przy 

wielokrotnym jego wykorzystaniu do formowania modeli badaw-

czych.
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RELATIONSHIP BETWEEN COMPACTION RATIO 
AND DISTORTION RATIO USING TEST LOADS 

OF MODELS OF MINERAL MIXTURE 
(0-31.50 MM) SUBGRADE

Summary
The paper presents laboratory test results of large-scale mod-

els of a subgrade of mineral mixture (0-31.50 mm). The described 

work is one of the research stages devoted to determination of the 

relationship between compaction rates and distortion rates, which 

try to estimate the state of subgrade density. The paper shows the 

progress and results of preliminary, principal and check research 

Using the test results, the relationship between compaction ra-

tio and distortion ratio was elaborated. Finally, the experimental 

tests and results were concluded.

Keywords: railroad, subgrade, research the state of the com-

paction
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ZNACZENIE ROZPOZNANIA 
GEOLOGICZNO-GEOFIZYCZNEGO

W CELU UTRZYMANIA STATECZNO CI
POD O A TRAS KOLEJOWYCH

Streszczenie
W artykule zwrócono uwag  na znaczenie projektowania i wy-

konywania bada  geologicznych ze szczególnym uwzgl dnieniem

metod geofi zycznych rozpoznania pod o a gruntowego przy reali-

zacji posadowie  obiektów infrastruktury kolejowej. Przedstawio-

no przyk ady wykorzystania metod geofi zycznych do lepszego 

rozpoznania warunków geologiczno - in ynierskich dla ochrony 

tras kolejowych. Prezentowane przyk ady dotycz  rozpoznania 

deformacji nieci g ych na terenach górniczych stwarzaj cych

ogromne ryzyko dla bezpiecznej eksploatacji linii kolejowych. 

S owa kluczowe: deformacje nieci g e, stateczno  pod o a

tras kolejowych 

1. Wst p

Usytuowanie tras kolejowych na terenach o z o onych warunkach 

geologiczno-in ynierskich np. terenach osuwiskowych, gruntach s a-

bono nych, czy w zasi gu wp ywów eksploatacji górniczej mo e spo-

wodowa  utrat  stateczno ci pod o a. Wymusza to konieczno  pra-

wid owego rozpoznania pod o a gruntowego, które zostanie uwzgl d-

nione w projekcie wykonania budowli z zastosowaniem odpowiednich 

sposobów wzmocnienia pod o a i zabezpieczenia samej budowli.

1  dr hab. in .; Politechnika Krakowska, e-mail: epilecka@pk.edu.pl
2  dr. in .; Politechnika Krakowska, e-mail: mbazarnik@pk.edu.pl
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Skomplikowana budowa geologiczna oraz specyfi ka transportu ko-

lejowego generuj cego du e obci enia dynamiczne przekazywane na 

pod o e wymaga stosowania specjalnych metod rozpoznania i oceny 

pod o a, a tak e wprowadzania nowych technologii posadowie .

W artykule zwrócono uwag  na znaczenie projektowania i wyko-

nywania bada  geologicznych ze szczególnym uwzgl dnieniem metod 

geofi zycznych rozpoznania pod o a gruntowego przy realizacji posado-

wie  obiektów infrastruktury kolejowej. Wzajemne dope nienie metod 

stwarza mo liwo  dok adnego rozpoznanie o rodka gruntowo–skal-

nego, oraz analizy zmian zachodz cych w o rodku skalnym lub obiek-

cie infrastruktury w trakcie eksploatacji.

2. Badania geologiczne

Badania geologiczne (jako podstawowe) prowadzone s  metodami 

wierce  punktowych oraz sondowa  geotechnicznych, których ujem-

n  stron  jest inwazyjno  i wyrywkowy charakter uzyskanych infor-

macji. Dla obiektów liniowych, jakimi s  szlaki komunikacyjne, po-

wszechne staje si  wykorzystanie metod geofi zycznych, jako uzupe -

nienia prac geologiczno-in ynierskich. Szczególnie przy projektowaniu 

linii kolejowych na terenach zagro onych wyst powaniem gruntów 

s abono nych oraz deformacji nieci g ych wynikaj cych z obecno ci

np. nieudokumentowanych pustek pogórniczych i krasowych.

Przed przyst pieniem do okre lenia stopnia z o ono ci warunków 

geologiczno-in ynierskich pod o a, oraz ustalenia kategorii geotech-

nicznej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych

i Administracji z dnia 24 wrze nia 1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839), 

nale y okre li  wyra nie cel i zakres prac geologicznych.

Cel oraz zakres prac geologicznych powinien uwzgl dnia  wymagania 

techniczno-budowlane, parametry ekonomiczne, analiz  obecnego stop-

nia rozpoznania geologicznego pod o a, stopnia z o ono ci pod o a oraz 

zagro e  (np. obecno  uskoków, krasu, pustek poeksploatacyjnych), 

rozmiar lokalizowanego obiektu, a tak e wymagan  dok adno  i g bo-

ko  rozpoznania. Rodzaj prac polowych prowadz cych do ustalenia pa-

rametrów geotechnicznych pod o a pod konstrukcj  budowli kolejowej 

ustala si  w oparciu o wst pne rozpoznanie warunków geologiczno-in y-

nierskich terenu. Podstaw  rozpoznania jest przeprowadzenie:
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1) Analizy materia ów archiwalnych, takich jak:

a) karty otworów wiertniczych (geologiczne, geologiczno-in y-

nierskie, hydrogeologiczne, surowcowe i inne),

b) dokumentacje geologiczne (geologiczno-in ynierskie, hydro-

geologiczne, surowcowe),

c) techniczne badania pod o a gruntowego, dokumentacje geo-

techniczne, opinie, ekspertyzy dotycz ce przedmiotu bada ,

d) mapy geologiczne (geologiczne, hydrogeologiczne, geologicz-

no-in ynierskie, surowcowe, geomorfologiczne, sozologiczne),

e) publikacje naukowe,

f) mapy topografi czne;

2) Wizji lokalnej terenu, interpretacji zdj  lotniczych lub satelitar-

nych (szczególnie przy wyborze przebiegu trasy linii kolejowej);

3) Kontrolnego badania r cznymi sondami penetracyjnymi do 

g boko ci 3,0÷5,0 m, sondami rdzeniowymi do g boko ci

10,0 m;

4) Obserwacji i pomiarów dotycz cych wód gruntowych i powierzch-

niowych.

Po wst pnym rozpoznaniu terenu i ustaleniu zakresu prac, przy-

st puje si  do wykonania bada  podstawowych (Rybak i Stilger-Szyd-

o 2010), uwzgl dniaj cych rozpoznanie pod o a na odcinkach:

- wykopów (dotyczy to oceny trudno ci w odspajaniu gruntu, sta-

teczno ci skarp, wykorzystania gruntów do robót ziemnych);

- nasypów (zw aszcza posadowionych na gruntach ci liwych

i s abono nych);

- wyst powania osuwisk w strefi e bezpo redniego oddzia ywania

obci e  nawierzchni kolejowej)

Podstawowymi badaniami polowymi s  profi lowania geologiczne 

prowadzone dla wszystkich ods oni  naturalnych oraz tzw. wyrobisk 

badawczych zwanych punktami obserwacyjnymi.

Wyrobiska w zale no ci od warunków geologicznych wykonuje 

si  w postaci: odkrywek, szybików, wykopów, wierce , do ów prób-

nych, sond penetracyjnych, sond rdzeniowych. Wszystkie wyrobiska 

badawcze nale y wytyczy  w terenie metodami geodezyjnymi zgod-

nie z rozporz dzeniem dotycz cym zasad sporz dzania dokumentacji 

geologiczno-in ynierskiej (Ba y ski i in. 1999).

Liczba podstawowych punktów obserwacyjnych i ich usytuowanie 

w terenie zale  od stopnia z o ono ci budowy pod o a oraz obci enia
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ruchem. W przypadku obszarów o bardziej skomplikowanej budowie 

geologicznej np. stref zaburze  glacitektonicznych, terenów osuwisko-

wych, oraz zjawisk krasowych i stref kraw dziowych dolin rzecznych, 

wyst powania cienkich warstw gruntów o zmiennym uk adzie, prze-

warstwie  lub soczewek gruntów ci liwych, zwi ksza si  ilo  wyro-

bisk o tzw. wyrobiska pomocnicze. G boko  otworów badawczych 

determinowana jest warto ci  obci e  przekazywanych na pod o e

oraz rodzajem budowli i warunkami gruntowymi.

Punkty obserwacyjne powinny umo liwi  wydzielenie warstw geo-

technicznych z dok adno ci  odpowiadaj c  wymaganiom wynikaj -

cym z oblicze  projektowych.

Przyjmuje si  nast puj ce wymagania minimalne (PN–B–02479):

1) Dla obiektów liniowych rozstaw punktów obserwacyjnych nie 

powinien przekracza  100 m - w przypadku prostych oraz 50 m 

w przypadku z o onych warunków gruntowych. Je eli podczas 

bada  stwierdzone zostanie wyst powanie gruntów s abych, mo-

g cych wp ywa  w istotny sposób na warto ci osiada  i no no-

ci pod o a, liczb  punktów badawczych nale y zwi kszy  tak, 

aby mo na by o jednoznacznie ustali  rozci g o  i mi szo

warstw geotechnicznych obejmuj cych te grunty. W przypadku 

lokalizacji projektowanych budowli w bezpo rednim s siedztwie

budowli istniej cych, nale y wykona  odkrywki istniej cych fun-

damentów w celu okre lenia ich stanu, rodzaju, wymiarów i g -

boko ci posadowienia. A nast pnie zbada  mo liwo  wzajem-

nego niekorzystnego oddzia ywania nowych i starych budowli.

2) Wiercenia i sondowania powinny obejmowa  sfer  pod o a,

w której w a ciwo ci gruntów maj  istotny wp yw na projekto-

wanie, wykonywanie i eksploatacj  budowli. W obszarach wy-

st powania gruntów antropogenicznych g boko  zale y od ich 

mi szo ci, ci liwo ci i strefy oddzia ywania budowli. Nale y

ustali  równie  mi szo  nasypów.

3) W uzasadnionych przypadkach, np. gdy dane geologiczne lub 

wcze niejsze badania wskazuj  na wyst powanie warstw o du ej

no no ci i mi szo ci - g boko  bada  mo na ograniczy  do 

poziomu oko o 0,5 m poni ej stropu warstwy no nej wyst puj -

cej w pod o u.

4) W czasie wykonywania prac terenowych konieczne jest bie ce

analizowanie wyników. W przypadku stwierdzenia istotnych ró -
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nic budowy geologicznej w porównaniu z przewidywan  w pro-

gramie bada , zakres bada  nale y uaktualni , a nawet zmieni

kategori  geotechniczn .

Podstawow  metod  profi lowania wyrobisk s  badania makro-

skopowe ska  i gruntów na podstawie których wydziela si  warstwy 

i okre la profi l wyrobiska Nast pnie w oparciu o badania laboratoryj-

ne pobranych próbek okre la si  parametry geotechniczne.

W konsekwencji przeprowadzone badania podstawowe prowadz

do okre lenia szczegó ów budowy geologicznej a przede wszystkim:

- litologii, biegu i upadu warstw skalnych, 

- jako ciowego i ilo ciowego okre lenia szczelinowato ci ska  pod o-

a (szczególnie w przypadku p ytkiego wyst powania ska  litych),

- okre lenia profi lu wietrzeniowego ska ,

- ustalenia przebiegu stref po lizgu na obszarach zagro onych

wyst pieniem osuwisk,

- okre lenia w a ciwo ci fi zycznych i mechanicznych ska  oraz 

gruntów,

- ustalenia warunków hydrogeologicznych (obecno ci powierzch-

niowych cieków wodnych, oraz ustalenie aktualnego stanu wód 

gruntowych jak równie  zmian  poziomu lustra wód w zale no-

ci od pory roku).

Opracowanie profi lu otworu wiertniczego przedstawiane jest w po-

staci karty dokumentacyjnej, w której poza geologicznym profi lem 

s upkowym, opisem litologicznym, informacjami dotycz cymi genezy 

i stratygrafi i, podaje si  dane dotycz ce warunków hydrogeologicz-

nych, cech fi zyczno-mechanicznych gruntów, charakteru i g boko ci

pobrania próbek, przebiegu wiercenia.

Kolejnym etapem prac geologicznych jest kartowanie geologiczno-

in ynierskie maj ce na celu odwzorowanie przestrzenne warunków 

geotechnicznych w postaci mapy oraz przekroi geologiczno-in ynier-

skich.

1) Mapy zestawiane s  na podk adzie topografi cznym, o dok adno-

ci uzale nionej od liczby punktów badawczych. Mapy geologicz-

no-in ynierskie, mog  by  opracowywane na ró nych g boko -

ciach od powierzchni terenu (np. 1,5 m, 2 m, 3 m, itp.).

2) Przekroje geologiczno-in ynierskie ilustruj  budow  geologiczn ,

warunki hydrogeologiczne i uk ad wydzielonych warstw. Zwykle 

sporz dzone na podstawie wierce . Z punktu widzenia oblicze
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stateczno ci skarp najkorzystniejsze jest wykonanie przekroju 

w skali 1:1, gdzie skala pionowa odpowiada skali poziomej.

3. Badania geofi zyczne

W przypadku terenów o skomplikowanej budowie geologicznej wy-

ej opisane procedury bada  s  niewystarczaj ce ze wzgl du na punk-

towy charakter otrzymywanych informacji. Niezb dne staje si  zasto-

sowanie metod geofi zycznych pozwalaj cych uzyska  ci g e odwzo-

rowanie zmian strukturalnych oraz parametrów geomechanicznych 

w badanym o rodku, bez konieczno ci wykonywania dodatkowych 

robót geologicznych takich jak: wiercenia, sondowania czy odkrywki.

Zakres mo liwo ci stosowania bada  geofi zyczny jest dosy  szeroki 

obejmuje wyznaczanie: granic geologicznych, warstw wietrzenia oraz 

g boko ci pod o a, zapadlisk, pustek, krasu, kawern, uskoków, stref 

sp ka  i os abienia, zwierciad a wód gruntowych, urabialno ci ska ,

zmian zag szczenia o rodka i osiada  gruntu, p aszczyzn po lizgu,

parametrów geomechanicznych: dynamicznego modu u spr ysto ci

Ed i wspó czynnika Poissona, a na ich podstawie dynamicznych mo-

du ów: spr ysto ci postaciowej Gd i obj to ciowej Kd.

Do bezinwazyjnych metod ci g ych, które oferuje geofi zyka nale

min. metody:

1) elektrooporowe, 

2) sejsmiczne, 

3) georadarowe, 

4) elektromagnetyczne,

5) grawimetryczne.

Metoda elektrooporowa wykorzystuje zmiany oporno ci w a ciwej

badanego o rodka, wywo ane przez obiekty pochodzenia naturalnego 

lub antropogenicznego.

Badania mog  by  wykonywane technikami:

- tomografi i elektrooporowej 2D ERT,

- sondowania elektrooporowego 1D SGE,

- profi lowania elektrooporowego 1D.

Wyniki bada  elektrooporowych przedstawiane s  w formie piono-

wych profi li, przekrojów i map zmian oporno ci z interpretacj  geofi -

zyczn  lub geologiczno - in yniersk .
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Metoda elektrooporowa (geoelektryczna) daje mo liwo  okre lenia:

a) granic:

- mi dzy warstwami zró nicowanymi litologicznie,

- stref zawodnionych, - oddzielaj cych strefy ró nego stanu wie-

trzenia,

- mi dzy pod o em a nadk adem,

b) stref uskokowych, os abienia, osuwiskowych (przebieg po-

wierzchni po lizgu),

c) okre lenia w a ciwo ci mechanicznych.

Metoda sejsmiczna bazuje na zmianach parametrów spr ystych

badanego o rodka i jest wykonywana technikami pomiarowymi:

a) refrakcyjn ,

b) wielokana owej analizy MASW 1D/2D,

c) tomografi i refrakcyjnej.

Wyniki bada  sejsmicznych przedstawiane s  w formie przekrojów 

i map sejsmicznych wraz z interpretacj  geologiczno - in yniersk .

Badania metod  sejsmiczn  oparte s  na pomiarze i analizie sztucznie 

wygenerowanych fal sejsmicznych w o rodku skalnym. Ka da zmiana 

w budowie o rodka oraz jego w a ciwo ciach (np. sp kania, zwietrzenie, 

uskok, zmiana g sto ci i parametrów spr ystych: modu  Younga, wsp. 

Poissona) wp ywa na zmian  parametrów fal sejsmicznych.

Metoda sejsmiczna mo e by  stosowana do lokalizacji i okre lenia:

- stropu niezwietrza ego litego masywu skalnego np. granitu, wa-

pieni, dolomitów, diabazów w kamienio omach,

- granic oddzielaj cych strefy/warstwy o ró nym stopniu zwie-

trzenia,

- stref uskokowych, stref sp ka  i os abienia,

- pustek górniczych, kawern i zapadlisk, nieczynnych szybów, 

szybików, chodników, sztolni

- zwierciad a wód gruntowych,

- rozpoznania stref osuwiskowych, a zw aszcza przestrzennego 

odwzorowania g boko ci i przebiegu powierzchni po lizgu,

- parametrów geomechanicznych np. dynamicznych modu ów

spr ysto ci (modu u cinania G0); dynamicznego wspó czynni-

ka Poissona, anizotropii sp ka , na bazie warto ci pr dko ci fal 

spr ystych,

- wst pnej oceny klas geomechanicznych górotworu np dla po-

trzeb budownictwa tunelowego
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Ci g e profi lowania nadk adu i pod o a pozwala skorelowa  infor-

macje otrzymane z otworów wiertniczych, a tak e umo liwia okre le-

nie parametrów geomechaniczych i klas jako ci górotworu. Równie

podczas eksploatacji tuneli stosuje si  geofi zyczne badania sejsmicz-

ne do oceny wzajemnego oddzia ywania pomi dzy masywem skalnym 

a obudow  tunelu. Metody sejsmiczne mog  by  tak e wykorzysty-

wane do wykrywania stref os abienia przy budowie tuneli oraz oceny 

destrukcji górotworu w strefi e oddzia ywania robót tunelowych.

Metoda georadarowa (GPR) wykorzystuje zmiany parametrów 

elektrycznych o rodka. Odwzorowuje szczegó owo struktur  o rod-

ka do kilkunastu metrów g boko ci. Wyniki bada  georadarowych 

przedstawiane s  w formie przekrojów g boko ciowych z interpreta-

cj  geofi zyczn  lub geologiczno - in yniersk .

GPR stosuje si  min. w problematyce diagnostyki nawierzchni. Me-

toda georadarowa pozwala na szybk  i efektywn  ocen  stanu tech-

nicznego nawierzchni i podbudowy szlaków kolejowych, pasów starto-

wych, p yt postojowych lotnisk, autostrad, dróg, mostów, itp. Badania 

takie dostarczaj  w sposób ci g y i nieinwazyjny szczegó owych infor-

macji o strukturze o rodka pod k tem ci g o ci granic geotechnicz-

nych oraz wyst puj cych defektów w warstwach konstrukcyjnych.

Metoda georadarowa znajduje zastosowanie przy:

- identyfi kacji ci g o ci p yt betonowych,

- oceny grubo ci warstw bitumicznych (asfaltowych) na drogach,

- oceny mi szo ci jednocze nie wielu warstw podbudowy,

- monitoringu w czasie zachodz cych zmian podczas eksploatacji 

warstwach nawierzchni i pod o a,

- okre leniu mieszania si  warstw podbudowy,

- ocenie konstrukcji elbetowych i murowych,

- obrazowaniu osiada , zag szczenia,

- lokalizacji podcieków, wymycia, sufozji pod nawierzchni ,

- identyfi kacji pustek, stref wybi , p kni , szczelin,

- kontroli jako ci w budownictwie (zbrojenie p yt, posadowienie 

posadzek).

Geofi zyczne badania georadarowe dla obiektów liniowych takich jak 

szlaki kolejowe maj  na celu rozpoznanie zmian w mi szo ci t ucznia,

podsypki oraz wszelkich zmian strukturalnych w podtorzu i pod o u

nasypów kolejowych. Badania takie s  bardzo szybkie, nieinwazyjne 

oraz niewymagaj ce reorganizacji ruchu kolejowego w trakcie ich wy-
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konywania. W zale no ci od celu pomiarów badania s  wykonywane 

w osiach torów oraz w pó kach i poboczach. Pomiary s  wykonywane 

w klasyczny sposób w formie profi lowania po powierzchni, a tak e

poprzez zamontowan  na drezynach lub lokomotywach aparatur  po-

miarow .W zale no ci od charakteru prac badawczych wykonuje si :

- Profi lowania georadarowe – wzd u  linii tyczonych w terenie, dla 

celów rozpoznania geologicznego lub geotechnicznego. Przekroje 

georadarowe wykorzystuje si  do interpretacji geologiczno-in-

ynierskiej koreluj c badania punktowe pochodz ce z wierce

geotechnicznych.

- Mapowania georadarowe - maj  na celu stworzenie map g bo-

ko ciowych. Wykonuje si  wówczas szereg profi li równoleg ych,

które po z o eniu w bry  geometryczn  ukazuj  przestrzenny 

obraz 3D badanego obszaru. Badania stosuje si  do okonturo-

wa  zanieczyszcze  lub wycieków. Technika ta doskonale na-

daje si  do rozpoznawania sieci infrastruktury podziemnej oraz 

okre lania lokalizacji obiektów takich jak: pustki pogórnicze 

i krasowe, tunele, p ytkie wyrobiska górnicze i innych rodzajów 

struktur podziemnych (kana y, kolektory, zbiorniki, betonowe 

p yty i kolumny, fundamenty, pale itp.),

- Badanie struktur mostów, wiaduktów, stropów i murów;

- Diagnostyk  nawierzchni i pod o a linii kolejowej, drogi;

- Ocen  rozmieszczenia warstw podk adowych np. wiru;

- Wykrywanie zapadlisk i osiada ;

- Klasyfi kacj  pod o a, rozwarstwienia i segmentacja pok adów;

- Analiz  po o enia zwierciad a wód gruntowych;

- P ytkie analizy litologiczne i stratygrafi czne;

- Charakterystyk  systemu ci  i sp ka  ska  i betonu;

- Profi lowanie warstw wodoszczelnych;

- Badanie terenów przemys owych i ska onych.

Badania elektromagnetyczne EM (Electromagnetic Methods) 

w formie dipolowych profi lowa  indukcyjnych polegaj  ba anali-

zie przewodno ci elektrycznej o rodka. Zasada dzia ania polega na 

wzbudzeniu (wyindukowaniu) przez nadajnik pierwotnego pola elek-

tromagnetycznego. Generuje ono wtórne pole elektromagnetyczne 

w badanym o rodku, które jest proporcjonalne do przewodnictwa 

o rodka. Reaguje ono na zmiany litologii, wody podziemne czy za-

nieczyszczenia.
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Na podstawie pomiarów zostaje opracowana powierzchniowa mapa 

przewodno ci z okonturowanymi anomaliami, która jest podstaw  in-

terpretacji geologicznej i in ynierskiej.

Metoda elektromagnetyczna technik  indukcyjn  jest wykorzysty-

wana do:

- okonturowania obszaru wyst powania zanieczyszczenia wody 

gruntowej (aureoli ska e ),

- poszukiwanie wody gruntowej, 

- lokalizacji przecieków grobli, tam i kana ów,

- stwierdzenia korozji

- lokalizacji kabli elektrycznych.

Badania grawimetryczne bazuj  na zmienno ci pola grawitacyj-

nego Ziemi, w zale no ci od jej budowy. Istot  metody jest to, e ka da

niejednorodno  w rozk adzie g sto ci o rodka skalnego generuje swo-

je w asne pole grawitacyjne. Tym samym rozk ad warto ci si y ci ko-

ci uzale niony jest przede wszystkim od ró nicy g sto ci obj to cio-

wych ska  j  buduj cych oraz otoczenia. Rozk ad ten zale y tak e od 

rozmiarów, kszta tu i g boko ci wyst powania tej niejednorodno ci

(inaczej cia o zaburzaj ce). Takimi cia ami s  np. ró ne struktury geo-

logiczne i formy antropogeniczne jak: uskoki, pustki, wymycia i de-

formacje nieci g e powierzchni terenu. Zastosowanie metody w wer-

sji in ynierskiej zwanej mikrograwimetri  daje szczególnie pozytywne 

rezultaty w wykrywaniu pustek wyst puj cych w górotworze wraz 

z prognozowaniem ich ekspansji ku powierzchni terenu i zagro eniu

powstawaniem deformacji nieci g ych w postaci lejów zapadliskowych 

i progów. W rejonach wyst powania takich pustek i stref sp ka  i roz-

lu nie  generowane s  ujemne anomalie grawimetryczne.

Badania grawimetryczne wykonywane s  najcz ciej w wersji:

- zdj  profi lowych,

- zdj  powierzchniowych.

Wynikiem bada  grawimetrycznych jest mapa rozk adu anomalii 

si y ci ko ci w redukcji Bouguera oraz mapa anomalii resztkowych. 

Metoda mikrograwimetryczna jest powszechnie wykorzystywana do:

- oceny zagro enia powierzchni deformacjami na terenach pogór-

niczych,

- wykrywania „w druj cych” pustek naturalnych i antropogenicz-

nych,

- lokalizacji uskoków,

- lokalizacji podziemnych tuneli i korytarzy.
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Niew tpliw  zalet  nieniszcz cych metod geofi zycznych (czasem 

nazywanych NDT - Non Destructive Testing) jest fakt, i  s  to bada-

nia bezinwazyjne, o wysokiej dok adno ci, pozwalaj ce na ci g e roz-

poznanie o rodka. Ponadto relatywnie niski koszt wykonania bada ,

szybko  prowadzonych pomiarów oraz du a wydajno  sprawiaj ,

e zyskuj  coraz wi ksz  popularno . Od kilkunastu lat badania 

geofi zyczne metodami elektrooporow , sejsmiczn  i georadarow  s

wskazywane w ró nych krajowych rozporz dzeniach, instrukcjach, 

wytycznych jako narz dzie do rozpoznania struktury gruntów i ska

dla potrzeb budownictwa przemys owego. Przyk adowo w „Instrukcji 

Bada  Pod o a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” (Insty-

tut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 1998 r.), w budowie tuneli 

badania sejsmiczne s  wskazane jako umo liwiaj ce okre lenie geo-

logicznych elementów strukturalnych jak: strefy sp ka , uskoki, itp. 

W trakcie budowy tunelu geofi zyczne metody: sejsmiczna akustycz-

na elektrooporowa i pomiarów temperatury pozwalaj  na wydzielenie 

stref os abie  w górotworze a tak e stref napr e  i stref kr enia

wód podziemnych. Ponadto badania geofi zyczne znajduj  praktycz-

ne zastosowanie w analizie stateczno ci skarp i nasypów pod k tem

okre lenia p aszczyzn po lizgu, dotyczy to równie  obszarów zagro o-

nych ruchami osuwiskowymi. Pozwalaj  na ocen  zagro enia zwi -

zanego z obecno ci  stref os abienia pod o a, rozpoznanie ci g o ci

pok adów, ocen  zagro enia t paniami, podziemnymi pustkami b d -

cymi np. efektem p ytkiej eksploatacji górniczej czy wyst powaniem

zjawisk krasowych.

4. Przyk ady wykorzystanie metod geofi zycznych dla ochrony 
tras kolejowych 

Przyk adów wykorzystania metod geofi zycznych do lepszego rozpo-

znania warunków geologiczno - in ynierskich dla ochrony tras kolejo-

wych mo na znale  bardzo wiele. Najbardziej przemawiaj ce s  przy-

k ady z terenów górniczych, gdzie mo na spotka  si  z deformacjami 

nieci g ymi.

Aktualnie nie ma alternatywy dla bada  geofi zycznych w zasto-

sowaniu do wykrywania i prognozowania zagro e  wynikaj cych

z deformacji nieci g ych w rodowisku skalnym. Deformacje nieci -
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g e wyst puj  w formie: lejów, progów, szczelin i zapadlisk (rys. 1). 

Teoretycznymi rozwa aniami omawiaj cymi procesy geomechaniczne 

prowadz ce do powstania w górotworze deformacji nieci g ych zaj-

mowa o si  w kraju i na wiecie wielu badaczy szeroko cytowanych 

w pracy (Kwiatek 1997). W Polsce, tym zagadnieniem od strony ro-

zeznania geofi zycznego, najszerzej zajmowali si  Fajklewicz (19825, 

1992, 2008), Goszcz (1985, 1996), Marcak (1999), Pilecki (2002), Pi-

lecki i Kotyrba (2007).

Rys. 1. Formy deformacji nieci g ych (Goszcz 1996)

Deformacje nieci g e mog  propagowa  ku powierzchni terenu, 

stwarzaj c ogromne zagro enie dla infrastruktury powierzchnio-

wej. Zastosowanie metod geofizycznych pozwala na wykrywanie 

deformacji nieci g ych oraz prognozowanie mo liwo ci ich wyst -

pienia w najbli szym czasie. Szczególnie wa ne jest to w kontek-

cie ochrony tras kolejowych na terenach górniczych i pogórni-

czych.

Do najbardziej efektywnych z punktu widzenia oceny zagro e-

nia deformacjami nieci g ymi nale y zaliczy  metody: grawime-

tryczn , sejsmiczn , elektrooporow  i georadarow . W warunkach 

rozpoznania za pomoc  otworów badawczych przydatne mog  te

by  metody geofizyki otworowej.

Najwi cej problemów zwi zanych z zagro eniem deformacjami 

nieci g ymi stwarza eksploatacja prowadzona z pozostawieniem 

pustych, nie podsadzonych i nie zawalonych wyrobisk poeksplo-

atacyjnych. Okres i miejsce wyst pienia deformacji nieci g ych 

s  trudne do przewidzenia. Obserwowane deformacje wyst powa y

zarówno w krótkim czasie po eksploatacji jak i po 100 latach i wi -

cej. Obecno  w górotworze nie podsadzonej pustki, stwarza sta e, 

nieokre lone w czasie, zagro enie terenu, gro ce cz sto wypad-

kami. Znaczna ilo  takich p ytkich starych wyrobisk górniczych 
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np. w rejonach p ytkiej eksploatacji rud elaza w okolicach Byto-

mia i Tarnowskich Gór nie jest udokumentowana na istniej cych, 

dost pnych mapach.

O typie deformacji i jej wymiarach decyduje zespó  czynników 

geologiczno-górniczych, zw aszcza zawodnienie ska  i zwi zany 

z nim proces sufozji. Szczególnie niebezpieczny stan powstaje wów-

czas, gdy wyst puje podziemny przep yw wody i istnieje mo liwo

infiltracji tych wód do zrobów. Pustka poeksploatacyjna mo e zo-

sta  wype niona wod , która pe ni rol  podsadzki. Je eli jednak 

pustka taka zostanie odwodniona, np. na skutek prowadzonych 

w pobli u prac górniczych, wówczas mo e zosta  uruchomiony 

proces sufozji oraz post puj cy proces zniszczenia w górotworze 

(Goszcz 1996). Wp yw oddzia ywania wody jest cz st  przyczyn

reaktywacji starych pustek w górotworze. Dotyczy to tak e pustek 

cz ciowo lub nawet ca kowicie podsadzonych materia em drob-

noziarnistym lub ilastym. Materia  ten mo e ulega  wymywaniu 

wskutek migracji wód poprzez szczeliny górotworu i stare zroby. 

Wymywanie materia u ze szczelin w górotworze, mo e by  tak e

przyczyn  aktywacji uskoków, a w efekcie tworzenia si  nieci -

g ych deformacji na powierzchni terenu.

Odr bnym zagadnieniem, zwi zanym z oddzia ywaniem wody 

jest zjawisko infiltracji wód w g b górotworu przez szczeliny po-

wsta e nad eksploatacj . W ten sposób nawet stosunkowo g boko 

prowadzona eksploatacja mo e by  przyczyn  powstania pustki 

po o onej znacznie wy ej od poziomu prowadzenia robót górni-

czych. Pustki takie mog  ulega  zawa om. W przypadku ich p yt-

kiego zalegania skutki zawa ów mog  ujawni  si  na powierzchni 

równie  w postaci deformacji nieci g ych.

Skuteczne zastosowanie metod geofizycznych dla ochrony linii 

kolejowych mo na pokaza  na przyk adzie rejonu Mieszko w My-

s owicach, przez który biegnie linia kolejowa z Muchowca do Sos-

nowca i Zawiercia (Fajklewicz 2008). W dniu 8 wrze nia 1968 roku 

powsta o tam katastrofalne zapadlisko terenu pod lini  kolejow .

Na rys. 2 przedstawiono przekrój geologiczny biegn cy wzd u  li-

nii kolejowej przedstawiaj cy hipotetyczny przebieg powstania za-

padliska (Rosiko  1979).
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Rys. 2. Przekrój geologiczny wykonany w p aszczy nie pionowej szlaku 
kolejowego Muchowiec-Zawiercie. Rejon Mieszko, KWK Mys owice (Fajkle-

wicz i in. 1997)
1 – w giel, 2 – stare zroby, 3 – piasek, 4 – piaskowiec, 5 – upek, 6 - , glina, 7 – nasyp

Linia kolejowa przechodzi przez obszar górniczy Kopalni W gla

Kamiennego „Mys owice”. W rejonie tym w latach 1893-1896 pro-

wadzona by a eksploatacja pok adów w gla kamiennego 501 i 510. 

W wyniku prowadzonej eksploatacji pozosta y w nich niezlikwidowa-

ne kraw dzie, wyrobiska i pustki poeksploatacyjne. Taki stan rzeczy 

spowodowa  utrat  stateczno ci pod o a linii kolejowej. Mimo prze-

prowadzonych prac wiertniczo-podsadzkowych w roku 1970 nast -

powa a reaktywacja tego zapadliska. Zwi kszy a si  jego rednica do 

20 m i zniszczony zosta  budynek nastawni przylegaj cy do tej linii 

(rys. 3). Zapadlisko pierwsze oznaczono literami Z-1. Prawie w tym 

samym czasie powsta o zapadlisko Z-2. Usytuowanie obu zapadlisk 

przedstawione jest na rys. 4.

W ca ym okresie formowania si  tych zapadlisk trwa y intensywne 

prace wiertniczo-podsadzaj ce, zabezpieczaj ce eksploatacj  szlaków 

kolejowych, o czym bli ej mowa w pracy Rosikonia (1979).

Badania geofi zyczne, prowadzone dla wykrywania wyst puj cych w gór-

nictwie pustek i stref rozlu nie  masywu skalnego oraz pó niej w celu po-

twierdzenia ich stopnia podsadzenia, mia y tu szczególne znaczenie.
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Rys. 3. Zapadlisko pod torami linii kolejowej Muchowiec-Zawiercie, po-
wsta e w 1968 roku na posterunku odga nym Mieszko KWK Mys owice

(fot. F.Grabowski w (Fajklewicz 2008)) 

W latach 1970-77 w omówionym rejonie wykonywane by y g ów-

nie prace sejsmiczne i elektrooporowe, które od roku 1978 zast pione

zosta y badaniami grawimetrycznymi, w uj ciu metody mikrograwi-

metrycznej. Osi gni te wyniki t  metod  w latach 1978 i 1980, po-

twierdzone wierceniami wskazywa y na mo liwo ledzenia pustek 

powydobywczych ku powierzchni terenu (Fajklewicz 1982).

Od roku 1983 badania mikrograwiemtryczne w przedmiotowym re-

jonie, prowadzone s  w sposób systematyczny, pocz tkowo – cztero-

krotnie w roku, a potem dwukrotnie. Ich celem by o prognozowanie 

mo liwo ci wyst pie  deformacji nieci g ych powierzchni terenu w wy-

niku ekspansji pustek poeksploatacyjnych, a tym samym w celu ochro-

ny bezpiecznej eksploatacji szlaków kolejowych, oraz wyeliminowaniem 

kosztów zwi zanych z usuwaniem skutków tego rodzaju awarii.

Dzi ki systematycznej kontroli terenu wykonywanymi badaniami 

mikrograwimetrycznymi wykryta zosta a ujemna mikroanomalia si y

ci ko ci i wykonane na jej obszarze trzy wiercenia (1,2,3 na rys. 4) 

wykry y wyst powanie pustek na g boko ci od 41 do 48 metrów, któ-

re przyj y 640 m3 emulgatu, tzn. substancji podsadzaj cej.

Kolejnym przyk adem skutecznej prognozy grawimetrycznej jest 

ocena zagro enia ekspansj  pustek powydobywczych linii kolejowej 

Kraków-Katowice w rejonie stacji PKP Katowice-Szopienice (Fajkle-

wicz 2008). W obszarze tym z inicjatywy Dyrekcji KWK Wieczorek wy-

konane by y badania mikrograwiemtryczne we wspomnianym wy ej

rejonie w celu wykrycia ekspansji pustek poeksploatacyjnych z pok a-

dów 501 i 510 ku powierzchni terenu ujawniaj cych si  na powierzch-

ni jako jej deformacje nieci g e (Fajklewicz 1992; Fajklewicz i zespó

1989, 1995, 1997, 1998).
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Rys. 4. Prognozowana ekspansja pustki w rejonie Mieszko, KWK Mys o-
wice na podstawie pomiarów grawimetrycznych (Fajklewicz, Radomi ski

1994)
1 - izolinie ró nic mikroanomalii wykre lone, co 10 Gal, 2 - obszar zagro ony, 3 - lokaliza-

cja otworów 

Rys. 5. Strefy zagro enia powierzchni terenu deformacjami nieci g y-
mi w rejonie linii PKP w Katowicach-Szopienicach, opracowane przez 

C.Ostrowskiego na podstawie rozk adu anomalii si y rezydualnych si y
ci ko ci (Fajklewicz 1992);

1 – mikrograwimetryczny punkt pomiarowy, 2 – strefa uskokowa, 3 – profi l sejsmiczny, 
4 - deformacje nieci g e powierzchni terenu, 5 – zapadlisko
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Na obszarze bada  wyst puj  dwa stare szyby: „Wodny” i „Drzew-

ny”. atwo spostrzec po koncentrycznej ujemnej anomalii, e szyb 

„Wodny” nie zosta  podsadzony prawid owo. Inna ujemna anomalia 

zwi zana jest z wyst powaniem podziemnego zbiornika wody.

Obszar zniszczonego górotworu: wyst powanie uskoku, pustek 

poeksploatacyjnych i sp ka , których wyst powanie wynika z ana-

lizy anomalii rezydualnych si y ci ko ci przedstawiono na rys. 5.

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki bada  sejsmicznych wyko-

nanych w profi lu, którego bieg zaznaczony jest na rys. 5 ( lusar-

czyk i zespó  1996). Na rysunku przedstawiony jest równie  roz-

k ad mikroanomalii si y ci ko ci w tym profi lu, cznie z wynikiem 

ich interpretacji ilo ciowej. Jak wida  rozk ad mikroanomalii si y

ci ko ci generowany jest przez cia o o podanej g sto ci i kszta cie 

odpowiadaj cym szczelinie uskokowej wype nionej brekcj  tekto-

niczn . Badania sejsmiczne ujawniaj  w tym miejscu stref  znisz-

czonego górotworu (rys. 6).

Rys.6. Rozk ad anomalii rezydualnych si y ci ko ci wraz z odpowiada-
j cym mu modelem grawimetrycznym strefy uskokowej i wynikami bada

sejsmicznych w profi lu biegn cym wzd u  linii kolejowej PKP Katowice-
Szopienice (Fajklewicz i zespó  1996);

1 - granica strefy zdeformowanej, 2 - horyzonty karbo skie, 3 – uskok, 4 - model grawime-
trycznej strefy uskokowej, 5 – dyfrakcje, 6 -strop karbonu, 7 - anomalia rezydualna si y

ci ko ci
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Wyniki bada  geofi zycznych stanowi y podstaw  do wykonania 

prac geotechnicznych uzdatniaj cych pod o e pod szlakiem kolejo-

wym biegn cym przez stacj  Katowice-Szopienice.

W ród ró nych metod bada  geofi zycznych wykorzystywanych na 

trasach kolejowych na uwag  zas uguje metoda georadarowa.

Rys. 7. Badania georadarowe pod o a linii kolejowej (www.geopartner.pl)

Wynikiem badania georadarowego jest obraz strukturalny podto-

rza i pod o a linii kolejowej. Zalet  bada  georadarowych jest ci g y

pomiar, czyli profi lowanie, które mo e by  przeprowadzone w wersji 

powierzchniowej lub otworowej. Profi lowanie georadarowe wykonuje 

si  tzw. powierzchniow  metod  refl eksyjn  – gdzie nadajnik i odbior-

nik w sta ej odleg o ci od siebie przemieszczaj  si  regularnie po po-

wierzchni terenu, a punkt odbicia i pojedyncza trasa pomiarowa echa 

le y w po owie odleg o ci nadajnik odbiornik. Refl eksyjna metoda po-

miarów georadarowych polega na odwzorowaniu granic litologicznych 

ich nieci g o ci i niejednorodno ci badanego o rodka. Badania geora-

darowe s  w stanie wykry  zmiany w strukturze nasypów kolejowych 

spowodowane niestabilno ci  nasypów, pustki, uskoki, litologiczne 

soczewki, a tak e kana y spowodowane przez zwierz ta (krety, lisy).

Badania radarowe prowadzone wzd u  linii kolejowych nie s a-

twe w interpretacji szczególnie ze wzgl du na efekty pochodz ce od 

podk adów, towarzysz cej infrastruktury oraz od mo liwych nietypo-

wych sk adników podsypki. Aby zapewni  wysoko rozdzielczy, czysty 

i jednoznacznie interpretowalny obraz struktury podsypki i jej pod o-

a, wypracowano metodyk  bada  opart  na najlepszym dost pnym
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sprz cie pomiarowym oraz na najnowocze niejszym oprogramowaniu 

przetwarzaj cym dane pomiarowe. System jest ekranowany, co mi-

nimalizuje wp yw zak óce  elektromagnetycznych od infrastruktury 

zewn trznej (www.geopartner.pl).

Interesuj ce i szczegó owe wyniki wa ne dla infrastruktury kole-

jowej mo na otrzyma  z profi lowa  georadarem otworowym ( tka

i in. 2010). W 2011 roku zosta y wykonane takie profi lowania w celu 

wykrycia ewentualnych pustek w okolicy wiaduktu kolejowego (mat. 

archiw. IGSMiE PAN). 

Na rysunku 8 pokazano wyniki bada  radarem otworowym, gdzie 

wyra nie wida  wykryte pustki w pod o u np. na 6-12 m p.p.t i 41-

45 m p.p.t.

Rys. 8 Przyk ad radarogramu w otworze ze stwierdzonymi pustkami 
i strefami rozlu nie  (mat. archiw. IGSMiE PAN)
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5. Podsumowanie

Badania geologiczno-geofi zyczne powinno si  wykonywa  na ka -

dym etapie: projektowania, wykonywania i eksploatacji linii kolejowej. 

Ustalenie metodyki pomiarowej, interpretacyjnej oraz analizy wyników 

wymaga specjalnej wiedzy i du ego do wiadczenia. Przy projektowa-

niu i ustalaniu metodyki prac geofi zycznych podstawow  rol  odgrywa 

optymalizacja doboru metod badawczych w danych warunkach budo-

wy geologicznej i znajomo  czynników zaburzaj cych stan równowa-

gi w o rodku. Bardzo istotnymi zagadnieniami zwi zanymi z analiz

anomalii geofi zycznych, jest poznanie mechanizmu procesów niszcze-

nia. St d bierze si  równie  potrzeba wykonywania pomiarów czaso-

wych zmian w a ciwo ci fi zycznych. Pomiary takie wykonywane przez 

d u szy czas mog  stanowi  form  „monitoringu geofi zycznego”.

Metody geofi zyczne pozwalaj  na przeprowadzenie bada  w sposób 

nieniszcz cy, dla wi kszych fragmentów o rodka geologicznego, sto-

sunkowo szybko i ekonomicznie. Dostarczaj  one u ytecznych danych, 

które mog  by  wykorzystane dla oceny wspó pracy konstrukcji linii 

kolejowej z pod o em. Do najbardziej efektywnych z punktu widzenia 

takiej oceny nale y zaliczy  metody grawimetryczn , sejsmiczn , elek-

trooporow  i georadarow . W warunkach rozpoznania za pomoc  otwo-

rów badawczych przydatne mog  te  by  metody geofi zyki otworowej.

Metody geofi zyczne maj  du e znaczenie we wst pnym rozpoznaniu 

warunków geologiczno-in ynierskich dla potrzeb projektowania linii 

kolejowych. Niejednokrotnie rezygnacja z dok adniejszego rozpozna-

nia pod o a skutkuje wysokimi kosztami usuwania awarii, napraw, 

modernizacji, itp.
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SIGNIFICANCE OF GEOLOGICAL AND GEOPHISICAL 
RECOGNITION IN THE AIM OF RAILWAY TRACK 

SUBGRADE STABILITY MAINTENANCE
Summary

The signifi cance of designing and execution of geological sur-

vey including geophysical methods of subgrade recognition while 

realization of foundations for railway infrastructure objects have 

been presented in the paper. The examples of geophysical meth-

ods usage for better recognition of geological and engineering con-

ditions for railway tracks protection have been presented. The 

presented examples have concerned recognition of non-contiguous 

deformations on mining areas that cause enormous risk for safe 

exploitation of railway lines.

Keywords: non-contiguous deformations, railway tracks sub-

grade stability
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MO LIWO CI MONITOROWANIA OSUWISK 
WZD U  TRAS KOLEJOWYCH 

Z WYKORZYSTANIEM SKANINGU LASEROWEGO

Streszczenie
W artykule przedstawiono nowe mo liwo ci monitorowania 

osuwisk wzd u  tras kolejowych z wykorzystaniem metod telede-

tekcyjnych. Osuwiska s  du ym zagro eniem dla tras kolejowych 

i powoduj  szkody, w szczególno ci na obszarze Karpat polskich. 

Przedstawiono przyczyny powstawania osuwisk i aktualne me-

tody monitorowania tego zagro enia. Zaproponowano rozwini cie

monitorowania osuwisk o metody teledetekcji satelitarnej, lotni-

czej i naziemnej. W szczególno ci zwrócono uwag, na to, i  naj-

lepsz , a przy tym szybk  i dok adn  metod  pomiarow  jest na-

ziemny skaning laserowy.

S owa kluczowe: osuwiska, trasa kolejowa, teledetekcja

1. Wprowadzenie

Artyku  ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeb  doskonalenia me-

tod monitorowania osuwisk wzd u  tras kolejowych, z zastosowaniem 

najnowocze niejszej technologii teledetekcji naziemnej.

W 2011 i 2010 roku osuwiska spowodowa y katastrofalne zniszcze-

nia na trasach transportowych szczególnie na po udniu Polski. Na o-

y y si  na ten stan bardzo du e opady deszczu, które spowodowa y

uaktywnienie si  ruchów masowych. Z powodu osuwisk by o du o

utrudnie  na drogach krajowych, a niektóre by y okresowo wy czone

z ruchu (np. droga krajowa nr 7 w miejscowo ci Krzeczów i Tenczyn, 

1  dr hab. in .; Politechnika Krakowska, e-mail: epilecka@pk.edu.pl
2  mgr in ., doktorant, Politechnika Krakowska, e-mail: tomasz.manterys@mota-engil-ce.eu
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nr 28 w miejscowo ci Radocza). W 2010 roku wiele dróg wojewódz-

kich (w Kurowie droga nr 975 ca kowicie osun a si  do jeziora Ro -

nowskiego) i powiatowych by o nieprzejezdnych, zablokowany zosta

szlak kolejowy Tarnów-Muszyna-Krynica. Spektakularnym przyk a-

dem szkód w wyniku osuwisk by y miejscowo ci Lancorona i K odne

ko o Limanowej. Problem osuwisk istnieje w wielu krajach. Dotyczy 

to tak e S owacji, gdzie w 2010 roku w pobli u Koszyc uaktywni y si

osuwiska na skarpach linii kolejowych (rys. 1).

Rys. 1. Osuwisko na torach (http://korzar.sme.sk/c/5406435/katastrofal-
ne-zosuvy-postihli-niznu-myslu-i-malu-lodinu.html)

Osuwiska na trasach kolejowych s  szczególnie gro ne, gdy  mog

doprowadzi  do gro nych wypadków kolejowych. W 2010 roku osu-

wisko w gminie Tuchów poprowadzi o do wykolejenia poci gu. Uak-

tywnione osuwisko w 2010 r. na linii kolejowej Kraków – Warszawa 

w km 299,650 – 299,800 na odcinku Nied wied  –Zastów powo-
duje ogromne trudno ci przewozowe. Aktualnie prowadzone s
tam prace zabezpieczaj ce. Uaktywnione w 2011 roku osuwisko 
na staros deckiej Górze Miejskiej stworzy o realne zagro enie dla 
budynków i infrastruktury powierzchniowej (rys. 2).
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Rys. 2. Osuwisko na Górze Miejskiej w Starym S czu.
(http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/13341)

Osuwiska i tereny zagro one osuwiskami wyst puj  przede wszyst-

kim na obszarze Karpat (osuwiska karpackie stanowi  95% wszyst-

kich osuwisk i terenów zagro onych w Polsce), w strefi e brzegowej 

Ba tyku oraz na stokach dolin rzek nizinnych. W 2005 r. liczb  osu-

wisk i terenów zagro onych osuwiskami w Karpatach oceniano wst p-

nie na ponad 20 000. Prace prowadzone w latach 2008-2010 w ra-

mach Projektu SOPO (System Os ony Przeciwosuwiskowej) pozwoli y

te dane uszczegó owi  na terenie wybranych gmin karpackich i dane 

te ekstrapolowa  na pozosta y obszar Karpat. Obecnie szacuje si , e

liczba osuwisk w Karpatach mo e zawiera  si  w przedziale 50-60 tys. 

„Wska nik osuwiskowo ci” wyra aj cy wielko  obszaru obj tego i za-

gro onego osuwiskami w stosunku do powierzchni terenu ogó em jest 

w Karpatach szacowany na 30-40%. W utworach fl iszowych ryzyko 

powstania osuwiska zwi zane jest z u o eniem warstw na przemian 

piaskowca i atwo rozmakalnego upka ilastego oraz d ugotrwa ym

nawodnieniem tych utworów. Straty spowodowane dzia aniem ywio-
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u w okresie maj/czerwiec 2010 r. - wg danych Ministerstwa Spraw 

Wewn trznych i Administracji - wynios y 2,9 mld euro.

Dalszy rozwój, a tak e utrzymanie istniej cych linii kolejowych 

powoduje potrzeb  poszukiwa  nowych i doskonalszych metod po-

miarowych umo liwiaj cych monitorowanie zagro enia wyst pienia

ruchów osuwiskowych i okre lenia ich dynamiki. W przypadku osu-

wisk z liniami kolejowymi dzia ania powoduj ce podci cie stoku, wy-

konanie wykopu lub obci enie nasypem podnosz  ryzyko zagro enia

osuwiskiem. Na rysunku 3 pokazano osuwiska w Karpatach na tle 

aktualnie istniej cej infrastruktury kolejowej.

Rys. 3. Mapa osuwisk w Karpatach na tle infrastruktury kolejowej (osuwi-
ska wg Grabowski, Bagi ska 2010)

2. Przyczyny powstawania osuwisk

Przyczyn  powstawania wszelkich ruchów osuwiskowych jest dzia-

anie si y grawitacji. Osuwiska powstaj  poprzez utrat  stateczno ci

mas gruntu na zboczach i skarpach. Wyst puj  one najcz ciej na 

zboczach dolin rzecznych, wybrze ach morskich i zboczach górskich; 

osuwiska skarp mog  towarzyszy  wykonywaniu g bszych wykopów, 

przekopów i wysokich nasypów. Utrata stateczno ci skarp i zboczy, 

b d ca przyczyn  osuwania si  mas ziemnych, nast puje w wyniku 

przekroczenia wytrzyma o ci gruntu na cinanie wzd u  dowolnej (ale 

ci g ej) powierzchni zwanej powierzchni  po lizgu (rys. 4). W przypad-

kach gruntów sypkich, wytrzyma o  determinowana jest oporami si

tarcia wewn trznego. W o rodkach spoistych, o ich wytrzyma o ci de-

cyduj  zarówno si y tarcia wewn trznego jak i si y spójno ci.
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Rys. 4. Schemat powstawania powierzchni po lizgu (Grabowski, Bagi ska
2010)

W pracy Zabuski i in. (1999) podaje si , e zagro onych osuwi-

skiem by o 625 odcinków dróg (statystycznie daje to jedno osuwisko 

na 5 km dróg publicznych) i 86 odcinków torów kolejowych (staty-

stycznie jedno osuwisko na 10 km linii kolejowej). Obecnie sytuacja 

jest powa niejsza, co zwi zane jest z lepszym rozpoznaniem osuwisk 

i zmianami klimatycznymi.

Czynniki, które powoduj  powstawanie osuwisk mo na podzieli

na aktywne czyli takie, które ulegaj  zmianom w czasie (wody opa-

dowe, podziemne i powierzchniowe, zmiany temperatury, zmiany wy-

soko ci i nachylenia zbocza lub skarpy, statyczne i dynamiczne ob-

ci enia, sposób u ytkowania terenu itp.) oraz pasywne, czyli takie, 

które w zasadzie nie ulegaj  zmianom (budowa geologiczna, nachyle-

nie warstw, uskoki, sp kania itp.) (Kleczkowski 1955). Budowa geo-

logiczna jest wa nym czynnikiem warunkuj cym powstanie osuwiska 

(Pilecka 2001). Z punktu widzenia sposobu oddzia ywania na statecz-

no  osuwiska czynniki mo na podzieli  na:
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1. zewn trzne – zwi zane z si ami (napr eniami) wywo uj cymi

ruch osuwiskowy; si y te mog  wzrasta  przy braku zmian wy-

trzyma o ci gruntu (np. zwi kszenie k ta nachylenia lub wyso-

ko ci zbocza lub skarpy, dodatkowe obci enie zbocza lub skar-

py – statyczne lub/i dynamiczne itp.);

2. wewn trzne – zwi zane ze zmianami wytrzyma o ci gruntu zbo-

cza lub skarpy bez zmian si  (napr e ) wywo uj cych ruch 

osuwiskowy (zmiany cech fi zyczno-mechanicznych wskutek np. 

wzrostu zawilgocenia, procesów wietrzenia, wyp ukiwania i roz-

puszczania sk adników itp.).

Jednym z bardzo istotnych czynników wywo uj cych osuwisko 

jest woda. Nale y jednak rozumie  to w szerszym znaczeniu, czy-

li infi ltracja wód opadowych, zawodnienie wskutek naturalnego lub 

sztucznego spi trzenia wód, uszkodzenia lub z ego dzia ania kana ów,

kanalizacji, wodoci gów, systemów drenarskich itp.). Woda jest tym 

czynnikiem, który z jednej strony powoduje obni enie wytrzyma o ci

na cinanie ska  i gruntów, a z drugiej strony powoduje wzrost ci -

aru gruntu i wzrost si  d cych do utraty stateczno ci zbocza lub 

skarpy. Woda mo e powodowa  pojawienie si  dodatkowych si  hy-

drodynamicznych przy przep ywie przez o rodek skalny. W polskich 

warunkach klimatycznych szczególn  rol  przypisuje si  opadom at-

mosferycznym. Stwierdzono, e osuwiska powstaj , je eli wysoko

miesi cznych opadów atmosferycznych przekracza 200 mm lub in-

tensywno ci opadu dobowego przekraczaj cej 7 mm/dob  (Zabuski 

i in. 1999). Zale y to prawdopodobnie bardziej od intensywno ci opa-

du dobowego np. osuwisko na górze Palenica powsta o przy redniej

intensywno ci opadu 37 mm/dob  i wysoko ci opadu 111 mm przez 

trzy dni poprzedzaj ce wyst pienie osuwiska (Rybicki i in., 1998).

Wiele osuwisk powstaje w wyniku na o enia si  czynników natu-

ralnych i antropogenicznych. W warunkach polskich trzy czynniki 

przyczyniaj  si  g ównie do powstawania osuwisk. S  to: budowa geo-

logiczna i rze ba terenu, intensywne i/lub d ugotrwa e opady atmo-

sferyczne oraz dzia alno  cz owieka (prowadz ca m.in. do rozcinania 

i podcinania stoków oraz nadmiernego obci enia stoku przez wzno-

szone obiekty budowlane). Czynnikiem sprzyjaj cym uruchamianiu 

procesów osuwiskowych wskutek dzia alno ci cz owieka s  równie

wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów oraz eks-

ploatacja zasobów kopalin.
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3. Aktualne metody monitorowania osuwisk ze szlakami trans-
portowymi

Aktualnie w Polsce stosuje si  do monitoringu osuwisk odpowied-

nie metody zgodnie z obowi zuj cym prawem i instrukcjami. Meto-

dy monitoringu g ównie oparte s  na „Instrukcji obserwacji i bada

osuwisk drogowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych z 1999. 

Drugim aktualnie dokumentem, wed ug którego nale y projektowa

i wykonywa  monitoring osuwisk jest „Instrukcja opracowania Mapy 

osuwisk i terenów zagro onych ruchami masowymi” wydana w 2008 

roku przez Pa stwowy Instytut Geologiczny.

W obydwu Instrukcjach metody monitorowania dziel  si  tak samo: 

na powierzchniowe i wg bne. Ró nice wynikaj  z zalecanej cz stotli-

wo ci pomiarów oraz z zalece  zastosowania metody GPS oraz obli-

cze  numerycznych w Instrukcji z 2008 roku wydanej przez PIG.

Przegl dowe zestawienie metod zwartych w „Instrukcji obserwa-

cji i bada  osuwisk drogowych” zawiera poni sza tablica. Dobór me-

tod trzeba uzale ni  od mo liwo ci ekonomicznych i wymaga , co do 

szczegó owo ci rozpoznania, wielko ci i rodzaju osuwiska, warto ci

przemieszcze , ich pr dko ci i po o enia powierzchni po lizgu oraz 

warunków klimatycznych. 

Tablica 1. Zestawienie dotychczasowych metod obserwacji ruchu osuwisk

Sposoby obserwacji Zastosowanie przyrz dów Wynik obserwacji

Powierzchniowe

Poziomica mikrometryczna
Wykrycie ruchu 
Powierzchniowe okre lenie zasi gu osuwiska

Przyrz dy geodezyjne
Wykrycie ruchu 
Powierzchniowe okre lenie zasi gu osuwiska 
Okre lenie wielko ci i kierunku ruchu

Wg bne

Rury deformacyjne podatne Stwierdzenie g boko ci ruchu

Studnie deformacyjne Stwierdzenie g boko ci ruchu

Inklinometry
Precyzyjne okre lenie g boko ci, wielko ci,
szybko ci i kierunku ruchu

Piezometry otwarte Obserwacje waha  zwierciad a wód gruntowych

Piezometry zamkni te Pomiary ci nie  porowych in situ

Wst pnej oceny stopnia aktywno ci mo na dokona  w czasie wi-

zji terenowej w oparciu o analiz  form geomorfologicznych, szaty ro-

linnej, stanu technicznego istniej cych budowli naziemnych, studni 

oraz wywiad rodowiskowy. Cz stotliwo  obserwacji nale y ustala

indywidualnie – w zale no ci od aktywno ci osuwiska, dok adno-

ci przyj tej metody pomiarowej, stopnia zagro enia i rangi obiektu. 
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W pocz tkowej fazie obserwacji cz stotliwo  pomiarów powinna by

tak dobrana, aby mo na by o okre li  nasilenie zmian i w konsekwen-

cji ustali  zasady dalszych obserwacji. Nale y je ustala  na podstawie 

wyników cyklu obejmuj cego, co najmniej 3 pomiary. Odpowiednie 

decyzje podejmuje jednostka geologiczna w porozumieniu z inwesto-

rem. Zwykle odst py mi dzy pomiarami wynosz  od oko o 2 tygodni 

do 3 miesi cy. Zgodnie z instrukcj  przy analizowaniu problemów 

geologiczno-in ynierskich zwi zanych z osuwiskami ka dorazowo na-

le y indywidualnie rozpatrywa  sposób ich rozwi zania.

Drugim aktualnie kluczowym dokumentem, wed ug którego nale y

projektowa  i wykonywa  monitoring osuwisk, jest „Instrukcja opra-

cowania Mapy osuwisk i terenów zagro onych ruchami masowymi” 

wydana w 2008 roku przez Pa stwowy Instytut Geologiczny. W In-

strukcji szczegó owo s  opisane zasady post powania i metody stoso-

wane przy monitoringu osuwisk. Monitoring prowadzi si  metodami 

powierzchniowymi i wg bnymi. Monitoring powierzchniowy to pomia-

ry prowadzone geodezj  klasyczn  opart  na sieci zastabilizowanych 

punktów i pomiary aparatur  GPS, nie mniej ni  3 razy w roku. Mo-

nitoring wg bny to pomiary sond  inklinometryczn  i pomiary piezo-

metryczne. Badania laboratoryjne w a ciwo ci o rodka wykonuje si

zgodnie z norm  PN-B-04451:2002 (ENV1997-3:1992) i zaleceniami 

okre lonymi w projekcie prac w stopniu niezb dnym do prawid owego

obliczenia stateczno ci stoku. Zebrane wyniki bada  musz  zapewni

w spójny i jednolity sposób wszechstronn  charakterystyk fi zyczno-

mechaniczn  w a ciwo ci koluwiów i utworów pod o a osuwiska. Za-

lecane jest wykonanie oblicze  numerycznych stateczno ci stoków. 

Opracowanie wyników monitoringu powinno by  w formie umo li-

wiaj cej ich wczytanie do bazy realizowanego obecnie w Pa stwowym

Instytucie Geologicznym – PIB Systemu Os ony Przeciwosuwiskowej. 

Baza ta ma na celu szczegó ow  inwentaryzacj  osuwisk w Polsce.

4. Mo liwo ci monitorowania osuwisk metodami teledetekcyj-
nymi

Jedn  z najszybciej rozwijaj cych si  obecnie dziedzin nauki jest 

teledetekcja. Teledetekcja (ang. remote sensing), to pozyskiwanie, 

przetwarzanie i interpretowanie danych b d cych wynikiem rejestra-
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cji promieniowania elektromagnetycznego. Badania teledetekcyjne 

mo na wykonywa  z satelitów, samolotów lub z powierzchni ziemi. 

Metody teledetekcyjne dziel  si  na aktywne i pasywne. Teledetek-

cja pasywna rejestruje promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi, 

a teledetekcja aktywna to wysy anie sygna u elektromagnetycznego 

przez sensor i rejestracja tego sygna u odbitego od powierzchni Ziemi. 

Przyk adami aktywnej teledetekcji jest radar, w którym wysy ane s

mikrofale, lidar - w tym przypadku wysy ane jest wiat o, czy sodar - 

wtedy wysy ane s  fale akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji 

s  metody oparte na analizie sygna u wysy anego od obserwowanego 

obiektu. Ich przyk adem jest zdj cie fotografi czne. 

Teledetekcja aktywna stosowana jest przede wszystkim do obsza-

rów, które podlegaj  ruchom masowym naturalnym i antropogenicz-

nym. Znalaz a ona zastosowanie do obserwacji terenów górniczych 

w aspekcie niecek osiada  (Graniczny i in. 2006); (Popio ek i in. 2006), 

sejsmiczno ci (Pilecka 2008), obserwacji wulkanów, trz sie  Ziemi, 

topnienia lodowców.

Teledetekcja satelitarna stosowana jest równie  w kontek cie ba-

da  osuwisk. Satelitarna metoda interferometrii radarowej pozwala 

na okre lenie z dok adno ci  milimetrow  przemieszcze  zachodz -

cych na powierzchni zbocza. W Polsce zosta y przeprowadzone bada

przydatno ci metody interferometrii radarowej InSAR na obszarze 

rodkowej cz ci polskich Karpat. Wst pnie przeanalizowano tak e

przydatno  metody PS InSAR na obszarze okolic Wieliczki i Nowego 

S cza. Uzyskane dotychczas wyniki bada  polegaj cych na wykazaniu 

przydatno ci satelitarnej interferometrii radarowej w analizach osu-

wisk pokaza y trudno ci metody InSAR zwi zane z koherencj  oraz 

z geometrii systemu satelitarnego danych SAR. Zastosowanie metody 

PSInSAR dla obszarów badawczych da o satysfakcjonuj ce rezultaty 

(Wojciechowski, Perski, Wójcik, 2008).

Uzyskano dane o kilkudziesi ciu stabilnych rozpraszaczach. Obszar 

Wieliczki poddano szczegó owym analizom, z których wynika, e 44 

punkty PS wykazuj  aktywno , a 27 z nich wyst puje na terenie osu-

wisk. Najwi cej takich obiektów rozpoznano w obr bie osuwisk w Led-

nicy Górnej i Chor gwicy, które s  zaliczane do aktywnych. Pr dko ci 

zsuwu, osi gaj ce 74,8 mm/rok, uda o si  okre li  dla 11 punktów PS 

w obszarze Wieliczka (rys. 5). Uzyskane wyniki pozwalaj  z optymizmem 

patrze  na dalszy rozwój metodyki PSInSAR w badaniu osuwisk.
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Rys.5. Dynamika zsuwu w punktach PS obliczona dla osuwiska w Ledni-
cy Górnej (Wojciechowski, Perski, Wójcik, 2008)

Monitorowanie osuwisk z trasami kolejowymi mo na wesprze  me-

tod  teledetekcyjn  laserowego skanowania lotniczego zwan  LIDAR, 

wykorzystuj ca najnowszy skaner LiteMapper 6800i, przenoszony na 

pok adzie lekkiego samolotu Cessna. Zasada skaningu laserowego op-

arta jest na wyznaczeniu odleg o ci od skanera na pok adzie samolotu 

do badanej powierzchni, poprzez pomiar czasu pomi dzy wys aniem

a odbiorem impulsu laserowego. Impuls laserowy dzi ki w a ciwo ci

przenikania przez pokryw  ro linn  potrafi  zarejestrowa  informacje 

o rzeczywistym ukszta towaniu terenu. Jest to bardzo cenna dla geo-

logów cecha, zw aszcza w górach, gdzie pokrywa lasów cz sto masku-

je drobne zmiany rze by terenu. Mo liwe jest prawie natychmiastowe 

sformu owanie prognozy rozwoju osuwiska i okre lenie stopnia zagro-

enia. Metoda laserowego skanowania lotniczego osuwisk (rzadko sto-

sowana g ównie ze wzgl du na wysokie koszty), okaza a si  niezwykle 

przydatna w sytuacji awaryjnej i umo liwi a sformu owanie szybkiej 

i dok adnej prognozy rozwoju zjawiska. W artykule (Borkowski i in. 

2011) opisano metodyk  i wyniki dynamiki osuwiska w Zbyszycach, 

które w 2010 roku wyrz dzi o du e straty na drodze nr 975 w rejonie 
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Jeziora Ro nowskiego. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki tych prac. 

Metoda LIDAR pozwala na szybkie pomiary i podj cie szybkich dzia-

a  naprawczych we w a ciwych miejscach osuwiska.

Rys. 6. Dynamika osuwiska w Zbyszycach - interpretacja wyników z za-
stosowania metody LIDAR (nalot: 1.04.2010)

Naziemn  odmian  metody LIDAR jest naziemny skaning lasero-

wy. Pierwsze próby zastosowania tej technologii na osuwisku na klifi e 

w Jastrz biej Górze wykonywa  Pa stwowy Instytut Geologiczny - In-

stytut Badawczy z bardzo dobrym rezultatem. Badania przeprowadzo-

ne skanerem laserowym wykaza y maksymalne przesuni cia rz du

0,5 m; maksymalne przesuni cie czo a osuwiska wynios o 8 m a jego 

wysoko  osi gn a maksymalnie 2 m (rys. 7).

Rys.7. Dynamika osuwiska w Jastrz biej Górze (30.04 - 30.06.2010 r.)
(R.Kramarska, www.pgi.gov.pl/attachments/article/2812/monitoring.pdf)
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Rys. 8. Dynamika zsuwu osuwiska Séchilienne (Kaspersky i in. 2010)

W literaturze wiatowej zastosowanie naziemnego skanera laserowego 

do monitorowania osuwisk jest szeroko opisywane zarówno do monitoro-

wania typowych skarp i zboczy oraz do zboczy zagro onych kombinacj

ruchów masowych np. zsuwu i obrywów skalnych. Skanowanie lasero-
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we jest mo liwe w miejscach niedost pnych. W artykule J. Kaspersky i 

in. (2010) pokazano mo liwo ci zastosowania skaningu laserowego do 

monitoringu aktywnego osuwiska Séchilienne we francuskich Alpach. 

Osuwisko to stanowi zagro enie dla ludzi i dla drogi RD1091. Monitoring 

obj  lata 2004 – 2007 a wyniki pokazano na rysunku 8.

Podobne wyniki zastosowania skaningu laserowego przedstawio-

no w artykule chi skich uczonych, którzy okre lili ryzyko powstania 

osuwiska na przyk adzie osuwiska w Jingyang, prowincja Shaanxi 

(Lichun SUIa i in. 2008 \). Metodyka skanowania osuwisk naziem-

nym laserem jest szeroko rozwijana w wielu pa stwach w tym tak e

we W oszech, Holandii, USA, Japonii, która ma bardzo du o aktyw-

nych osuwisk, w tym po trz sieniach Ziemi (rys. 9).

Rys. 9. Przyk ad stanowiska ze skanerem laserowym przygotowanym do 
skanowania osuwiska (ASANO, Hiroki)

5. Podsumowanie

Przedstawione metody teledetekcyjne monitorowania osuwisk mog

by  doskona ym rozwini ciem dotychczas stosowanych metod. Pod-

stawow  zalet  metod teledetekcji jest mo liwo  ich stosowania bez 
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jakichkolwiek prac inwazyjnych w gruntach. Pomiary wykonuje si

w sposób zdalny. Nie ma ogranicze  pomiarów w czasie za wyj tkiem 

teledetekcji satelitarnej, gdzie pomiar zwi zany jest z cz stotliwo ci

obecno ci satelity w tym samym punkcie (np. ERS 1, 2, Envisat - 35 

dni, Alos – 46 dni). Je eli jednak planowane pomiary s  z jednakow

cz stotliwo ci  mo na to uzna  za zalet . W przypadku metody LIDAR 

oraz skanera laserowego naziemnego, pomiary wykonywane s  w za-

le no ci od potrzeb. Nast pn  zalet  pomiarów teledetekcyjnych jest 

szybko  wykonania pomiaru. Skanowanie przeprowadzane jest meto-

d  aktywn  i uzyskuje si  kilka tysi cy pomiarów punktowych na se-

kund . Otrzymuje si  „chmur  punktów” w przestrzeni trójwymiarowej. 

Aktualnie najbardziej przekonuj c  zalet  teledetekcji jest dok adno

pomiarów. Rozdzielczo  ruchów pionowych w obrazach satelitarnych 

jest ok. 2,5 cm. System LIDAR mierzy z dok adno ci  ok.15 cm wspó -

rz dn  wysoko ciow . W przypadku naziemnego skanera laserowego 

jest to precyzja ok. 5 mm. Analizuj c mo liwo ci zastosowania telede-

tekcji do monitorowania osuwisk wzd u  tras kolejowych wydaje si ,

e najlepszym i najdok adniejszym oraz najta szym rozwi zaniem jest 

naziemny skaner laserowy. Teledetekcja satelitarna oraz LIDAR mo-

g yby s u y  jako metody wspomagaj ce przy du ych osuwiskach, na 

których usytuowana by aby trasa kolejowa. W przypadkach osuwisk 

na skarpach, w wykopach oraz nasypach kolejowych monitorowanie 

stanu naziemnym skanerem laserowym wydaje si  wystarczaj ce.

Porównuj c proponowan  metodyk  opart  o najnowsz  i dyna-

micznie rozwijaj c  si  technologi  skanowania laserowego naziemne-

go oraz wykorzystuj c technologi  lotnicz  i satelitarn  do monitorowa-

nia ruchów osuwiskowych na trasach kolejowych mo na stwierdzi , e

b dzie to unowocze nieniem dotychczas stosowanych metod. Zwi kszy 

precyzj  oceny zagro enia i pozwoli na wyprzedzaj ce podj cie rodków 

profi laktycznych dla ochrony tras kolejowych przed zniszczeniem.
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THE POSSIBILITIES OF LANDSIDE MONITORING ALONG 
RAILWAY ROUTES USING LASER SCANNING

Summary
The new possibilities of landslide monitoring along railway 

routes using teledetection methods have been presented in the 

paper. The landslides make imminent danger for railway routes 

and cause damages, in particular at the area of Polish Karpaty. 

The reason of landslides occurrence and present methods of tho-

se threats monitoring have been presented. The development of 

landslide monitoring using methods of satellite, air and ground te-

ledetection have been suggested. In particular the attention have 

been focused on the best and by the way, the quickest and the 

most accurate method – ground laser scanning.

Keywords: landslide, railway route, tele-detection
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ODST PSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
W REGULACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

I USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Streszczenie
Artyku  dotyczy uwarunkowa  prawnych zgody na odst pstwo

od warunków technicznych udzielanej przez organy administracji 

techniczno-budowlanej. Autor wskazuje podstawy prawne, ana-

logie i ró nice mi dzy dwoma trybami post powania w sprawie 

zgody na odst pstwo. Artyku  opiera si  na przepisach ustawy 

Prawo budowlane i ustawy o transporcie kolejowym oraz aktual-

nym orzecznictwie s dów administracyjnych.

S owa kluczowe: odst pstwo, rozporz dzenie, ustawa, nor-

ma prawna, organ administracji, zarz dca infrastruktury kolejo-

wej, zgoda, postanowienie, warunki techniczne

1. Warunki techniczne a instytucja odst pstwa

Czym s  warunki techniczne?

Proces budowlany to ca y splot czynno ci, g ównie technicznych, 

które w do  szerokim zakresie zosta y uregulowane przez obowi -

zuj ce normy prawne. Zakres tej regulacji jest obszerny i skompli-

kowany, za  g ówny jej ci ar spoczywa na ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pó n. 

zm.), ale równie  na aktach wykonawczych, a w szczególno ci przepi-

sach techniczno-budowlanych. Zgodnie z defi nicja legaln , okre lo-

n  w art. 7 ustawy Prawo budowlane, przez przepisy techniczno-bu-

dowlane nale y rozumie  warunki techniczne u ytkowania obiektów 

budowlanych oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada

1  G ówny Specjalista, Departament Inwestycji Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Cha ubi skiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. +48 22 
630 19 97, fax. +48 22 630 19 30, msabalski@mi.gov.pl
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obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzgl dniaj ce wymagania, 

o których mowa w art. 5 prawa budowlanego. Oznacza to, e warun-

ki techniczne (normy techniczne) musz  gwarantowa  to by obiekt 

budowlany wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi 

zosta  - bior c przy tym pod uwag  przewidywany okres u ytkowania 

- zaprojektowany i wybudowany w sposób okre lony w przepisach 

prawa, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Warunki powin-

ny zapewni  przy tym:

  1) Spe nienie wymaga  podstawowych dotycz cych:

a) bezpiecze stwa konstrukcji,

b) bezpiecze stwa po arowego,

c) bezpiecze stwa u ytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony rodowiska,

e) ochrony przed ha asem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz 

racjonalizacji u ytkowania energii.

  2) Warunki u ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szcze-

gólno ci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wod  i energi  elektryczn  oraz, odpowiednio 

do potrzeb, w energi  ciepln  i paliwa, przy za o eniu efek-

tywnego wykorzystania tych czynników,

b) usuwania cieków, wody opadowej i odpadów.

  3) Mo liwo  dost pu do us ug telekomunikacyjnych, w szczegól-

no ci w zakresie szerokopasmowego dost pu do Internetu.

  4) Mo liwo  utrzymania w a ciwego stanu technicznego.

  5) Niezb dne warunki do korzystania z obiektów u yteczno ci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

przez osoby niepe nosprawne, w szczególno ci poruszaj ce si

na wózkach inwalidzkich.

  6) Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy.

  7) Ochron  ludno ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

  8) Ochron  obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiek-

tów obj tych ochron  konserwatorsk .

  9) Odpowiednie usytuowanie na dzia ce budowlanej.

10) Poszanowanie, wyst puj cych w obszarze oddzia ywania obiek-

tu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie 

dost pu do drogi publicznej.
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11) Warunki bezpiecze stwa i ochrony zdrowia osób przebywaj -

cych na terenie budowy.

Warunki techniczne - dlaczego rozporz dzenie?

Nasuwa si  pytanie - dlaczego prawodawca zdecydowa , co expres-

sis verbis wynika z tre ci art. 7 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, i

b d  mia y one form  regulacji podustawowej? 

Jednym z zasadniczych wymogów, jakimi powinny charakteryzo-

wa  si  skuteczne regulacje prawne jest ich maksymalne dopasowa-

nie do charakterystyki procesów, które poddane zosta y regulacji. Rol

rozporz dze  jest odci enie prawodawcy od wydawania regulacji na-

zbyt szczegó owej. W przypadku regulacji ustawowej, nieustanny po-

st p techniczny wywo ywa by permanentn  niemal jej nieaktualno

i konieczno  zmiany ustawy, co narusza zasad  pewno ci prawa, 

która stanowi istotny element konstytucyjnej zasady pa stwa pra-

wa2. Rozporz dzenie jest tym aktem prawnym, który w stosunku do 

ustawy istotnie mo e by  bardzo atwo nowelizowany. Uzna  je nale y

za ten element katalogu róde  prawa powszechnie obowi zuj cego,

który zapewnia najwy sz  elastyczno  prawa. Oznacza to, e w tre ci

rozporz dzenia nale y umieszcza  te rozwi zania normatywne, które 

podlegaj  najcz stszym zmianom. Dla rangi regulacji ustawowej nale-

y natomiast pozostawi  pewne nienaruszalne i niezmienne generalia 

i kanony.

Czy potrzebna jest nam instytucja odst pstwa?

Maj c na uwadze szybkie tempo wspó czesnego post pu technicz-

nego oraz d ugotrwa o  procedury legislacyjnej opracowanie przepi-

sów, z jednej strony respektuj ce zasad  pewno ci i bezpiecze stwa

prawa, a z drugiej zapewniaj ce mo liwo  elastycznego dokonywa-

nia ich zmiany wraz z nowymi osi gni ciami wiedzy technicznej, nie 

jest w a ciwie osi galne. Obowi zek ci g ego analizowania zmian za-

chodz cych w yciu spo ecznym i gospodarczym oraz ich wp ywu na 

funkcjonowanie administracji anga owa by prawodawc  tak mocno, 

e wi kszo  swojej aktywno ci po wi ca by on nowelizowaniu aktów 

prawnych, na mocy których podmioty podejmuj  swoj  dzia ania.

Zaanga owanie takie wi za oby si  z licznymi kosztami spo ecznymi

2  por. szerzej: Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000r.; sygn. P. 3/00; wyrok dost pny jest pod adresem internetowym: 
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2000/p_03_00.pdf; Wyrok Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r.; sygn. K. 
45/01; wyrok dost pny jest pod adresem internetowym: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2002/K_45_01.pdf
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i gospodarczymi, a tak e rodzi oby powa ne ryzyko, e do systemu 

prawa b d  wdra ane, wraz ze zmianami jakim podlega ycie spo ecz-

ne i gospodarcze, regulacje przypadkowe albo nawet b dne.

Z kolei przyj cie w takim wypadku zasady nienaruszalno ci cz sto

kazuistycznych przepisów prawa, mog oby prowadzi  do wyst pienia

dwóch wysoce negatywnych sytuacji. Po pierwsze, obowi zek projek-

towania i budowania ci le wed ug zasad okre lonych w przepisach 

prawnych nie pozwala bym uwzgl dni  projektantom, buduj cym, in-

westorom zdobyczy nowoczesnej techniki i nauki, która zawsze b dzie

wyprzedza  akty prawne. Po drugie, podmioty te chc c mimo wszyst-

ko wykorzystywa  stan wspó czesnej wiedzy technicznej w praktyce 

zmuszone by yby do naruszania przepisów techniczno-budowlanych, 

co musia oby z jednej strony skutkowa oby wydaniem decyzji nega-

tywnej w zakresie pozwolenia na budow  ze strony administracji pub-

licznej, a z drugiej szerzeniem si  samowoli budowlanej. Dzia anie ta-

kie nie s u y oby ani prawu, ani podmiotom je stosuj cym, ani tym 

bardziej adresatom norm prawnych.

W wietle konstytucyjno-prawnej zasady praworz dno ci organy 

administracji publicznej mog  dzia a  wy cznie w tych sytuacjach, 

gdy takie dzia anie jest im wyra nie nakazane lub przyzwolone w tre-

ci regulacji prawnych. Wyra nie wida  wi c, e instytucja odst pstwa

od warunków technicznych, w wietle dokonuj cych si  przemian go-

spodarczych, technicznych i przy jednoczesnej sta o ci regulacji praw-

nych, jest niezb dna dla skutecznego i prawid owego funkcjonowania 

procesu budowlanego oraz organów administracji publicznej w nim 

usytuowanych.

2. Odst pstwo w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane

Dopuszczalno  odst pstwa

Prawo budowlane w art. 9 sankcjonuje dopuszczalno  odst pstwa

od warunków technicznych (przepisów techniczno - budowlanych), 

tzn. zezwala na odst pienie od obowi zku ich stosowania. W my l

wymienionego przepisu odst pstwo jest dopuszczalne w „szczególnie 

uzasadnionych przypadkach”. Ustawodawca nie wyja ni  wprawdzie 

jak nale y rozumie  okre lenie „przypadki szczególnie uzasadnione”, 
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jednak e racjonalne jest przyj cie, i  chodzi o niecodzienne, wyj tkowe

sytuacje, kiedy zbyt rygorystyczne stosowanie przepisów techniczno-

budowlanych by oby sprzeczne z charakterem obiektu lub zasadami 

zdrowego rozs dku. Weryfi kacja nast puje w toku post powania, bo-

wiem ocena, czy w danej sytuacji zachodz  przypadki szczególnie uza-

sadnione nale y do organów administracji architektoniczno-budowla-

nej oraz ministra, który ustanowi  odpowiednie przepisy techniczno-

budowlane. Odst pstwo, po spe nieniu warunków zamiennych, nie 

mo e w jakimkolwiek przypadku powodowa  zagro enia ycia ludzi 

i bezpiecze stwa mienia, za  w stosunku do obiektów u yteczno ci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego nie mo e

powodowa  ograniczenia dost pno ci obiektu dla osób niepe nospraw-

nych oraz nie powinno powodowa  pogorszenia warunków zdrowotno-

sanitarnych, u ytkowych, a tak e pogorszenia stanu rodowiska.

Przepisy ustawy nie wyja niaj  jednak na czym polega  powinny owe 

„warunki zamienne”, które maj  by  spe nione w wypadku odst pstwa 

od warunków techniczno-budowlanych powszechnie obowi zuj cych. 

Trzeba wi c przyj , e chodzi o wskazanie norm techniczno-budow-

lanych, które b d  zastosowane zamiast tych wynikaj cych z przepi-

sów prawa. Przy tym nale y oczywi cie wskaza , e ich zastosowanie 

nie b dzie powodowa o zagro enia bezpiecze stwa ycia ludzi i mienia, 

co jest podstawow  przes ank  dopuszczalno ci odst pstwa. Trzeba 

w tym miejscu podkre li  rol  projektanta - profesjonalisty, który - cho

nie jest organem administracji - powinien informowa  swojego klienta 

o mo liwo ci, czy te  konieczno ci, zastosowania rozwi za  odbiegaj -

cych od przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego, a tym samym 

o konieczno ci zwrócenia si  o zgod  na odst pstwo. Zasad  jest wi c

przyj cie, e obowi zek ten spoczywa na projektancie, który odst pstwo 

powinien „wymy li ”, tzn. powinien przewidzie  konieczno  jego wyst -

pienia, odpowiednio j  uzasadni  i przedstawi  inwestorowi, z uwagi na 

jego (inwestora) rol  w procesie budowlanym. Oczywi cie uczestnikami 

procesu budowlanego, oprócz inwestora, s  równie : inspektor nadzo-

ru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. 

Nie by oby jednak e ich udzia u w tym e procesie bez udzia u inwesto-

ra, którego rola jest wyra nie wiod ca. To on odpowiada za organizacj

procesu budowlanego i do niego nale y uprawnienie do ustanowienia 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowi zania projektanta do 

sprawowania nadzoru autorskiego.
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Inwestor jest dysponentem i decydentem realizacji konkretnej inwe-

stycji. On wyst puje z inicjatyw  zrealizowania inwestycji, przeznacza 

na ten cel niezb dne rodki, wykonuje b d  zleca wszystkie niezb dne 

czynno ci prowadz ce do zrealizowania zamierzonej inwestycji i pod-

j cia jej u ytkowania. Jego dzia ania zale ne s  od wielu czynników 

zewn trznych, m.in. dzia a  i decyzji organów administracji architekto-

niczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego, organów ochrony 

konserwatorskiej i wielu innych. Zawsze jednak mo e on podj  decyzj

o wstrzymaniu realizacji konkretnego zamierzenia budowlanego, pomi-

mo ju  poniesionych kosztów rozpocz tych prac, mimo pozytywnych 

decyzji organów administracji. Oczywi cie decyzj  tak  mog  równie

podj  organy administracji, ale tylko w okre lonych prawem przypad-

kach. W stosunku do nich mo emy powiedzie , e inwestor w swojej 

decyzji o wstrzymaniu inwestycji jest niezale ny.

Administracja architektoniczno-budowlana

Przepis art. 80 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, e organa-

mi administracji architektoniczno-budowlanej s :

wojewoda,

starosta (prezydent miasta na prawach powiatu),

G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W my l art. 82 ust. 2 prawa budowlanego, starosta jest organem 

administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z za-

strze eniem ust. 3 i 4 tego przepisu, okre laj cych w a ciwo  woje-

wody jako organu pierwszej instancji w konkretnych sprawach. Do 

zakresu zada  starosty nale  sprawy nie b d ce zadaniami powiato-

wego inspektora nadzoru budowlanego, a w ród nich przede wszyst-

kim prowadzenie post powania i dokonywanie rozstrzygni  w proce-

sie przygotowania inwestycji budowlanych do realizacji - w sprawach 

projektu budowlanego, odst pstwa od przepisów techniczno-budow-

lanych, ale - co trzeba podkre li  - ju  nie odpowiedzi w sprawach 

odst pstwa od projektu budowlanego, pozwolenia na budow  lub roz-

biórk  oraz zg oszenia o zamiarze podj cia takich robót budowlanych. 

Zgodnie z art. 82a prawa budowlanego, starosta (prezydent w mia-

stach na prawach powiatu) nie mo e ju  powierzy  gminom, w dro-

dze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu swojej w a ciwo ci

jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wyda-

wania w jego imieniu decyzji administracyjnych, z wyj tkiem spraw, 
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w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna 

komunalna jednostka organizacyjna.

Stosowanie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rz dzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592), który wprowa-

dza mo liwo  zawierania porozumienia w sprawie powierzenia pro-

wadzenia zada  publicznych przez powiat z jednostkami lokalnego 

samorz du terytorialnego, jest równie  wy czone. Tym samym sta-

rosta jest wy cznie uprawnionym organem przede wszystkim, je eli

chodzi o wydawanie pozwolenia na budow .

Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej 

wy szego stopnia w stosunku do starosty. Jest tak e, zgodnie z art. 

82 ust. 3 prawa budowlanego, organem I instancji w sprawach obiek-

tów i robót budowlanych:

usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przysta-

ni morskich, morskich wód wewn trznych, morza terytorialne-

go i wy cznej strefy ekonomicznej, a tak e na innych terenach 

przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

hydrotechnicznych, pi trz cych, upustowych, regulacyjnych, 

melioracji podstawowych oraz kana ów i innych obiektów s u -

cych kszta towaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz 

z obiektami towarzysz cymi,

dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami 

i urz dzeniami s u cymi do utrzymania tych dróg i transportu 

drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sie-

ciami uzbrojenia terenu - niezwi zanymi z u ytkowaniem drogi, 

a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiek-

tami i urz dzeniami obs ugi podró nych, pojazdów i przesy ek3,

usytuowanych na obszarze kolejowym, 

lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urz dzeniami towarzysz -

cymi,

na terenach zamkni tych.

Przepis art. 82 ust. 4 Prawa budowlanego upowa nia Rad  Mini-

strów do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, tak e innych ni  wy-

mienione powy ej obiektów i robót budowlanych, w sprawach, któ-

rych organem pierwszej instancji by by wojewoda. I tak, na mocy roz-

3  w przypadku robót zwi zanych z sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwi zanymi z u ytkowaniem
drogi, wojewoda jest organem w a ciwym od dnia 31 maja 2004 r. Wcze niej nak ada y si  tutaj kompetencje starosty jako organu pierwszej 
instancji w zakresie np. wydawania pozwolenia na usytuowanie sieci oraz wojewody na np. przebudow  drogi. Obecnie w a ciwo  wojewody 
rozci ga si  tak e na sieci w granicach pasa drogowego.
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porz dzenia z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót 

budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest 

wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539) wojewoda jest równie  organem 

administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w spra-

wach dotycz cych nast puj cych obiektów i robót budowlanych:

metra wraz ze zwi zanymi z nimi urz dzeniami budowlanymi 

oraz sieciami uzbrojenia terenu, je eli konieczno  ich budowy 

lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,

sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym 

drogi krajowej lub wojewódzkiej, je eli konieczno  ich budowy 

lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,

drogowych obiektów in ynierskich sytuowanych w granicach 

pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwi zanych

z tymi drogami, 

dróg gminnych lub powiatowych, je eli konieczno  ich budowy 

lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajo-

wej lub wojewódzkiej, 

zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, 

z pó n. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich,

sieci przesy owych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, 

poz. 625, z pó n. zm.), 

ruroci gów przesy owych dalekosi nych s u cych do trans-

portu ropy naftowej i produktów naftowych. 

Centralnym organem administracji rz dowej w sprawach admini-

stracji architektoniczno-budowlanej (art. 88 prawa budowlanego) jest 

G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do jego zada  nale y m.in. 

kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, 

jak równie  kontrola dzia alno ci organów administracji architekto-

niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Kontrola ta polega na 

badaniu prawid owo ci post powania administracyjnego przed orga-

nami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych 

w jego toku decyzji i postanowie .

Wniosek o udzielenie odst pstwa

Ustawa nie okre la kto i kiedy mo e z o y  wniosek o udzielenie 

zgody na odst pstwo, nie okre la równie  elementów tego wniosku. 
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W tpliwo ci budzi równie  tak zasadnicza kwestia, jak to, czy to po-

st powanie jest post powaniem „wpadkowym”, „incydentalnym”, pro-

wadzonym w toku post powania w sprawie udzielenia pozwolenia na 

budow , czy te  mo e by  post powaniem samodzielnym.

Przyjmuj c przewa aj ce w orzecznictwie s dowo-administracyj-

nym stanowisko, e jest to post powanie „wpadkowe”, trzeba sobie 

odpowiedzie  na pytanie, jakie decyzje powinien podj  organ archi-

tektoniczno-budowlany, który badaj c wniosek o udzielenie pozwole-

nia na budow  oraz przed o on cznie z nim dokumentacj  projek-

tow  stwierdza, e projektowany obiekt jest niezgodny z przepisami 

techniczno-budowlanymi. Czy w tej sytuacji nie mo e odmówi  wy-

dania pozwolenia na budow  i zatwierdzenia projektu budowlanego, 

lecz zobowi zany jest z urz du wszcz  procedur  okre lon  w art. 9 

prawa budowlanego?

Takie rozwi zanie wydaje si  trudne do zaakceptowania. Mog oby

wówczas dochodzi  do absurdalnych sytuacji, w których to wniosko-

dawca przedstawia do zatwierdzenia projekt zupe nie odbiegaj cy od 

przepisów techniczno-budowlanych, za  organ administracji musia -

by ka d  niezgodno  potraktowa  jako podstaw  do wszcz cia post -

powania w sprawie udzielenia zgody na odst pstwo.

Warto w tym miejscu odwo a  si  do argumentów systemowych. 

Post powanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budow  i zatwier-

dzenia projektu technicznego jest typowym post powaniem admini-

stracyjnym, które mo e by  prowadzone tylko i wy cznie na wniosek 

jednostki. Zatem, a contrario, nie mo e by  post powaniem prowa-

dzonym z urz du. W tym kontek cie nale y zwróci  szczególn  uwag

na elementy wniosku o udzielenie upowa nienia do udzielenia zgo-

dy na odst pstwo, który w istocie musi by  traktowany jako przepis 

okre laj cy równie  wymogi samego wniosku o udzielenie zgody na 

odst pstwo kierowanego do organu administracji. Art. 9 ust. 3 Pra-

wa budowlanego wskazuje in extenso elementy wniosku sk adane-

go przez organ architektoniczno-budowlany do w a ciwego ministra 

o udzielenie upowa nienia do udzielenia zgody na odst pstwo. Wnio-

sek o udzielenie zgody na odst pstwo powinien wi c per analogiam

zawiera  przede wszystkim szczegó owe uzasadnienie konieczno ci

wprowadzenia odst pstwa oraz propozycje rozwi za  zamiennych. To 

uzasadnienie oraz propozycje rozwi za  zamiennych mo e by  okre-

lone tylko przez inwestora, przy udziale projektanta.
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Wniosek o wydanie upowa nienia do wyra enia zgody na odst p-

stwo sk ada organ administracji architektoniczno-budowlanej do 

w a ciwego ministra, co jednoznacznie wynika z przepisu art. 9 ust. 3 

prawa budowlanego. Z o enie takiego wniosku jest obowi zkiem, rów-

nie  w takim przypadku, gdy zdaniem organu zgoda nie mo e by

udzielona. Ewentualne uchybienia w zakresie wymaga  formalnych 

wniosku, okre lonych w pkt 1-5 ust. 3 mog  by  usuni te w trybie 

art. 64 § 2 kodeksu post powania administracyjnego. Wniosek kie-

rowany do ministra organ architektoniczno-budowlany sk ada przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow . Nie jest on uzale niony od 

wniosku inwestorów o takie wyst pienie4. Ocena, czy w danej sytua-

cji zachodz  przes anki do zastosowania art. 9 prawa budowlanego 

nale y zatem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

a nie zale y od tego czy przepis szczególny przewiduje mo liwo  od-

st pstwa. Organ ten powinien dokona  wst pnej weryfi kacji wniosku 

inwestora pod wzgl dem formalnym i merytorycznym, bowiem mo e

stwierdzi  konieczno  wyra enia zgody na odst pstwo od warunków 

technicznych zupe nie innych ni  te, które wskaza  inwestor (projek-

tant).

Upowa nienie w a ciwego ministra

Prawo budowlane nie okre la formy prawnej upowa nienia mini-

stra, nie wskazuj c w szczególno ci, czy jest ono decyzj  administracyj-

n , postanowieniem, czy te  innego rodzaju aktem. Istotne znaczenie 

w omawianej kwestii ma to, e organem, który udziela upowa nienia do 

udzielenia zgody na odst pstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

jest organ, który owe przepisy utworzy . W orzeczeniu Naczelnego S du 

Administracyjnego z dnia 5 maja 1985r. (sygn. II SA 2019/85, nie-

publ.), które wprawdzie wyra one zosta o na gruncie nieobowi zuj cej 

ju  ustawy z dnia 24 pa dziernika 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 

38 poz. 229), lecz do dzi  zas uguje na uwag , gdy  instytucja odst p-

stwa by a ukszta towana w bardzo podobny sposób, s d stwierdzi , e

„upowa nienie do udzielenia zgody na odst pstwo, pomimo wyra nego 

rozstrzygania indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej, 

nie jest ani decyzj  administracyjn , ani postanowieniem, a ma zna-

czenie przepisu prawa. Skutkiem udzielenia upowa nienia jest bowiem 

zaistnienie stanu, w którym organ rozstrzygaj cy spraw  dzia a nie 

4  wyrok Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 5 pa dziernika 2006r., sygn. II OSK 1194/05.
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tylko na podstawie obowi zuj cego prawa, ale równie , a nawet prze-

de wszystkim na podstawie uzyskanego upowa nienia.” W tym sensie 

upowa nienie ministra ma charakter „dora nej podstawy materialno-

prawnej”, która determinuje rozstrzygni cie w sprawie (udzielenia zgo-

dy na odst pstwo). Z tych oto wzgl dów Naczelny S d Administracyj-

ny uzna , e udzielenie tego upowa nienia nie mo e podlega  kontroli 

s dowej. Aktualnie, w pi miennictwie wskazuje si , e o ile stosunek 

prawny pomi dzy inwestorem a organem w a ciwym do wydania po-

zwolenia na budow  jest formalnym stosunkiem administracyjno-praw-

nym, do którego maj  zastosowanie przepisy kodeksu post powania 

administracyjnego oraz art. 9 Prawa budowlanego, to charakter sto-

sunku prawnego zachodz cego pomi dzy organem a ministrem nie jest 

do ko ca jasny. Pomi dzy tymi podmiotami tworzy si  stosunek praw-

ny, który ze wzgl du na fakt, e jego stronami s  organy administracji 

niepodporz dkowanie sobie organizacyjnie, ma charakter wewn trzny. 

Zdaniem T. Asmana5), z tego powodu trudno uzna , e akt ministra 

maj cy za przedmiot udzielenie b d  odmow  udzielenia upowa nienia 

ma charakter samodzielnego rozstrzygni cia w rozumieniu kodeksu 

post powania administracyjnego. Autor ten podnosi, e akt ministra 

stanowi „atypowy, wewn trzny akt administracyjny, nieb d cy decyzj

administracyjn  ani postanowieniem”. Udzielenie upowa nienia nast -

puje bowiem na wniosek organu administracji kierowany do ministra, 

który nie wszczyna nowego post powania administracyjnego. Nie przy-

s uguj  wobec niego rodki odwo awcze okre lone w procedurze admi-

nistracyjnej i s dowo-administracyjnej. Akt ten nie pozostaje jednak-

e ca kowicie poza kontrol  s du administracyjnego, bowiem podlega 

jej, gdy zaskar ona zostanie decyzja w sprawie pozwolenia na budow .

Stanowisko takie przewa a równie  w orzecznictwie s dów administra-

cyjnych6, w tym np. równie  Naczelny S d Administracyjny w wyroku 

z dnia 13 grudnia 2001r. (sygn. II SA/Gd 1634/00 niepubl.)7 wskaza ,

e upowa nienie ministra, który ustanowi  przepisy techniczno-budow-

lane, do udzielenia zgody na odst pstwo od tych przepisów nie jest de-

cyzj  administracyjn  w rozumieniu art. 104 kodeksu post powania 

administracyjnego, a stanowi jedynie podstaw , z której w a ciwy or-

gan mo e skorzysta  przy wydaniu pozwolenia na budow .

5  T. Asman, w: Prawo budowlane. Komentarz, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2006, s. 166.
6  porównaj: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008r. sygn. VII SA/Wa 1783/2007, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 

2006r., sygn. VII SA/Wa 1272/06, Wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 pa dziernika 2008r. sygn. II SA/Lu 455/2008 i inne.
7  zob. A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Orzecznictwo s dów administracyjnych¸ Warszawa 2007, s. 86.
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Prawo budowlane nie reguluje kwestii odmowy wydania upowa nie-

nia przez w a ciwego ministra, jednak nale y przyj , i  sytuacja taka 

mo e wyst pi , kiedy w ocenie ministra nie b dzie mo liwe spe nienie

przes anek odst pstwa okre lonych w art. 9 ust. 1. W takiej sytuacji 

organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowi zany do 

wydania postanowienia o odmowie zgody na odst pstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych.

Postanowienie o odst pstwie

Zgod  na odst pstwo oraz decyzj  negatywn  tj. odmawiaj c

udzielenia zgody na odst pstwo wydaje w a ciwy w danej sprawie or-

gan administracji architektoniczno-budowlanej w formie postanowie-

nia (art. 9 ust. 2 prawa budowlanego). Nale y si  zgodzi  z dominuj -

cym w doktrynie i orzecznictwie pogl dem, i  udzielenie lub odmowa 

udzielenia zgody na odst pstwo nast puje w toku sprawy o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budow , a nie w toku odr bnego post po-

wania.8 Zgodnie z art. 126 k.p.a. do postanowie  stosuje si  równie

art. 107 § 2-5 k.p.a., a zatem przedmiotowe postanowienie powinno 

zawiera  uzasadnienie faktyczne decyzji, a w szczególno ci wskazanie 

faktów, które organ uzna  za udowodnione, dowodów, na których si

opar , oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówi  wia-

rygodno ci i mocy dowodowej. Mo na odst pi  od uzasadnienia, gdy 

uwzgl dnione zosta o w ca o ci danie strony; nie dotyczy to jednak 

decyzji i postanowie  rozstrzygaj cych sporne interesy stron oraz wy-

danych na skutek odwo ania.

Minister mo e równie  uzale ni  upowa nienie do wyra enia zgody 

na odst pstwo od spe nienia dodatkowych warunków (art. 9 ust. 4 

prawa budowlanego). W przypadku okre lenia tych warunków w upo-

wa nieniu, w a ciwy organ administracji architektoniczno-budowla-

nej, uwzgl dniaj c wniosek, b dzie zobowi zany zamie ci  je w posta-

nowieniu o udzieleniu zgody na odst pstwo.

Zgoda na odst pstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma 

charakter indywidualny, to znaczy dotyczy ci le oznaczonego inwe-

stora i konkretnie wskazanej inwestycji. Nie jest mo liwe wykorzysta-

nie przez inwestora udzielonej mu zgody na odst pstwo w stosunku 

do jednej inwestycji do odst pstwa w drugiej prowadzonej przez tego 

samego inwestora.

8 por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19.01.2006r. sygn. II SA/Gl 750/04, wyrok NSA z dnia 19.12.2001r., sygn. II Sa/Gd 2027/99, wyrok
NSA z dnia 24.05.2006r., sygn. II OSK 875/05.
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Mimo, i  pojawiaj  si  orzeczenia s dów administracyjnych, które 

wskazuj , e orzeczenie w sprawie odst pstwa podlega zaskar eniu do 

s du administracyjnego, jako postanowienie ko cz ce post powanie

w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Pra-

wo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 

poz. 1270, z pó n. zm.), to jednak w orzecznictwie lepiej ugruntowany 

jest pogl d, i  postanowienie o udzieleniu zgody na odst pstwo nie 

podlega odr bnemu zaskar eniu i mo e by  zaskar one jedynie wraz 

z decyzj  w przedmiocie pozwolenia na budow 9.

3. Odst pstwo od warunków technicznych w regulacji ustawy 
z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym

Istniej  równie  takie normy techniczno-budowlane, które wyni-

kaj  z regulacji ustaw innych ni  Prawo budowlane, a tak e z regula-

cji aktów wydanych na podstawie tych ustaw. One równie  stanowi

podstaw  wydawanych w procesie budowlanym decyzji i rozstrzyg-

ni  administracyjnych. Jako przyk ad takich aktów mo na wskaza

np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. 

w sprawie warunków, jakie powinny spe nia  obiekty budowlane oraz 

naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192), czy rozpo-

rz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie 

wymaga  w zakresie odleg o ci i warunków dopuszczaj cych usytu-

owanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykony-

wania robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e sposobu 

urz dzania i utrzymywania zas on od nie nych oraz pasów przeciw-

po arowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955).

Przyk adem ustawowych unormowa  techniczno-budowlanych s

przepisy rozdzia u 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie ko-

lejowym okre laj ce warunki usytuowania budowli, budynków, drzew 

i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w s siedztwie linii kole-

jowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych, a w szczególno-

ci art. 53 tej ustawy, który stanowi:

1) „Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wyko-

nywanie robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowych, bocznic 

9  por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.09.2005r. sygn. VII SA/Wa 12/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 8.12.2006r. sygn. VII SA/Wa
1272/06.
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kolejowych i przejazdów kolejowych mo e mie  miejsce w odle-

g o ci niezak ócaj cej ich eksploatacji, dzia ania urz dze  zwi -

zanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a tak e niepowoduj -

cej zagro enia bezpiecze stwa ruchu kolejowego.

2) Budowle i budynki mog  by  usytuowane w odleg o ci nie mniej-

szej ni  10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym e odleg o

ta od osi skrajnego toru nie mo e by  mniejsza ni  20 m, z za-

strze eniem ust. 4. 

3) Odleg o ci, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkal-

nych, szpitali, domów opieki spo ecznej, obiektów rekreacyjno-

sportowych, budynków zwi zanych z wielogodzinnym pobytem 

dzieci i m odzie y powinny by  zwi kszone, w zale no ci od 

przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalne-

go ha asu w rodowisku, okre lonych w odr bnych przepisach.

4) Przepisu ust. 2 nie stosuje si  do budynków i budowli przezna-

czonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii ko-

lejowej oraz do obs ugi przewozu osób i rzeczy”.

Tre  przepisu ewidentnie wskazuje, i  mamy do czynienia z nor-

m  techniczno-budowlan  dotycz c  regulacji procesu budowlanego, 

umiejscowion  w akcie rangi ustawy - jednak e poza ustaw  Prawo 

budowlane. Jak zatem wygl da kwestia dopuszczalno ci odst pstwa

w tym przypadku?

Dopuszczalno  odst pstwa

Nie jest niestety mo liwe zastosowanie wprost instytucji odst p-

stwa w trybie okre lonym w przepisach prawa budowlanego. Po 

pierwsze dlatego, e powy sze przepisy nie stanowi  przepisów tech-

niczno-budowlanych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, a wi c tryb wyra enia zgody na odst pstwo okre-

lony w art. 9 tej e ustawy, we wskazanym powy ej przypadku nie 

ma zastosowania (to samo dotyczy  b dzie odst pstwa od uregulowa

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r.). Po 

drugie, je eli nawet przyj liby my wyk adni , która uznaje przepisy 

innych ustaw za przepisy techniczno-budowlane, to o niemo liwo ci

zastosowania tego trybu przes dza wymóg art. 9 ust. 2 nakazuj cy

organowi uzyskanie upowa nienia autora przepisu techniczno - bu-

dowlanego - w omawianym przypadku by by to Sejm RP.
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Problem niejako rozwi zuje si  sam, bowiem ustawa o transporcie 

kolejowym, a konkretnie jej art. 57, dopuszcza udzielenie odst pstwa

zarówno od warunków usytuowania budynków i budowli okre lonych

w art. 53, jak i wykonywania robót ziemnych okre lonych w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 54 tej e ustawy. Analogicznie jak 

w prawie budowlanym odst pstwo nie mo e powodowa  zagro enia

ycia ludzi lub bezpiecze stwa mienia. Mamy jednak równie  kolejne 

przes anki – odst pstwo to nie mo e równie  powodowa  zagro enia

bezpiecze stwa i prawid owego ruchu kolejowego, a tak e nie mo e

zak óca  dzia ania urz dze  s u cych do prowadzenia tego ruchu.

Wreszcie porównuj c przepis art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie 

kolejowym z art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego nale y doj  do wniosku, 

i  stanowi on lex specialis wobec przepisów prawa budowlanego jako 

lex generali. Obydwa powy sze przepisy maj  rang  ustawow , jednak 

ustawa o transporcie kolejowym wesz a w ycie pó niej ni  ustawa 

Prawo budowlane, a tak e oba przepisy reguluj  analogiczny przed-

miot, ale w ró nym stopniu szczegó owo ci. Art. 9 prawa budowlanego 

dotyczy ogólnie trybu udzielenia zgody na odst pstwo od warunków 

technicznych, za  art. 57 ustawy o transporcie kolejowym dotyczy wy-

cznie udzielenia zgody na odst pstwo od warunków technicznych 

dotycz cych usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz 

wykonywanie robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowych, bocznic 

kolejowych i przejazdów kolejowych. Zastosowanie regu  kolizyjnych, 

a w szczególno ci zasady prawnej lex specialis derogat legi generali, tj. 

ustaw  o wi kszym stopniu szczegó owo ci stosuje si  przed ustaw

ogóln , pozwala na bezsporne wskazanie pierwsze stwa stosowania 

regulacji art. 57 ustawy o transporcie kolejowym przed art. 9 prawa 

budowlanego.

W a ciwe organy

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w a ciwy

organ administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu prze-

pisów prawa budowlanego, udziela b d  odmawia zgody na odst p-

stwo po uzyskaniu opinii w a ciwego zarz dcy. Tak wi c w a ciwo

organu nale y ustali  w oparciu o przepisy prawa omówione powy ej,

co pozwala jednoznacznie przyj , e organem administracji architek-

toniczno-budowlanej w a ciwym w sprawach obiektów i robót budow-

lanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenie zamkni tym
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jest wojewoda (art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5 ustawy Prawo budowlane), za

na pozosta ych terenach, w tym w s siedztwie obszaru kolejowego, 

w a ciwym organem jest starosta (art. 82 ust. 2).

Opinia zarz dcy infrastruktury kolejowej

Zgodnie z przepisem art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym 

do udzielenia zgody na odst pstwo od warunków usytuowania budyn-

ków i budowli okre lonych w art. 53, jak i wykonywania robót ziem-

nych okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 nie 

jest ju  konieczne uzyskanie przez organ administracji architektonicz-

no-budowlanej upowa nienia w a ciwego ministra. Jednak e powy -

szy przepis wprowadza inny wymóg – w przedmiocie tego odst pstwa

rozstrzyga on po uzyskaniu opinii w a ciwego zarz dcy infrastruktury 

kolejowej. Wed ug art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym za-

rz dc  infrastruktury jest podmiot wykonuj cy dzia alno  polegaj -

c  na zarz dzaniu infrastruktur  kolejow  na zasadach okre lonych

w ustawie, przy czym funkcje zarz dcy infrastruktury kolejowej lub jej 

cz ci mog  wykonywa  ró ne podmioty.

Skoro ustawodawca powierzy  zarz dcom infrastruktury kolejowej 

wyra anie opinii dotycz cej udzielenia zgody na odst pstwo od wa-

runków okre lonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym, a or-

ganem orzekaj cym w tym przedmiocie jest organ administracji archi-

tektoniczno-budowlanej, to opinia ta wyra ana jest w trybie art. 106 

k.p.a. Zarz dca infrastruktury, niezale nie od tego jakie wykonuje 

zasadnicze dzia ania i jak jest usytuowany organizacyjnie, w zakresie 

wyra ania opinii niezb dnej do wyra enia zgody na odst pstwo, z woli 

ustawodawcy pe ni funkcj  publiczn . Zatem dzia anie na podstawie 

art. 106 k.p.a. jest form  wspó dzia ania w okre lonym zakresie mi -

dzy dwoma podmiotami, z których jeden jest umiejscowiony w syste-

mie organów administracji publicznej, za  drugi (zarz dca infrastruk-

tury), wykonuje poza w asnymi zasadniczymi obowi zkami, równie

zadania powierzone ustaw  z zakresu publicznego prawa administra-

cyjnego - wyra enie opinii co do zasadno ci wniosku o odst pstwo10.

Przedmiotowa opinia zarz dcy infrastruktury kolejowej, jako podmio-

tu odpowiedzialnego za utrzymywanie infrastruktury i bezpieczne 

prowadzenie ruchu kolejowego, powinna zawiera  stanowisko doty-

cz ce potencjalnych zak óce  eksploatacji linii kolejowych, bocznic 

10  por. postanowienie Naczelnego S du Administracyjnego w Warszawie z 29.12.2010r. sygn. II OW 74/10.
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kolejowych i przejazdów kolejowych, dzia ania urz dze  zwi zanych

z prowadzeniem ruchu kolejowego, a tak e ewentualnego wyst pienia

zagro enia bezpiecze stwa ruchu kolejowego, zwi zanych z zastoso-

waniem warunków zamiennych do tych okre lonych w obowi zuj -

cych przepisach.

Forma rozstrzygni cia

Przepisy ustawy o transporcie kolejowym, w odró nieniu od Prawa 

budowlanego, nie wskazuj  formy w jakiej organ administracji archi-

tektoniczno-budowlanej rozstrzyga o odst pstwie. Nale y zwróci  na 

przyj t  w doktrynie i orzecznictwie teori  domniemania decyzji admi-

nistracyjnej, zgodnie z któr  przyjmuje si , e w razie w tpliwo ci co 

do formy za atwienia sprawy administracyjnej w sposób w adczy przez 

dany organ administracji publicznej, za atwienie to powinno nast pi

w formie prawnej decyzji administracyjnej11.

Zgodnie z utrwalonym, tak w orzecznictwie12 jak i w doktrynie, po-

gl dem u ycie takiej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakte-

ru prawnego danego aktu, jako decyzji administracyjnej. Nie nale y

jednocze nie zapomina  o wyst puj cej w pi miennictwie teorii do-

mniemania decyzji administracyjnej, zgodnie, z któr  przyjmuje si ,

e w razie w tpliwo ci, co do formy za atwienia sprawy administra-

11  por. szerzej: Borkowski J. [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 484-477; 
Janowicz Z., Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 279; zob. tak e: Wróbel A. [w:] Ja kowska M., Wróbel 
A., Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 601 i 610; Ja kowska M., Zwi zanie decyzji administracyjnej usta-
w , Toru  1998, s. 36-37; Wyrok Naczelnego S du Administracyjnego - O rodek Zamiejscowy we Wroc awiu z dnia 31 sierpnia 1984r.; SA/Wr 
430/84; LexPolonica nr 297385; Uchwa a Sk adu Pi ciu S dziów Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 15 listopada 1999r.; sygnatura: 
OPK 24/99; LexPolonica nr 345682; Glosa 2000/11 s. 45; Uchwa a Sk adu Pi ciu S dziów Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 15 
listopada 1999r.; sygn. OPK 25/99; LexPolonica nr 343965; Janowicz Z., Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
1999, s. 279; zob. tak e: Wróbel A. [w:] Ja kowska M., Wróbel A., Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 601 
i 610; Ja kowska M., Zwi zanie decyzji administracyjnej ustaw , Toru  1998, s. 36-37. Powy sze stanowisko znalaz o swoje potwierdzenie 
w orzecznictwie TK, TK w uchwale z dnia 25 wrze nia 1991r.; sygn. W. 1/91, wskaza , e o ile nie stoi temu na przeszkodzie wyra ny przepis 
prawa, wyk adnia winna zmierza  w kierunku rozszerzenia gwarancji procesowych strony i przyjmowania formy prawnej decyzji administra-
cyjnej. Z drugiej strony nale y jednak e pami ta , e wydanie decyzji w sprawie, co do której przepis prawa przewiduje jej za atwienie w inny 
sposób ni  przez wydanie decyzji, oznacza, e decyzja zosta a wydana bez podstawy prawnej; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 
1983r.; sygn. I SA 217/83. Nale y równocze nie zaakcentowa , e w orzecznictwie s dów administracyjnych reprezentowana jest równie
linia orzecznicza, która kwestionuje wskazan  powy ej teori  domniemania decyzji administracyjnej. Przyk adowo NSA w orzeczeniu z dnia 
23 lutego 1981r.; sygn. SA 109/81; wskaza , e decyzja administracyjna wydana w sprawie, której za atwienie w formie decyzji przepisy 
nie przewiduj , podlega stwierdzeniu niewa no ci, jako wydana bez podstawy prawnej. Maj c jednak e na uwadze konieczno  ochrony dla 
sfery praw i interesów podmiotów administrowanych nale a oby wypowiedzie  si  za przyj ciem teorii domniemania decyzji administracyjnej. 
Dodatkowo nale y wskaza , e w jednym z orzecze  NSA wyrazi  pogl d, e w przypadkach, gdy pewne uprawnienie strony nie powstaje 
bezpo rednio z mocy prawa, lecz w wyniku konkretyzacji normy prawnej, organ administracji publicznej – o ile nie jest przewidziana inna
forma prawna jego dzia a  – obowi zany jest dokona  tej konkretyzacji w drodze wydania decyzji administracyjnej; por. szerzej: Wyrok NSA 
z dnia 31 sierpnia 1984r.; sygn. SA/Wr 430/84; Orzecznictwo S dów Polskich i Komisji Arbitra owych 4/1984, Poz. 176.

12  „Je eli w sprawie podlegaj cej za atwieniu w drodze decyzji rozstrzygni cia organu administracji nazwane zosta o b dnie postanowieniem, 
ale odpowiada ono istocie decyzji administracyjnej, rozstrzygni cie takie podlega zaskar eniu do s du administracyjnego.” – por. szerzej: 
Postanowienie NSA oz. we Wroc awiu z dnia 11 lipca 1984r.; sygn. SA/WR 309/84; zob. tak e: Postanowienie NSA z dnia 20 listopada 1981r.; 
sygn. II SA 848/81; tak te  Uchwa a Sk adu Siedmiu S dziów NSA z dnia 4 kwietnia 2000r.; sygn. FPS 13/00.
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cyjnej w sposób w adczy przez dany organ administracji publicznej, 

za atwienie to powinno nast pi  w formie prawnej decyzji administra-

cyjnej. Analizuj c powy sze pogl dy doktryny jak i tezy zaczerpni te 

z orzecznictwa wydaje si , e z powodzeniem mo na zaryzykowa  tez ,

e dominuj cy jest kierunek wyk adni przepisów prawa, który zak ada 

rozszerzaj ce ujmowanie decyzji administracyjnej. Z punktu widzenia 

konieczno ci ochrony sfery praw i interesów adresata rozstrzygni  wy-

dawanych przez uprawnione organy administracji wysoce korzystne 

jest bowiem to by rozstrzygni cia te zapada y w formie prawnej decyzji 

administracyjnej13, wydawanej na mocy ci le uregulowanych przepi-

sów proceduralnych14, a nie w jakiejkolwiek innej formie prawnej wyko-

rzystywanej przez administracj  publiczn  w jej dzia alno ci15.

W zwi zku z powy szym uzasadnione wydawa oby si  stwierdzenie, 

i  udzielenie zgody na odst pstwo od warunków usytuowania budyn-

ków i budowli okre lonych w art. 53 winno nast pi  w formie decy-

zji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak maj c

na uwadze zasad  koherentno ci systemu prawa oraz incydentalny 

charakter zagadnienia odst pstwa, jak równie  fakt, i  przedmiotowe 

odst pstwo, mimo umiejscowienia poza przepisami prawa budowla-

nego, dotyczy regulacji procesu budowlanego, mo na tak e przyj ,

i  celowe i uzasadnione jest rozstrzygni cie o dopuszczalno ci przed-

miotowego odst pstwa w drodze postanowienia, przez zastosowanie 

zasady analogii do instytucji art. 9 ust. 2 prawa budowlanego, który 

to pogl d pojawia si  równie  w orzecznictwie16. Niew tpliwie wyda-

13  W pi miennictwie podnosi si , e uwzgl dnienie takiego domniemania mo e w najgorszym przypadku skutkowa  stwierdzeniem niewa no ci
decyzji administracyjnej, ale nigdy nie pozbawi strony post powania mo liwo ci obrony, jak  daje skorzystanie z okre lonego rodka praw-
nego zaskar enia; por. szerzej: Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 139. Maj c powy sze na uwadze 
nie mo na zgodzi  si  z tez  jednego z orzecze  NSA, w którego tre ci NSA explicite wskaza , e warunkiem dopuszczalno ci wydania decyzji 
administracyjnej jest istnienie przepisu prawa materialnego przewiduj cego za atwienie sprawy w takiej formie. Wydanie decyzji w sytuacji, 
gdy brakuje takiej podstawy prawnej powoduje, e dzia anie organu jest naruszeniem prawa takiej rangi, i  skutkuje stwierdzenie niewa no ci
decyzji w przypadku, gdy sta a si  ona ostateczna; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 8 lutego 1996r.; Sygn. SA/Ka 2786/94;. Przyj cie takiego 
zaw aj cego stanowiska prowadzi oby do ograniczenia mo liwo ci ochrony sfery praw i interesów adresatów rozstrzygni  administracyjnych, 
a tym samym sta oby w opozycji do porz dku konstytucyjnoprawnego jak i do systemowej roli administracji publicznej.

14  Potwierdzeniem powy szej tezy jest jeden z wyroków NSA, w którego tre ci NSA wskaza , e: prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury, ze 
wzgl du na jego istotne znaczenie w procesie urzeczywistniania praw i wolno ci obywatelskich, mie ci si  w tre ci zasady pa stwa prawnego /art. 
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W pa stwie prawnym wymagane jest nie tylko zrozumia e, precyzyjne i zgodne z innymi regu ami, wyni-
kaj cymi z istoty takiego pa stwa, unormowanie procedury, lecz równie  prawid owe i cis e jej stosowanie w praktyce, w szczególno ci za  tych 
jej przepisów, które okre laj  uprawnienia procesowe uczestników post powania; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 19 pa dziernika 1993r.; sygn. 
V SA 250/93; Biskupr., Ganczar M., Przedsi biorca jako strona post powania administracyjnego – uwagi na tle ustawy o swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej [w:] Niczyporuk J. (red.), Kodyfikacja Post powania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 32.

15  W powy szym kontek cie warto wskaza , e w pa stwie prawa, respektuj cym zasad  zaufania obywatela do pa stwa, obywatel b d cy
podmiotem konstytucyjnie okre lonych praw, wolno ci i obowi zków, nie mo e by  traktowany jako podmiot administrowany, zdany na 
organizatorsk  aktywno  organów administracyjnych; por. szerzej: Duniewska Z., Jaworska-D bska B., Michalska-Badziakr., Olejniczak-
Sza owska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Poj cia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 95.

16  por. postanowienie Naczelnego S du Administracyjnego z 29.12.2010r. sygn. II OW 74/10, LEX nr 743505.
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nie postanowienia, obwarowane mniejszymi „wymaganiami” od de-

cyzji administracyjnej, wydatnie wp ywa na szybko  rozstrzygni cia

w przedmiocie uzyskania odst pstwa i sprawno  ca ego post powa-

nia w sprawie pozwolenia na budow .

4. Uwagi ko cowe

Instytucja odst pstwa, mimo wieloletniego ju  funkcjonowania 

w systemie prawa budowlanego, wci  posiada jeszcze „potencja ” nie 

w pe ni wykorzystywany przez organy administracji architektoniczno-

budowlanej oraz projektantów i inwestorów. W procesie budowlanym, 

w szczególno ci w pocz tkowym jego stadium, na etapie pomys u lub 

projektu, nie jeste my w stanie przewidzie  wszystkich okoliczno ci,

które zastaniemy „w terenie”.

Wyja nienia wymagaj  równie  niektóre kwestie natury prawnej. 

Ustawodawca nie wskaza  ani w przepisach Prawa budowlanego ani 

w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, kto i kiedy mo e z o y

wniosek o udzielenie zgody na odst pstwo. W ocenie autora uzasad-

nione jest przyznanie tego uprawnienia na rzecz inwestora lub dzia-

aj cego z jego upowa nienia projektanta, jako tych uczestników pro-

cesu budowlanego, którzy odpowiadaj  za przygotowanie propozycji 

odst pstwa.

Wobec braku wyra nego wskazania przez ustawodawc  od kiedy 

dopuszczalne jest wyst pienie o udzielenie zgody na odst pstwo, na-

le y wskaza  i  nie ma przeciwwskaza  formalnoprawnych do rozpo-

znania wniosku o odst pstwo jeszcze przed wyst pieniem przez inwe-

stora o pozwolenie na budow . Maj c jednak na uwadze sprawno

procesu nie mo na takich wyst pie  inwestora (projektanta) uzna  za 

uzasadnione. Przede wszystkim za niezasadne i niedopuszczalne nale-

y uzna  wyst pienia o odst pstwo na etapie przygotowania projektu, 

a niekiedy na etapie przygotowania studium wykonalno ci przedmio-

towej inwestycji. Mo e to prowadzi  do niepo danej sytuacji, kiedy 

to organ administracji architektoniczno-budowlanej by by zaj ty za a-

twianiem wniosków o kolejno zg aszane odst pstwa w ramach jednej 

inwestycji, a w przypadku rozstrzygni  wynikaj cych z art. 9 prawa 

budowlanego równie  uzyskaniem upowa nienia w a ciwego mini-

stra, podczas gdy brak jest ca kowicie opracowanego projektu. Taka 
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sytuacja nierzadko mo e prowadzi  do zaj cia b dnego stanowiska, 

co do zasadno ci odst pstwa.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rozpoznanie wniosku o od-

st pstwo i czynno ci zmierzaj ce do jego za atwienia organ admini-

stracji przeprowadza w toku post powania o wydanie decyzji o po-

zwoleniu na budow . Decyzja o pozwoleniu na budow  ko czy post -

powanie rozstrzygaj c o istocie sprawy w tym tak e w kwestii odst p-

stwa od przepisów techniczno-budowlanych17. Przyj  nale y zatem, 

i  dopuszczalne i racjonalne jest z o enie wniosku o udzielenie zgody 

na odst pstwo wraz z wnioskiem w przedmiocie zatwierdzenia projek-

tu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow . Wówczas dajemy 

organowi architektoniczno-budowlanemu ca o  wiedzy niezb dnej

do rozstrzygni cia sprawy.

Warto pami ta , e projektowanie i budowanie s  procesem twór-

czym. Zbyt rygorystyczne trzymanie si  warunków technicznych 

okre lonych w przepisach prawa, sprowadzi oby budowanie jedynie 

do procesu odtwórczego polegaj cego na przetworzeniu i zastosowa-

niu normy prawnej, nie pozwalaj c nam jednocze nie na skorzystanie 

z post pu i wiedzy technicznej, która zawsze b dzie wyprzedza  pro-

ces stanowienia prawa. Instytucja odst pstwa s u y agodzeniu tych 

rygorów i umo liwieniu wykorzystania pe ni wiedzy przez projektanta 

i buduj cego.

EXEMPTIONS FROM TECHNICAL CONDITIONS 
IN THE REGULATIONS OF THE BUILDING LAW 

AND THE RAILWAY TRANSPORT ACT
Summary

This article is about some legal requirements of the architec-

tural-building administrative body’s permit to the exemption from 

the technical conditions. The autor has pointed at the legal basis, 

analogies and differences between two procedures on providing 

permit to the exemption from the technical conditions. The artic-

le is based on the regulations of the Building Law, the Railway 

Transport Act and the current adjudications of the administrative 

courts.

17  por. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2008r. sygn. II OSK 905/07, LEX nr 485010.
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OBS UGA TRANSPORTEM SZYNOWYM 
STADIONU MIEJSKIEGO WE WROC AWIU

W TRAKCIE UEFA EURO2012

Streszczenie
Zbli aj ce si  Mistrzostwa Europy w Pi ce No nej UEFA 

EURO2012, które odb d  si  w Polsce oraz na Ukrainie, stano-

wi  ogromne wyzwanie transportowe dla miast gospodarzy. Do-

wiadczenia miast w których organizowane by y tego typu impre-

zy, ale równie  miast polskich, które organizowa y lub organizuj

cyklicznie imprezy masowe dowodz  konieczno ci zapewnienia 

znacznej poda y w transporcie zbiorowym, jedynym rodku, któ-

ry jest w stanie obs u y  ogromne ilo ci uczestników, w stosun-

kowo krótkim czasie. W artykule przedstawiono w skrócie wnio-

ski oraz zalecenia dla obs ugi transportowej z wykorzystaniem 

transportu szynowego Stadionu Miejskiego we Wroc awiu, jednej 

z aren UEFA EURO2012, sformu owane przez zespó  projektowy, 

w pracach którego uczestniczyli autorzy.

S owa kluczowe: UEFA EURO2012, tramwaj, kolej, obs uga

1. Wprowadzenie

Zbli aj ce si  Mistrzostwa Europy w Pi ce No nej UEFA EURO2012, 

które odb d  si  w Polsce oraz na Ukrainie, stanowi  ogromne wy-

zwanie transportowe dla miast gospodarzy. Do wiadczenia miast, 

w których organizowane by y tego typu imprezy, ale równie  miast 

polskich, które organizowa y lub organizuj  cyklicznie imprezy maso-

we dowodz  konieczno ci zapewnienia znacznej poda y w transporcie 

1  mgr in ., Politechnika Krakowska, Wydzia  In ynierii L dowej, Zak ad Organizacji i Ekonomiki Transportu, e-mail: sapon@pk.edu.pl
2  mgr in ., Politechnika Krakowska, Wydzia  In ynierii L dowej, Katedra Systemów Komunikacyjnych, e-mail: lfranek@pk.edu.pl
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zbiorowym, jedynym rodku, który jest w stanie obs u y  ogromne 

ilo ci uczestników, w stosunkowo krótkim czasie.

Najwydajniejszym jest metro, jednak w adnym polskim mie cie,

które jest organizatorem imprezy, nie b dzie mo liwe dowiezienie ki-

biców metrem pod stadion. Pozostaj  autobusy, tramwaje oraz kolej, 

przy czym bior c pod uwag  kryterium przepustowo ci oraz niezawod-

no ci, transport szynowy posiada w tym zakresie znaczn  przewag .

Mistrzostwa, które odb d  si  w przysz ym roku od miesi cy stano-

wi  znacz cy impuls w modernizacji i rozwoju infrastruktury trans-

portowej, w tym infrastruktury kolejowej oraz tramwajowej, zarówno 

na poziomie kraju, jak i samorz dów. Ciekawym przyk adem mo e by

Wroc aw, w którym odleg o  do stadionu wymusi a szereg inwestycji 

transportowych, które po zako czeniu imprezy b d  z powodzeniem 

s u y  mieszka com miasta.

W artykule przedstawiono w skrócie wnioski oraz zalecenia dla ob-

s ugi transportowej Stadionu Miejskiego we Wroc awiu, jednej z aren 

UEFA EURO2012, sformu owane przez zespó  projektowy, w którego 

pracach uczestniczyli autorzy.

2. Obs uga transportowa Stadionu Miejskiego we Wroc awiu

Stadion Miejski we Wroc awiu zosta  zlokalizowany przy Alei l -

skiej, oko o siedem kilometrów od centrum miasta, w s siedztwie au-

tostrady A8 (w ze  Stadion) oraz linii kolejowej numer 273 Wroc aw

– Zielona Góra. Jego pojemno  w przypadku meczów pi ki no nej,

bez konieczno ci wydzielania stref buforowych, wynosi 40610 osób. 

Jest on powi zany z centrum miasta g ówn  arteri  Legnicka – Lotni-

cza oraz wspomagaj c  Pilczycka – Popowicka, wzd u  których popro-

wadzone s  linie tramwajowe. 

Znaczna odleg o  od ródmie cia, gdzie zaplanowano strefy ki-

bica (zorganizowane miejsca dla uczestników bez biletów) oraz gdzie 

znajduj  si  g ówne dworce komunikacji regionalnej, wymusza ko-

nieczno  zapewnienia obs ugi obiektu transportem zbiorowym tym 

bardziej, i  popyt na us ugi mo e by  znaczny, z uwagi na potrzeb

zamkni cia parkingu przystadionowego (wymóg UEFA) oraz spodzie-

wane zachowania komunikacyjne uczestników imprezy. 
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Przyj te zosta y wyj ciowe dane oszacowane w dokumencie kon-

cepcyjnym (Mobility Concept) przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Schemat podzia u procentowego na grupy kibiców przybywaj cych
na Stadion Wroc awski w okresie rozgrywek EURO2012 dla scenariusza 
A* wg opracowania Mobility Concept w zale no ci od kierunku przybycia 

i rodka
*Scenariusz A – mecze rozgrywane s  przez dru yny b d ce bliskimi s siadami Polski

Jak wynika z powy szych za o e  szacuje si , i  z obszaru Wroc-

awia przyb dzie na stadion oko o 13 400 kibiców, z czego niespe na

7 000 wykorzysta w tym celu transport zbiorowy. Spoza Wroc awia

przyb dzie ponad 27 200 uczestników imprezy, z czego ponad 12 400 

transportem zbiorowym. Nale y mie  na uwadze, i  nie do ko ca mo -

liwe jest okre lenie czasu przybycia go ci spoza miasta do Wroc awia,

czy b dzie to zaraz przed meczem, co oznacza konieczno  zapewnie-

nia sprawnego po czenia stadionu z portem lotniczym (UEFA ocze-

kuje najwy szego udzia u podró y lotniczych w historii mistrzostw), 

czy te  jaki  czas przed, co oznacza o by, i  uczestnicy w pierwszej 

kolejno ci udadz  si  do centrum, a przed samym meczem na sta-

dion. Drugi wariant jest o tyle korzystniejszy, i  potoki z lotniska b d

znacznie bardziej roz o one w czasie.

Powy sze szacunki mog  by  niewystarczaj ce, w sytuacji warian-

tów skrajnych (np.: trzeci mecz z udzia em dru yny Polski jest decy-

duj cym o wyj ciu z grupy), kiedy liczba go ci spoza Wroc awia mo e

znacz co wzrosn .
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Spodziewane potoki w trakcie imprezy wraz z warunkami dost p-

no ci areny, wymusi y na w adzach miasta konieczno  inwestycji 

w infrastruktur  tramwajow , dla której przewidziano wiod c  rol

w obs udze relacji Centrum – Stadion. Zrealizowane zosta y moderni-

zacje torowiska w ulicach: Legnickiej, Lotniczej oraz Kosmonautów, 

a tak e terminal przesiadkowy Pilczyce (fot. .1). Na uko czeniu s :

nowa linia tramwajowa cz ca ulic  Legnick  z terminalem Stadion, 

zlokalizowanym przy ulicy Królewieckiej oraz w ze  kolejowo-tramwa-

jowy Stadion, zlokalizowany nad lini  kolejow  273.

Fot. 1. Terminal przesiadkowy Pilczyce

Wspomniany terminal Pilczyce wzbudza najwi cej kontrowersji, 

poniewa  zosta  wybudowany w odleg o ci jednego przystanku przed 

zintegrowanym w z em kolejowo-tramwajowym, który ma stanowi ,

oprócz terminalu Stadion, g ówny punkt obs ugi uczestników imprez, 

co z kolei wymusza prowadzenie wszystkich obs uguj cych go tram-

wajów do odleg ej o kilka kilometrów p tli Le nica. Zadawane jest za-

tem pytanie o sensowno  powstania terminalu Pilczyce.

Niestety nie uda o si  rozpocz  innej niezmiernie wa nej, z punk-

tu widzenia niezawodno ci oraz przepustowo ci inwestycji szynowej, 
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linii tramwajowej wzd u  ulicy Popowickiej, a  do skrzy owania ulic 

Dmowskiego i Jagie y, która stanowi aby alternatyw  dla ci gu Leg-

nicka.

3. Obs uga transportowa w trakcie EURO2012

Zmodernizowane oraz nowe odcinki linii tramwajowych s u y  maj

obs udze uczestników EURO2012 w trakcie trzech zaplanowanych 

meczów grupowych. Podczas meczów rozgrywanych w dni powszednie 

(8.06.2012 r. – pi tek i 12.06.2012 r. – wtorek) zaproponowano skie-

rowanie na trasy zast pcze tramwajów planowo kursuj cych do p tli

Robotnicza/Fabryczna na 4 godziny przed meczem (z wykluczeniem 

ulicy Legnickiej). W tym czasie na odcinku Fabryczna – Jana Paw a II 

powinna kursowa  zast pcza linia autobusowa (2-3 autobusy). Zgod-

nie z za o eniami UEFA oraz w adz samorz dowych, miasto w trakcie 

imprezy pozostaje otwarte, dlatego zak ada si  i  ruch linii regular-

nych zostanie utrzymany, w tym:

- do Pilczyc i Le nicy pojad  cztery linie (3x12 minut i 1x6 mi-

nut),

- do Stadionu (przez ul. Pilczyck ) jedna linia Tramwaju Plus (co 

6 minut).

cznie daje to 35 poci gów w ci gu godziny.

Zak ada si  kursowanie wy cznie sk adów 2x105N lub analogicz-

nych (w tym dwukierunkowych) o pojemno ci rednio 200 osób ka -

dy. Przyjmuj c wykorzystanie pojemno ci przewozami wewn trzmiej-

skimi na poziomie maksymalnie 50%, do dyspozycji jest 100 miejsc 

w ka dym z tych tramwajów, a wi c cznie oko o 3 500 miejsc/h. 

Uwzgl dniaj c deklaracj  przedstawicieli MPK Wroc aw o maksy-

malnej przepustowo ci (ze wzgl du na zasilanie) na poziomie 40-45 

tramwajów/h, mo na do o y  jeszcze jedn  lini  tramwajow  specjal-

n  kursuj c  co 12 minut do p tli Stadion (przez ul. Pilczyck ), co 

daje dodatkowych 1 000 miejsc. cznie do obs ugi Stadionu b dzie

wi c oko o 4 500 miejsc/h. Oczywi cie za o enie o 100% wykorzysta-

niu pojemno ci ka dego tramwaju jest przesadzone, ale równocze nie

brak w tym okresie nauki szkolnej oraz zaj  dydaktycznych na uczel-

niach spowoduje, e w praktyce mo na spodziewa  si  mniejszych 

ni  za o ono przewozów nie zwi zanych z meczem, co z nawi zk  po-
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winno zrekompensowa  nierównomierne nape nianie si  tramwajów. 

Tak wi c za o enie o dost pno ci w tramwajach na tym ci gu oko o

5 000 miejsc/h powinno by  realne.

Inna sytuacja b dzie mia a miejsce dla meczu z udzia em dru yny

Polski rozgrywanego w sobot  (16.06.2010 r.).

Zak ada si , e w tym dniu ci giem ulic Legnicka – Lotnicza b d

kursowa y nast puj ce linie tramwajowe sta e:

- do Pilczyc i Le nicy cztery linie (3x20minut, 1x10minut),

- do Stadionu (przez ul. Pilczyck ) jedna linia Tramwaju Plus (co 

10 minut).

cznie daje to 21 poci gów w ci gu godziny.

W dalszym ci gu zak ada si  kursowanie wy cznie sk adów 2x105N 

lub analogicznych (w tym dwukierunkowych) o pojemno ci rednio

200 osób ka dy. Przyjmuj c wykorzystanie pojemno ci przewozami 

wewn trzmiejskimi na poziomie maksymalnie 50%, do dyspozycji jest 

100 miejsc w ka dym z tych tramwajów, a wi c oko o 2 100 miejsc/h. 

Uwzgl dniaj c deklaracj  przedstawicieli MPK Wroc aw o maksymal-

nej przepustowo ci (ze wzgl du na zasilanie) na poziomie 40-45 tram-

wajów/h, mo na do o y  jeszcze dwie linie tramwajowe specjalne: jed-

n  kursuj c  przez ul. Pilczyck  do p tli Stadion – z cz stotliwo ci

5 minut, oraz drug  do p tli Pilczyce – z cz stotliwo ci  10 minut. 

W obu liniach do dyspozycji b dzie oko o 3 600 dodatkowych miejsc. 

cznie do obs ugi stadionu b dzie wi c ponad 5 500 miejsc/h.

Zestawiaj c powy sze obliczenia z szacowanym popytem z obszaru 

centrum w okresie dwóch do trzech godzin (standard dla nape nia-

nia stadionu o takiej pojemno ci), nie powinno by  problemu z za-

pewnieniem odpowiedniej poda y w tramwajach. Sytuacj  mo e je-

dynie skomplikowa  nadmierna liczba uczestników, którzy przyb d

do miasta z zewn trz wcze niej i zwi ksz  potoki na trasie Centrum 

– Stadion przed samym meczem.

Zdecydowanie trudniejsze warunki b d  panowa  po zako czeniu

meczów, kiedy wszyscy uczestnicy b d  chcieli jak najszybciej wydo-

sta  si  do do centrum miasta, co przy krótkim czasie opró niania

obiektu, z pewno ci  spowoduje kumulacj  osób na przystankach 

tramwajowych, zatem konieczne b dzie sprawne zabezpieczenie in-

frastruktury.

Brak alternatywy dla linii tramwajowej wzd u  ulicy Legnickiej sta-

nowi istotne zagro enie dla obs ugi meczów EURO2012. Wyst pie-
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nie zdarzenia losowego w okresie nape niania stadionu, skutkuj ce

wstrzymaniem kursowania tramwajów mo e spowodowa  fatalne na-

st pstwa dla organizacji ca ej imprezy. Pewn  przestrog  niech b dzie

wypadek, który wydarzy  si  na ulicy Legnickiej 3.11.2011 r. (fot. 2), 

gdzie w wyniku najechania na siebie tramwajów rannych zosta o 33 

osób. Utrudnienia zwi zane z usuni ciem pojazdów oraz zebraniem 

materia ów dowodowych trwa y prawie 4 godziny. 

Zdj cie 2. Wypadek tramwajowy na ul. Legnickej we Wroc awiu
(wyk. Maciej Kulczycki PAP)

W przypadku wyst pienia tego typu zdarzenia w okresie 2-3 godzin 

przed meczem, mo e oznacza , oprócz oczywistych strat zwi zanych

z samym wypadkiem, równie  fatalne konsekwencje dla organiza-

cji imprezy. Praktycznie nie ma mo liwo ci dowiezienia uczestników 

innym rodkiem transportu. Autobusy b d  zaanga owane w inne 

zadania na terenie miasta, poza tym nie s  w stanie przej  takich 

potoków. Doj cie piesze zaj oby ponad godzin . W rezultacie zbiegu 

niekorzystnych okoliczno ci kibice mog  nie dotrze  na stadion na 

czas, co negatywnie wp ynie na wizerunek miasta. Praktycznie jedy-

nym rozwi zaniem jest przeprowadzenie audytu bezpiecze stwa ko-

rytarza przed imprez  oraz wzmocnienie zabezpieczenia skutkuj ce

minimalizacj  ryzyka.

Wsparciem dla obs ugi tramwajowej ma by  kolej. B d cy na uko -

czeniu przystanek kolejowy Wroc aw Stadion, zlokalizowany na linii 

kolejowej 273 Wroc aw – Zielona Góra – Szczecin pomi dzy przystan-

kami Wroc aw Ku niki oraz Wroc aw Pracze, stanowi element w z a
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integruj cego tramwaj, autobus oraz kolej, a w przysz o ci by  mo na

tu równie  zlokalizowa  parking w systemie P+R. Teoretycznie w -

ze  b dzie umo liwia  obs u enie 10 000 pasa erów na godzin , jed-

nak w przypadku konieczno ci podstawiania poci gów specjalnych, 

z uwagi na brak mo liwo ci zmiany kierunku, przepustowo  mo e

by  ni sza.

W trakcie meczów EURO2012 proponuje si  obs u y  po czeniem

kolejowym przede wszystkim osoby przyje d aj ce na mecz poci -

gami i autobusami regionalnymi. Zaleca si  uruchomienie poci gów

maksymalnie co 15 minut na 3 godziny przed rozpocz ciem meczu. 

Podstawow  powinna by  trasa Wroc aw G ówny – Wroc aw Stadion 

– Wroc aw Pracze (ze wzgl du na brak mo liwo ci zmiany czo a po-

ci gu na przystanku przy Stadionie), uzupe nieniem oferty mog yby

by  poci gi jad ce od strony G ogowa. Poci gi jad ce od strony Klucz-

borka, Ostrowa, K pna, Trzebnicy proponuje si  skierowa  w dniach 

meczowych do przystanku Wroc aw Stadion i zako czy  ich tras , po-

dobnie jak poci gów z Wroc awia G ównego, na stacji Wroc aw Pracze. 

Ogólnie do stadionu powinno przyje d a  6 poci gów/h: 4 z Wroc a-

wia G ównego i 2 ze stacji Wroc aw Nadodrze. Zak adaj c, e by yby

to 4 ezt (po 500 – 600 osób) i 2 szynobusy (po 200 – 250 osób) daje to 

poda  miejsc na poziomie oko o 2 500 osób/h.

Prawdopodobnie nie ma potrzeby szukania dodatkowych rezerw, 

z uwagi na obawy, i  niewiele osób zdecyduje si  na dojazd kolej  do 

stadionu z centrum miasta. Powodowane jest to znaczn  odleg o ci

dworców: G ównego oraz Nadodrze od Rynku, gdzie zorganizowana 

b dzie strefa kibica.

4. Priorytety dla komunikacji publicznej 

Wa nym problemem koniecznym do rozwi zania, z punktu widze-

nia za o e  obs ugi transportowej imprezy EURO2012, dotycz cym

modelowania popytu, jest zapewnienie transportowi zbiorowemu prio-

rytetu w ruchu, w zakresie umo liwiaj cym optymalne funkcjonowa-

nie, bez strat czasowych wynikaj cych z kongestii oraz zdarze  na 

ulicach miasta. Najistotniejsze s  korytarze cz ce obiekty zwi zane

z imprez , a wi c stadion, strefy kibica, parkingi P+R oraz dworce ko-

munikacji regionalnej. 
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Pierwsz  kwesti  jest priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego 

nadawany przez sygnalizacje steruj ce ruchem na skrzy owaniach.

Zak ada si  wdro enie przed EURO2012 systemu obszarowego stero-

wania ruchem na terenie ródmie cia wraz z priorytetem dla tramwa-

jów w korytarzu Tramwaju Plus (rys. 2).

Rys. 2. Planowane korytarze Tramwaju Plus z nadanym priorytetem na 
skrzy owaniach (materia  UM Wroc aw)

Wskazane korytarze cz ce stadion, centrum miasta, strefy kibica, 

dworce oraz cz  parkingów P+R, pokrywaj  wi kszo  potrzeb zwi -

zanych z EURO2012. Nale y mie  na uwadze fakt, i  na odcinku ko-

rytarza wzd u  ci gu Legnicka – Lotnicza – Pilczycka rekomenduje si

czasowe (3 godziny przed meczem, do 2 godzin po meczu) wy czenie 

sygnalizacji na skrzy owaniach z ulicami poprzecznymi, wynikaj ce 

z konieczno ci poprawy przepustowo ci oraz potrzeb pojazdów upraw-

nionych, co wp ynie na funkcjonowanie systemu sterowania ruchem. 

Warunkiem koniecznym sprawnej obs ugi uczestników EURO2012 

transportem zbiorowym jest wdro enie priorytetu poprzez wydzielenie 

pasów ruchu wy cznie dla tramwajów lub autobusów. 

Na terenie miasta istnieje znaczna liczba odcinków torowisk wbu-

dowanych w centraln  cz  jezdni ulic, które s , szczególnie w ob-
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szarze ródmie cia, mocno obci one ruchem pojazdów indywidual-

nych. Z punktu widzenia zarz dzania popytem i równowa enia pra-

cy przewozowej w trakcie imprezy niedopuszczalnym zjawiskiem s

straty czasu w podró y transportem zbiorowym zwi zane z kongesti .

Sytuacja taka spowoduje zniech cenie uczestników do wykorzysta-

nia parkingów P+R w doje dzie do strefy kibica. Konieczne jest fi zycz-

ne wydzielenie torowisk od ruchu ogólnego za pomoc  separatorów. 

W sytuacji zbyt ma ego przekroju ulicy, rekomenduje si  wydzielenie 

torowiska przy pomocy linii ci g ej.

5. Informacja dla uczestników imprezy

Obs uga transportowa imprez masowych wi e si  z konieczno ci

zorganizowania dodatkowego oznakowania informuj cego o kierun-

ku doj cia lub dojazdu. Oznakowanie informacyjne zwi zane z EU-

RO2012 jest ujednolicone i wypracowane wspólnie przez miasta or-

ganizatorów, koordynatorów krajowych oraz UEFA. Praktycznie nie 

nale y si  spodziewa  zmiany szaty grafi cznej i piktogramów w sto-

sunku do ostatniej imprezy w Austrii i Szwajcarii, oprócz logo impre-

zy. Jedyne uwagi, co do przejrzysto ci oraz jednoznaczno ci sformu o-

wano wobec piktogramu oznaczaj cego stref  kibica, st d pojawi  si

pomys  konkursu, aby wy oni  nowy.

Oznakowanie zamontowane na czas imprezy zak ada nadanie 

osobnych piktogramów przystankom tramwajowym, autobusowym 

oraz kolejowym. Przyk ad rekomendowanego znaku informacyjnego 

pokazano na rys. 3.

Rysunek 3. Przyk ad mo liwego do zastosowania oznakowania informa-
cyjnego na czas EURO2012
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Kolejno patrz c od lewej, oznakowanie sk ada oby si  z logo impre-

zy, obiektu do którego jest wskazywany kierunek, sposobu porusza-

nia si  oraz kierunku i szacunkowej odleg o ci.

6. Podsumowanie 

Ogromne przedsi wzi cie organizacyjne, jakim jest EURO2012, 

stanowi idealny impuls dla przyspieszenia inwestycji infrastruktu-

ralnych, przede wszystkim w ga zi transportu. Obserwuj c wysi ki

miast gospodarzy oraz instytucji pa stwowych przy realizacji nowych 

linii tramwajowych, modernizacji linii kolejowych, modernizacji i bu-

dowie przystanków tramwajowych i kolejowych, takich jak wspomnia-

ny Wroc aw Stadion mo na mie  nadziej , i  w perspektywie wielu lat 

b d  one s u y  zarówno kibicom dru yn, które przenios  si  na nowe 

areny, jak równie  wszystkim mieszka com miast. Przed organizato-

rami stoi jeszcze tylko jeden najwa niejszy sprawdzian po wniesionym 

wysi ku: zabezpieczenie samej imprezy w ci gu tych kilku czerwco-

wych dni. 

RAIL&TRAM SERVICE OF THE WROCLAW ARENA 
DURING THE UEFA EURO2012

Summary
European Football Championship UEFA EURO2012, which will 

be organized by Poland and Ukraine, determined a huge trans-

portation challenge for the host cities. According to the experience 

taken during the similar events and by the cities which organized 

such events in the past, the only means of transport which are 

able to ensure a proper service are the means of public transport, 

due to the large number of participants in relatively short time. 

Polish host cities’ transportation systems enable fan’s PT service 

by bus, tram or rail, but the track systems have an advantage 

on the road one, taking into consideration reliability and capacity 

criteria. The conclusions formulated by the project team (including 

paper authors) for the Wroclaw Arena concerning the transporta-

tion service during the UEFA EURO2012 have been presented in 

the paper. 

Keywords: UEFA EURO2012, tram, rail, service
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ODDZIA YWANIE P YT PRÓBNYCH 
NA PODTORZE

Streszczenie
Artyku  zawiera analiz  wspó pracy z podtorzem p yt do okre-

lania modu ów odkszta cenia w próbnych obci eniach. Uwzgl d-

nione s  obecnie stosowane p yty okr g e oraz p yty czworok tne

zgodne z kszta tem podk adów. Przeprowadzono analiz  stanu 

napr enia podtorza pod p ytami obci aj cymi i podano wnioski 

dotycz ce g boko ci strefy oddzia ywania p yt na podtorze.

S owa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, bada-

nia odkszta calno ci podtorza

1. Wprowadzenie

Prace budowlane lub naprawcze podtorza kolejowego obecnie 

przeprowadzane s  z uwzgl dnieniem wyników bada  geotechnicz-

nych, które wykonywane s  dla przygotowania projektu, oceny po-

st pu robót i dla stwierdzenia ich efektu ko cowego. Elementem ba-

da  geotechnicznych s  próbne obci enia podtorza p yt  w celu 

wyznaczenia warto ci modu ów odkszta cenia gruntów i materia-

ów w podtorzu pod torowiskiem. Badania te maj  du e znaczenie 

podczas trwaj cego obecnie przystosowywania dróg kolejowych do 

nowych warunków eksploatacji (szybko ci, nacisków, wymaga ). 

Wyniki bada  porównywane s  z warto ciami modu ów zawartymi 

w przepisach [1].

1  dr hab. in . prof. n. PP, prof. n. PWSZ w Gnie nie, Politechnika Pozna ska, Instytut In ynierii L dowej, Zak ad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo 
5, 60-965 Pozna , tel.: 61 665 2431, lucjan.siewczynski@put.poznan.pl

2  dr in ., Politechnika Pozna ska, Instytut In ynierii L dowej, Zak ad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo 5, 60-965 Pozna , tel.: +48 665 2407, 
e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl
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 Powi kszaj ce si  zainteresowanie stosowaniem modu ów od-

kszta cenia w budownictwie drogowym spowodowane jest mo liwo ci

bezpo redniego, prostego, szybkiego i wiarygodnego zmierzenia para-

metru geotechnicznego umo liwiaj cego ocen  no no ci i stanu bu-

dowli odbieraj cej obci enia od nawierzchni, bez pobierania, trans-

portu i bada  próbek gruntów. Wynik badania modu u odkszta cenia

stanowi jedyny syntetyczny miernik bezpo redniego pochodzenia do 

oceny stanu no no ci budowli gruntowych wspó pracuj cej z na-

wierzchni  drogi. Pomiary we wszystkich miejscach maj  jednakowy 

przebieg ukszta towany norm  [1, 3] okre laj c  narz dzia, post po-

wanie i analiz  wyników bada .

Obecnie w budownictwie dróg samochodowych i dróg kolejowych 

stosuje si  jednakowe narz dzia, post powanie i analiz  w badaniach 

parametrów odkszta calno ci – opracowane dla dróg samochodowych 

zastosowane zosta y tak e dla oceny podtorza dróg kolejowych. Ró -

nice w przekazywaniu obci e  od pojazdów na pod o e nawierzchni 

drogowych i na podtorze nawierzchni kolejowych, które powinno by

uwzgl dnione w modelowaniu procesu bada , podnoszone s  w dys-

kusjach. Celem artyku u jest analiza przebiegu bada  parametrów 

odkszta calno ci dla wykazania mo liwo ci uwzgl dnienia warunków 

wspó pracy nawierzchni kolejowej z podtorzem w tych badaniach.

2. Warunki próbnych obci e  podtorza p yt

Zdolno  materia u (tak e gruntu) do odkszta ce  pod wp ywem

si  zewn trznych, lub innych czynników fi zycznych, nazywa si  od-

kszta calno ci  – jej miar  jest stosunek jednostkowego obci enia

powierzchni przekazuj cej obci enia do jej osiadania pod tym obci -

eniem, z uwzgl dnieniem geometrycznych i fi zycznych warunków po-

miaru. Dla potrzeb drogownictwa (samochodowego i kolejowego) wy-

konuje si  próbne obci enia stalow  p yt  okr g  w celu oznaczenia 

modu u pierwotnego (ogólnego) odkszta cenia gruntu podtorza oraz 

modu u wtórnego z drugiego obci enia. Warunki próbnych obci e

mo na analizowa  uwzgl dniaj c warto ci parametrów okre laj cych

proces bada  i oblicze .

Wielko  modu u odkszta cenia ogólnego z wyników bada  próbn

p yt  okre lona jest równaniem [13]:
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(1)

gdzie:

ν – wspó czynnik Poissona,

 – wspó czynnik wp ywu kszta tu i sztywno ci p yty,

B – rednica p yty lub krótszy jej bok,

p – przedzia  obci e  przyj ty do oblicze  modu u,

y – osiadanie p yty w przyj tym przedziale obci e .

Dwa przypadki wspó pracy p yty okr g ej z gruntem maj  znacze-

nie w budownictwie drogowym [6, 9]:

1) p yta jest w pe ni podatna ( =0), a grunt nie wykazuje bocznej 

rozszerzalno ci ( =0) pod dzia aniem obci enia, i wtedy:

(2)

gdzie:

r – promie  p yty okr g ej,

2) p yta jest absolutnie sztywna ( =0,79) i przekrój p yty spe nia

warunek wytrzyma o ci na zginanie oraz =0,10÷0,40; st d:

(3)

Wspó czynnik o warto ci 1,5 w równaniu (3) osi gany jest gdy 

=0,23 [6].

Równanie (2) stanowi pierwsze nieograniczone uniezale nienie te-

stu od warunków gruntowych – ka dy grunt traktowany jest tak samo 

i modu y uzyskuj  zwi kszone warto ci. Równanie (3) oznacza dru-

gie uniezale nienie próby od warunków gruntowych, ale ograniczone 

przeznaczeniem testu – g ównie do oceny zag szczenia gruntów nie-

spoistych.

Para liczb 001, ; 000,  spe nia równanie (2) stosowane do 

2004r. do analizy wyników próbnych obci e  podtorza. Wspó czyn-

nik 1,5 w równaniu (3) wynika z za o onych warunków wspó pracy

p yty z gruntem podtorza.

2
0 1

B p
E

y

0 2
D p r p

E
y y

0 1,56 1,33 1,5
r p r p

E
y y
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Obecnie podczas modernizacyjnego wzmacniania podtorza war-

stwami ochronnymi, okr g a p yta o rednicy 30 cm do próbnych ob-

ci e  jest podstawowym narz dziem do weryfi kacji skutków wzmoc-

nienia. Przeprowadzono tak e analiz  wspó pracy p yty o rednicy

15 cm z podtorzem wzmocnionym warstw  ochronn , a tak e dla 

porównania w analizie uwzgl dniono p yty o rednicy 45 cm [7, 11]. 

Analiza wykaza a, e p yta próbna oddzia ywuje na podtorze do g -

boko ci zale nej od rodzaju i stanu gruntów buduj cych podtorze 

oraz od stosowanego nacisku p yty – wynosi ona oko o 4D w przypad-

ku p yty o rednicy 30 cm, oko o 5,3D w przypadku p yty o rednicy

15 cm oraz 3,5D – gdy p yta ma rednic  45 cm.

Wnioski z tej analizy wskazuj  na ograniczon  przydatno  p y-

ty o rednicy 30 cm do bada  podtorza modernizowanego oraz na 

skuteczno  zastosowania p yty o rednicy 15 cm do oceny no no-

ci i stanu zag szczenia podtorza modernizowanego. Wnioski te za-

ch caj  do analizy wspó pracy p yt do próbnych obci e  podtorza 

z uwzgl dnieniem kszta tu i wymiarów elementu nawierzchni (pod-

k adu) obci aj cego podtorze.

3. P yty czworok tne do bada  podtorza

Opracowanie metodyki przeprowadzania próbnych obci e  podto-

rza wymaga uwzgl dniania sposobu obci ania podtorza przez pojazd 

szynowy stoj cy na torze; przede wszystkim powinny by  uwzgl dnio-

ne kszta t i wymiary powierzchni obci aj cej oraz uk ad powierzchni 

obci aj cych i warstwa po rednicz ca w przekazywaniu obci e .

W przekazywaniu obci e  od podk adów na torowisko po redni-

czy podsypka. W obliczeniach wytrzyma o ci nawierzchni kolejowej 

przyjmuje si , e ci nienie podk adu na podsypk  rozk ada si  rów-

nomiernie na ca ej powierzchni jego oparcia. W rzeczywisto ci rozk ad

nacisków na podsypk  pod podstaw  podk adu nie jest jednakowy 

zarówno na d ugo ci podk adu, jak i w jego przekroju poprzecznym. 

Podk ad drewniany najwi ksze naciski przekazuje w przekroju pod 

szyn , betonowy za  na ko cach. Z tego wzgl du podk ady drewnia-

ne kszta towane s  jako posiadaj ce podstaw  prostok tn , podk ady

betonowe za  maj  zmienny kszta t powierzchni oparcia na d ugo ci

i zwi kszon  szeroko  ko ców podk adów. Dla uproszczenia mo na
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przyj , e podk ad poprzeczny rozdziela na podsypk  dzia aj ce na 

niego naciski szyn obu toków równomiernie na d ugo ci 2u, syme-

trycznie z obu stron ka dej szyny. Przy d ugo ci podk adu l wielko

u, to jest odleg o  osi szyny od jej ko ca, wynosi (rys. 1):

(4)

gdzie:

s – rozstaw szyn.

Rys. 1. Schemat podparcia podk adu przyjmowany do oblicze  [12]

Podk ady stosowane w nawierzchniach kolejowych cechuj  si  bar-

dzo zró nicowanymi wymiarami i kszta tami, przy tym jako przyk a-

dowe mo na przyjmowa  podk ady drewniane (np. typu I/B) i podk a-

dy strunobetonowe PBS-1 lub INBK-7M.

Podk ad drewniany I/B o d ugo ci l = 260 cm wykazuje u = 55 cm 

oraz szeroko b = 26 cm, czyli powierzchni  oparcia pod jedn  szyn

28602 buF  cm2.

Podk ad strunobetonowy INBK-7M posiada l = 250 cm, b = 30 cm,

u = 50 cm oraz F = 3000 cm2.

P yt  do wiadczaln  mo na wi c kszta towa  jako ca  powierzch-

ni  oparcia podk adu pod szyn bu2 , jako po ow  tej powierzchni 

czyli bu , lub ostatecznie czwart  jej cz , czyli bu,50 . Ten ostatni 

przypadek sprowadza poszukiwania do przyj cia p yty kwadratowej 

o boku 25 cm lub 30 cm, na podstawie oblicze  z warto ci powierzch-

2

sl
u
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ni oparcia przyk adowych podk adów I/B – 26,7 cm oraz INBK-7M 

– 27,3 cm [6].

Badania p ytami podczas próbnych obci e  dla potrzeb budowni-

ctwa drogowego przeprowadzane s  w pojedynczych (odosobnionych) 

miejscach. Podtorze nawierzchni kolejowej obci ane jest zespo em

(uk adem) powierzchni obci aj cych (podk adów), które wzajemnie 

oddzia ywuj c na bezpo rednie otoczenia swojego pod o a, zwi kszaj

skutki oddzia ywa  przekazywanych przez pojedyncze powierzchnie 

obci aj ce (podk ady). Warto ci modu ów odkszta ce  okre lone na 

podstawie wyników próbnych obci e  podtorza pojedyncz  p yt  s

wi ksze, ni  gdyby by y wyznaczone z wyników próbnych obci e

zespo em p yt (rys. 2), modeluj cych rzeczywisty uk ad obci e . Ró -

nice tych warto ci nie s  uwzgl dniane w warunkach projektowych.

Rys. 2. Obci enia podtorza od trzech podk adów s siednich [12]

P yty prostok tne o d u szym boku bu2  lub nawet bu  z powo-

du znacznych wymiarów i ci aru by yby niepraktyczne w zastosowa-

niach do bada  podtorzy czynnych linii kolejowych.

Podobnie jak dla p yty okr g ej na podstawie równania (1), mo na

analizowa  przyk adowe p yty do bada  odkszta calno ci podtorza za-

k adaj c, e p yty s  absolutnie sztywne, a przekrój p yt spe nia wa-

runek wytrzyma o ci na zginanie oraz =0,10÷0,40 [6]. 

W przypadku p yty kwadratowej 880, , sk d:

(4)

Dla warto ci =023 warto  wspó czynnika w równaniu (4) jest 

0,833 i wtedy:

(5)

0 0,87 0,739
B p

E
y

y

pB
,E 83300
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W przypadku p yty prostok tnej o stosunku boków 42 b:u

551,  i wtedy:

(6)

Dla warto ci =0,23 wspó czynnik w równaniu (6) osi ga warto

1,47 i wtedy:

(7)

W przypadku p yty prostok tnej o stosunku boków 2b:u

221,  sk d:

(8)

Dla warto ci =0,23 wspó czynnik w równaniu (8) osi ga warto

1,14 i wtedy:

(9)

4. Napr enia w podtorzu pod p ytami

Analiz  stanu napr e  w podtorzu w trakcie bada  jego odkszta -

calno ci przeprowadzono dla p yt: okr g ej o rednicy 30 cm i pro-

stok tnych o wymiarach: bu2 , bu , oraz bu,50 . Przyj to podk ad

drewniany I/B, dla którego u = 55 cm i b = 26 cm. Za o ono obci e-

nie p yt odpowiadaj ce najwi kszemu naciskowi p
max

=0,35 MPa. Do 

analizy przyj to prosty przypadek podtorza wzmocnionego pojedyncz

warstw  ochronn  ze wiru o grubo ci 30 cm, zbudowan  na pod-

torzu dotychczasowym z piasku drobnego w stanie zag szczonym.

Parametry geotechniczne gruntów podtorza (fi zyczne i mechaniczne) 

przyj to z pi miennictwa [13].

Obliczenia napr e  przeprowadzono zgodnie z norm  [2] i wed ug

[13] traktuj c podtorze z warstw  ochronn  jako pó przestrze , ogra-

niczon  od góry nowym torowiskiem, rozci gaj c  si  niesko czenie

0 1,53 1,30
B p

E
y

0 1, 47
B p

E
y

0 1, 21 1,02
B p

E
y

0 1,14
B p

E
y
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g boko. Przy wyznaczaniu napr e  od obci e  zewn trznych przy-

j to, e podtorze jest spr yste (liniowo-odkszta calne), izotropowe 

i jednorodne. W analizie uwzgl dniono obci enie od ci aru w asne-

go gruntu. Warto  napr enia w asnego podtorza 
z
 wyznaczono ze 

wzoru:

(10)

gdzie:

i
 – ci ar obj to ciowy gruntu w ka dej warstwie i,

h
i
 – grubo  poszczególnych warstw i.

Napr enia od obci enia p ytami próbnymi wyznaczono stosuj c

wzór:

(11)
gdzie:

 – wspó czynnik rozk adu napr e  wed ug [2],

q – nacisk jednostkowy p yty.

A) B)

C) D)

Rys. 3. Stan napr e  w podtorzu z piasku drobnego zag szczonego
z warstw  ochronn  ze wiru. A – p yta okr g a o rednicy 30 cm, B, C 
i D – p yty prostok tne o wymiarach bu2 (B), bu (C), oraz bu,50  (D). 

Obci enie p yt  0,35 MPa.

n

i

iiz h
1

qzq
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Wyznaczono zasi g wp ywu p yt przy maksymalnym obci eniu na 

g boko ci, gdzie (rys. 4):

(12)

Rys. 4. G boko  oddzia ywania p yt próbnych. Obci enie p yt  0,35 MPa

 Warto ci napr e  w podtorzu (rys. 3., rys. 4.) wskazuj , e

p yty obci aj ce oddzia uj  na swoje pod o e do ró nej g boko ci

zale nej od kszta tu p yty. P yta okr g a o rednicy 30 cm osi ga za-

si g wp ywu równy 131,31 cm co w przybli eniu odpowiada zasi gowi

p yty prostok tnej o wymiarach bu,50  (131,78 cm). P yta prostok t-

na o wymiarach bu  oddzia uje do g boko ci 165,72 cm – o 26 % 

wi kszej ni  dla p yty okr g ej. P yta prostok tna o wymiarach bu2
oddzia uje na podtorze do g boko ci 206,84 cm – o ponad 57 % wi k-

szej ni  dla p yty okr g ej.

zzq ,30
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5. Wnioski

1. Badanie odkszta calno ci podtorza p ytami okr g ymi jest standar-

dowym post powaniem stosowanym w budownictwie drogowym.

2. Stosowanie specjalnego post powania dla oceny odkszta calno-

ci podtorza wymaga stosownej metodyki bada  i zastosowania 

wyników.

3. Ze wzgl dów poznawczych i aplikacyjnych badania porównaw-

cze zastosowania obu rodzajów p yt powinny by  kontynuowa-

ne, z powodu ich ró nego oddzia ywania na podtorze.
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INTERACTION OF TESTING PLATE ON SUBGRADE
Summary

The analysis of co-operation between plates and subgrade  for 

distortion modules determination in testing load have been given 

in the paper. The round plates and quadrangular plates corre-

sponding to the shape of sleepers have been included. The analy-

sis of subgrade stresses under loading plates had been executed 

and the results relating to the depth of interaction zones between 

plates and subgrade have been given.

Keywords: railway, rail subgrade, subgrade strain investiga-

tion
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Grzegorz Stencel1

NOWE ZNACZENIE USTAWY 
O TRANSPORCIE KOLEJOWYM ORAZ USTAWY 

PRAWO BUDOWLANE W INWESTYCJACH 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Streszczenie
W artykule zawarto analiz  zmian w Ustawie o transporcie 

kolejowym oraz ich konsekwencje na przebieg inwestycji kole-

jowych. Zaprezentowano obecn  rol  Ustawy o transporcie kole-

jowym oraz Ustawy Prawo Budowlane, a tak e przedstawiono 

propozycje zmian prowadz cych do usprawnienia przebiegu in-

westycji.

S owa kluczowe: inwestycje, Ustawa o transporcie kolejo-

wym, Ustawa Prawo Budowlane

1. Wprowadzenie

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami (m. in. Ustawa Prawo Bu-

dowlane, Ustawa o wyrobach budowlanych, Ustawa o transporcie ko-

lejowym) wyroby stosowane przy budowie i utrzymaniu infrastruktury 

kolejowej ocenia si  jako wyroby budowlane oraz typy budowli i urz -

dze  przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, a tak e jako 

sk adniki interoperacyjno ci.

Ustawa z dnia 16 wrze nia 2011 roku o zmianie ustawy o trans-

porcie kolejowym (wchodz ca w ycie 28 stycznia 2012r.) nak ada ko-

nieczno  oceny zgodno ci systemów kolei du ych pr dko ci i kolei 

konwencjonalnej pod wzgl dem spe nienia zasadniczych wymaga

dotycz cych interoperacyjno ci (wymagania okre lone w dyrektywie 

w sprawie interoperacyjno ci systemu kolei we Wspólnocie, dotycz -

1  mgr in ., specjalista in ynieryjno-techniczny, Instytut Kolejnictwa, tel.: 22 47 31 431, gstencel@ikolej.pl
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ce sk adników interoperacyjno ci, podsystemów i ich powi za , które 

powinny by  spe nione w transeuropejskim systemie kolei w celu za-

pewnienia interoperacyjno ci systemu kolei). Domniemanie zgodno ci

z wymaganiami zasadniczymi dotycz cymi interoperacyjno ci kolei 

zapewnia stosowanie wymaga  norm zharmonizowanych z Dyrektyw

o interoperacyjno ci kolei (2008/57/WE).

W wyniku zmian obiekty linii kolejowych b d  oceniane pod wzgl -

dem zgodno ci z wymaganiami zasadniczymi dla odpowiednich pod-

systemów infrastrukturalnych (Infrastruktura, Energia, Sterowanie). 

Wyroby, z których buduje si  obiekty b d  oceniane jako sk adniki

interoperacyjno ci, budowle oraz urz dzenia przeznaczone do prowa-

dzenia ruchu kolejowego (dotyczy wyrobów nie b d cych sk adnikami

interoperacyjno ci), a tak e jako wyroby budowlane (dotyczy wszyst-

kich wyrobów uznanych za wyroby budowlane).

G ówna teza niniejszego artyku u, któr  Autor b dzie stara  si

obroni , to konieczno  zmian legislacyjnych, które ogranicz  lub ca -

kowicie zniweluj  istnienie niepotrzebnej „podwójnej” oceny zgodno-

ci obiektów infrastruktury kolejowej oraz wyrobów stosowanych do 

jej budowy.

2. Obiekty budowlane

Dzia alno  obejmuj c  sprawy projektowania, budowy, utrzyma-

nia i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady dzia ania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach normuje Ustawa – Prawo 

budowlane. Zgodnie z art. 5 tej ustawy Obiekt budowlany wraz ze zwi -

zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi nale y, bior c pod uwag

przewidywany okres u ytkowania, projektowa  i budowa  w sposób 

okre lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj c m.in. spe nienie wymaga

podstawowych (zasadniczych) przedstawionych w tablicy 1.

Zgodnie z Ustaw  [8] wyrób budowlany to rzecz ruchoma, bez 

wzgl du na stopie  jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wy-

tworzona w celu zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budow-

lanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako ze-

staw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym

integraln  ca o  u ytkow  i maj ca wp yw na spe nienie wymaga
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podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Ustawa o wyrobach budowlanych 

[8] wdra a postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grud-

nia 1988r. w sprawie zbli enia ustaw i aktów wykonawczych Pa stw

Cz onkowskich dotycz cych wyrobów budowlanych.

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych ulegn  zmianie na 

mocy Rozporz dzenia [1] uchylaj cego z dniem 1 lipca 2013r. posta-

nowienia dyrektywy 89/106/EWG.

3. Podsystemy infrastrukturalne

Zgodnie z Ustaw  o transporcie kolejowym [6] podsystem to cz

systemu kolei o charakterze strukturalnym b d  funkcjonalnym, dla 

której ustalono odr bne zasadnicze wymagania dotycz ce interopera-

cyjno ci systemu kolei. Podsystemy b d  dopuszczane do eksploatacji 

przez Prezesa Urz du Transportu Kolejowego na podstawie post po-

wania certyfi kacyjnego prowadzonego przez jednostk  notyfi kowan .

W podsystemie mo na stosowa  wy cznie sk adniki interoperacyj-

no ci wprowadzone do obrotu, tzn. takie, które przesz y pozytywnie 

proces certyfi kacyjny WE i na które producent wystawi  deklaracj  WE 

zgodno ci i dostarczy  j  do Prezesa Urz du Transportu Kolejowego.

W zwi zku z tym, e nie b dzie wymagane wiadectwo dopuszcze-

nia do eksploatacji dla sk adników interoperacyjno ci, w podsystemie 

Infrastruktura dokumentami wprowadzaj cymi do obrotu szyny, sy-

stemy przytwierdze  oraz podk ady (w systemie kolei du ych pr dko-

ci równie  rozjazdy i skrzy owania) b d  deklaracje WE zgodno ci.

wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji b d  wydawane na pozo-

sta e typy budowli, które minister w a ciwy ds. transportu okre li

w rozporz dzeniu.

Nale y przypomnie e zgodnie z za cznikiem II podsystem Infra-

struktura obejmuje: tory, rozjazdy, obiekty in ynieryjne (mosty, tunele 

itd.), infrastruktur  towarzysz c  na stacjach (perony, strefy dost pu,

z uwzgl dnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolno ci poruszania 

si  itd.), urz dzenia bezpiecze stwa i urz dzenia ochronne.

W sk ad podsystemu Energia wchodzi system elektryfi kacji, w tym 

linie napowietrzne, i znajduj c  si  na pok adzie pojazdu cz  urz -

dze  s u cych do mierzenia zu ycia energii elektrycznej.
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W sk ad podsystemu sterowanie wchodz  wszelkie urz dzenia nie-

zb dne do zapewnienia bezpiecze stwa oraz sterowania ruchem po-

ci gów na sieci.

4. Porównanie wymaga  zasadniczych

Rozporz dzenie [1] w za czniku IV wymienia grupy wyrobów bu-

dowlanych, w ród których nie ma wyrobów stosowanych do budo-

wy drogi kolejowej. Nale y z tego wnioskowa , e ocena zgodno ci

z wymaganiami zasadniczymi sk adników interoperacyjno ci oraz 

podsystemów powinna si  odbywa  wy cznie na podstawie dyrek-

tywy 2008/57/WE. W tablicy 1 przedstawiono porównanie wymaga

zasadniczych zawartych w obowi zuj cych przepisach. Zbie no

wymaga  potwierdza tez  o braku konieczno ci jednoczesnej oceny 

zgodno ci wyrobu, zarówno z punktu widzenia wymaga  zasadni-

czych wymienionych w dyrektywie 2008.57/WE, jak i wymaga  wyni-

kaj cych z rozporz dzenia [1].

Tablica 1. Porównanie wymaga  zasadniczych zawartych w obowi zuj -
cych przepisach

Dyrektywa 89/106/EWG 

(CPD)

Ustawa Prawo 

Budowlane

Rozporz dzenie PE i 

Rady nr 305/2011 (CPR)
Dyrektywa 2008/57/WE

No no  i stateczno

Bezpiecze stwo
po arowe

Higiena, zdrowie 
i rodowisko

Bezpiecze stwo
wykorzystania

Ochrona przed ha asem

Oszcz dno  energii 
i izolacja cieplna

Bezpiecze stwo
konstrukcji

Bezpiecze stwo
po arowe

Odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne 
oraz ochrona rodowiska

Bezpiecze stwo
u ytkowania

Ochrona przed ha asem
i drganiami

Odpowiednia
charakterystyka

energetyczna budynku 
oraz racjonalizacja 

u ytkowania energii

No no  i stateczno

Bezpiecze stwo
po arowe

Higiena, zdrowie 
i rodowisko

Bezpiecze stwo
u ytkowania i dost pno

obiektów

Ochrona przed ha asem

Oszcz dno  energii 
i izolacyjno  cieplna

Zrównowa one
wykorzystanie zasobów 

naturalnych

Bezpiecze stwo

Niezawodno
i dost pno

Zdrowie

Ochrona rodowiska
naturalnego

Zgodno  techniczna

W zwi zku z tym, e wymagania zasadnicze dotycz ce interopera-

cyjno ci kolei w pe ni pokrywaj  si  z wymaganiami rozporz dzenia
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CPR (patrz punkt 1), a tak e dotycz  pozosta ych cech charaktery-

stycznych dla systemu kolei (np. zgodno  techniczna), nale y prze-

dyskutowa  rol  Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach 

budowlanych w odniesieniu do elementów infrastruktury kolejowej, 

a w szczególno ci w kontek cie oceny zgodno ci podsystemów infra-

strukturalnych, sk adników interoperacyjno ci oraz typów budowli 

i urz dze  przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

5. Propozycja zmian ustawowych

W nawi zaniu do tezy przedstawionej we wprowadzeniu, nale y

w taki sposób uj  stosowanie wyrobów w infrastrukturze kolejowej, 

aby nie by a konieczna „podwójna” ocena zgodno ci. W zwi zku z tym, 

wyroby b d ce sk adnikami interoperacyjno ci lub budowlami i urz -

dzeniami zwi zanymi z prowadzeniem ruchu kolejowego, nie powin-

ny by  oceniane ponownie jako wyroby budowlane. Niejako potwier-

dzeniem tej tezy jest fakt, e w grupach wyrobów przedstawionych 

w za czniku IV CPR nie ma wyrobów specjalnie dedykowanych wy-

robom kolejowym. Ocena zgodno ci na podstawie Ustawy o transpor-

cie kolejowym nie powinno oczywi cie ogranicza  stosowania wyro-

bów budowlanych w infrastrukturze kolejowej (np. elementy no nych

obiektów in ynieryjnych, prefabrykowanych elementów peronów, pali 

fundamentowych itp.).

Potrzebne s  zatem zmiany w Ustawie Prawo Budowlane, powo-

duj ce wy czenie z jej zakresu podsystemów kolejowych. Podobne 

zmiany powinny zosta  wprowadzone w Ustawie o wyrobach budow-

lanych. Dodatkowo niezb dna jest korekta uregulowa , które nor-

muj  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

Ustawa Prawo zamówie  publicznych.

Pomimo tego, e uchwalanie zmian w ustawach oraz rozporz dze-

niach stanowi du  trudno  i jest bardzo czasoch onne, istnieje du a

szansa aby proponowane zmiany zosta y w niedalekim czasie wpro-

wadzone, poniewa  wszystkie wymienione ustawy b d  musia y by

dostosowane do zapisów rozporz dzenia [1].
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6. Podsumowanie

Wdro enie postanowie  dyrektywy 2008/57/WE do Ustawy [6] na-

k ada nowe obowi zki zarówno na uczestników procesu inwestycyj-

nego, jak i na Urz d Transportu Kolejowego i jednostki notyfi kowane. 

Konieczno  oceny zgodno ci podsystemów Infrastruktura, Energia, 

Sterowanie oraz sk adników interoperacyjno ci i innych wyrobów 

wchodz cych w ich sk ad stwarza potrzeb  uporz dkowania pozosta-

ych przepisów prawnych zwi zanych z realizacj  inwestycji kolejo-

wych. Traktowanie elementów podsystemów strukturalnych równie

jako obiekty budowlane wymusza podwójn  ocen  zgodno ci tych 

obiektów (zarówno przez nadzór budowlany, jak i jednostk  notyfi ko-

wan  i Urz d Transportu Kolejowego) oraz podwójn  ocen  zgodno ci

wyrobów stosowanych przy ich budowie. W sytuacji, gdy wymagania 

zasadnicze dla obiektów budowlanych, jak i dla podsystemów struk-

turalnych kolei s  zbie ne, nie ma potrzeby mno enia tych procedur.

Umiej tne wprowadzenie zmian w przepisach w du ym stopniu 

usprawni prowadzenie inwestycji kolejowych, co powinno przyspie-

szy  czas potrzebny na ich przygotowanie i prowadzenie. Zmniejszy to 

równie  koszty funkcjonowania fi rm i instytucji zwi zanych z plano-

waniem i realizacj  inwestycji.

Propozycje legislacyjne do ustaw mog  by  przedstawione w trakcie 

prac nad koniecznymi zmianami zwi zanymi z wprowadzeniem rozpo-

rz dzenia [1]. Pozwoli to na kompleksowe rozwi zanie ewentualnych 

problemów, które w najbli szym czasie mog  si  pojawi  w zwi zku

z funkcjonowaniem nowych regulacji prawnych, których wymagania 

wobec inwestorów i producentów wzajemnie si  dubluj .

Utrzymanie obecnych przepisów zwi zanych z prowadzeniem inwe-

stycji spowoduje, e Inwestor b dzie potrzebowa  zarówno pozwolenie 

na budow , jak i certyfi katy wydane przez jednostk  notyfi kowan .

Inwestor b dzie prowadzi  zarówno ksi k  obiektu budowlanego, jak 

i rejestr infrastruktury oraz plan utrzymania. Mo e to powodowa  do-

datkowe komplikacje formalno - prawne przy realizacji inwestycji, co 

utrudni sprawne prowadzenie procesu inwestycyjnego.
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THE NEW MEANING OF THE ACT ON RAIL TRANSPORT
AND THE BUILDING LAW IN THE FIELD OF RAILWAY 

INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
Summary

The analysis of changes included in the Act on Rail Transport 

and theirs consequences on the course of railway investments 

have been given in the paper. The present role of the Building Law 

and the Act on Rail Transport as well as some proposals of how to 

improve the course of investment process have been presented. 

Keywords: investments, Act on Rail Transport, Building Law
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ANALIZA STANU NAPR E  W PODK ADZIE
KOLEJOWYM JAKO FUNKCJA 

PARAMETRÓW POD O A

Streszczenie
Tematem artyku u jest jako  wspó pracy podstawowych 

elementów nawierzchni kolejowej na bazie modelowania nume-

rycznego. Opracowan  „map ” napr e  stycznych w podk adzie

kolejowym, w funkcji zmian warunków posadowienia podk adu,

charakteryzowanych wska nikiem zag szczenia podsypki i loka-

lizacj  stref zag szczenia. Artyku  relacjonuje kontynuacj  bada ,

które jako pierwszy etap projektu dotyczy y jedynie analizy stanu 

napr e  normalnych.

S owa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, napr enia stycz-

ne, modelowanie numeryczne

1. Zakres tematyczny

Podejmowany jest problem jako ci wspó pracy podstawowych 

elementów nawierzchni kolejowej: podk adu i podsypki, w której 

podk ad jest pogr ony. W a ciwe funkcjonowanie poszczególnych 

elementów konstrukcji drogi szynowej i ich wspó dzia anie, którego 

efektem jest przekazywanie obci enia eksploatacyjnego na pod-

o e w zakresie spr ystym napr e , nabiera szczególnego zna-

1  dr hab. in ., prof. UPW, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Budownictwa, Wy sza Szko a Oficerska Wojsk L dowych we Wroc-
awiu, email: andrzej.surowiecki@up.wroc.pl, andrzejsurowiecki3@wp.pl

2  dr in ., Politechnika Opolska, Katedra Dróg i Mostów, email: w.kozlowski@po.opole.pl, tel. (+48) 606 672 130
3  mgr in ., Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, Instytut Budownictwa
4  dr hab. in ., prof. PO, Politechnika Opolska, Katedra Dróg i Mostów
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czenia wobec konieczno ci powi kszania pr dko ci jazdy poci gów 

i poprawy komfortu podró y [1, 2, 3, 4]. G ówn  uwag  skupio-

no na opracowaniu tzw. mapy napr e  stycznych w podk adzie, 

w funkcji zmian wska nika zag szczenia i zmian lokalizacji stref 

zag szczenia pod o a podk adu.

Ocen  stanu „wyt enia” podk adu przeprowadzono na bazie 

modelowania numerycznego. Opracowane modele teoretyczne pod-

k adu stanowi  prostopad o cienn  belk  zamodelowan  elemen-

tem tarczowym, podpart  w sposób ci g y (na d ugo ci) w o rodku 

ziarnistym typu podsypka t uczniowa. Rozpatrywane s  dwa rodza-

je podk adów, skrajnie ró ni ce si  cechami mechanicznymi i cha-

rakterem reakcji wobec zmian strukturalnych w pod o u.

Ocena funkcjonowania modeli podk adów w zmiennych warun-

kach podparcia zosta a wykonana w oparciu o sporz dzone wy-

kresy rozk adu warto ci napr e  stycznych w profi lu pod u nym 

podk adu. Obci enie modeli zrealizowano na zasadzie symulacji 

nacisków eksploatacyjnych, przy o onych jako si y statyczne pio-

nowe w strefach przytwierdzenia szyn. Narz dziem symulacji oraz 

analizy wyszczególnionych powy ej wielko ci by  program nume-

ryczny Autodesk Robot Structural Analysis 2010. Tego typu aplika-

cja umo liwi a wygenerowanie modelu obliczeniowego konstrukcji 

o parametrach znacznie zbli onych do rzeczywistych.

W szczególno ci przedstawiono:

- modele badawcze,

- wykresy warto ci napr e  stycznych w modelach podk adów 

dla poszczególnych schematów zag szczenia pod o a,

- warto ci amplitud maksymalnych napr e  stycznych dla 

schematów zag szczenia pod o a,

- „mapy” napr e  stycznych w modelach podk adów dla po-

szczególnych schematów zag szczenia pod o a.

Tre  niniejszego artyku u zawiera syntez  wyników bada  te-

oretycznych, b d c  rezultatami drugiego etapu bada  stanu na-

pr enia podk adów w zmiennych warunkach podparcia. Jest to 

kontynuacja projektu badawczego, którego etap pierwszy dotyczy

stanu napr e  normalnych i by  prezentowany na forum konfe-

rencji „Drogi Kolejowe 2011” w Gdyni (5-7.10.2011 r.).
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2. Modele i metoda badawcza

Jak wspomniano, w rzeczywistych warunkach naciski osi po-

jazdów przejmowane s  przez ruszt torowy w strefi e tzw. aktywnej 

(przemieszczaj cej si  wraz z poruszaj cym si  pojazdem), o zasi gu 

kilku lub kilkunastu podk adów. W omawianych badaniach pos u-

ono si  uproszczeniem zak adaj c, e o  pojazdu jest nieruchoma 

i nacisk przejmowany jest przez pojedynczy podk ad. Kolejne za o-

enie dotyczy prostego odcinka toru. Celem za o enia by o wyelimi-

nowanie problemu przechy ki wyst puj cej w uku poziomym.

Kszta t podk adów strunobetonowych uproszczono, traktuj c je 

jak belki o niezmiennym na d ugo ci przekroju poprzecznym. Ana-

lizie poddano nast puj ce typy podk adów: strunobetonowe PS-94 

i PS-83, drewniane IB typu C40 (z drewna sosnowego) i IB typu 

D70 (d bowe).

Modele badawcze, z o one z dwóch elementów: podk adu i pod-

o a (o rodek ziarnisty) przedstawiono na rys. 1 [5].

Pod o em podk adu jest warstwa o rodka ziarnistego (podsyp-

ka t uczniowa 31,5/63 mm) o grubo ci warstwy 0,4 m. Lokalizacja 

stref zag szczenia wynika z rys. 1. Natomiast warto ci wska nika 

zag szczenia przyj to w zakresie 0,9-1,0. Zaprojektowanym wska -

nikom zag szczenia I
s

odpowiadaj  nast puj ce warto ci sztywno-

ci pod o a K:

I
s

= 0,9 K = 134,47 MPa; I
s

= 0,90 K = 134,47 MPa; 

I
s

= 0,92  K = 135,76 MPa; I
s

= 0,94  K = 137,05 MPa; I
s

= 0,95 

 K = 137,68 MPa; I
s

= 0,96  K = 138,31 MPa; I
s

= 0,98 

K = 139,56 MPa; I
s

= 1,00  K = 140,79 MPa.

Na rysunkach 2 i 3 pokazano sposób przy o enia obci enia eks-

ploatacyjnego (nacisk osi pojazdu Q = 225 kN), które przetransfor-

mowano na równomiernie roz o one o intensywno ci q = 750 kN/

m i przy o ono na d ugo ci równej wymiarowi szeroko ci podk adki

podszynowej.

Oszacowanie warto ci napr e  dokonano w punktach charakte-

rystycznych podk adu, których rozmieszczenie ilustruje rysunek 4 

[Wasiak].
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Rys. 1. Modele badawcze, z o one z dwóch elementów: podk ad i pod o e [5]
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Rys. 2. Schemat modelowanego sposobu eksploatacyjnego obci enia pod-
k adu drewnianego IB [5]

Rys. 3. Schemat modelowanego sposobu eksploatacyjnego obci enia pod-
k adu strunobetonowego PS-94 [5]

Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiaru napr e  stycznych w modelu 
podk adu [5]

W przypadku podk adów strunobetonowych istotne jest wst p-

ne spr enie. Problem ten rozwi zano wprowadzaj c si y ciskaj ce

w stref  osi pod u nej podk adu. Z informacji otrzymanych od pro-

ducenta (Wytwórnia Podk adów Strunobetonowych w Gocza kowie)

wynika, e si a spr aj ca podk ad typu PS-83 i PS-94 wynosi kolejno 

(po uwzgl dnieniu strat): 300 kN i 310 kN. Model wst pnego spr enia

podk adu PS-83 pokazano na rysunku 5. Spr enie jest realizowane 

w osi pod u nej podk adu przy zastosowaniu trzynastu elementarnych 

si ciskaj cych o warto ci Q
i
= 24 kN, zlokalizowanych w jednej linii 

poziomej, obustronnie wzgl dem poprzecznej osi symetrii podk adu.
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Rys. 5. Modelowanie wst pnego spr enia podk adu strunobetonowego 
PS-83 [5]

Spr enie podk adu PS-94 zamodelowano trzynastoma si ami ele-

mentarnymi o warto ci Q
i
= 12 kN, jednak zlokalizowanymi w dwóch 

trajektoriach poziomych, tworzonych przez osie rodków ci ko ci

zbrojenia górnego i dolnego (rys. 6).

Rys. 6. Modelowanie wst pnego spr enia podk adu strunobetonowego 
PS-94 [5]

3. Rezultaty analizy numerycznej rozk adu napr e  stycz-
nych w modelach podk adu

Wyniki bada  przedstawione s  w postaci wykresów na rysunkach:

- rys. 7: maksymalne napr enia styczne (+) w modelach podk a-

dów w zale no ci od schematu zag szczenia podsypki;

- rys. 8: maksymalne napr enia styczne (-) w modelach podk a-

dów w zale no ci od schematu zag szczenia podsypki;

- rys. 9: amplituda max napr e  stycznych (+) i (-) w modelach 

podk adów, zale nie od schematu zag szczenia podsypki.
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Rys.7. Maksymalne napr enia styczne (+) w modelach podk adów w za-
le no ci od schematu zag szczenia podsypki [5]

Rys.8. Maksymalne napr enia styczne (-) w modelach podk adów w zale -
no ci od schematu zag szczenia podsypki [5]

Rys. 9. Amplituda max napr e  stycznych (+) i (-) w modelach podk adów,
zale nie od schematu zag szczenia podsypki [5]
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Warto ci liczbowe najwi kszych i najmniejszych napr e  stycz-

nych oraz amplitudy napr e  podano poni ej w formie syntetycznej.

najwi ksze warto ci napr e  stycznych (+) zanotowano dla 

schematów:

1) G: 1,40 MPa (C40); 1,58 MPa (D70); 

2) D: 0,83 MPa (C40); 0,58 MPa (D70); 

3) I: 0,78 MPa (C40); 0,58 MPa (D70); 

4) D: 2,41 MPa (PS-83); 1,53 MPa (PS-94);

5) J: 2,39 MPa (PS-83); 1,53 MPa (PS-94);

6) I: 2,31 MPa (PS-83); 1,42 MPa (PS-94);

najwi ksze warto ci napr e  stycznych (-) zanotowano dla 

schematów:

1) H: 5,73 MPa (C40); 5,70 MPa (D70); 

2) E: 5,40 MPa (C40); 5,35 MPa (D70); 

3) C,F: 5,32 MPa (C40); 5,27 MPa (D70);

4) J: 6,58 MPa (PS-83); 4,45 MPa (PS-94);

5) B: 6,48 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);

6) D: 6,39 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);

najwi ksz  amplitud  napr e  stycznych (+) i (-) zanotowano 

dla schematów:

1) G: 6,58 MPa (C40); 6,73 MPa (D70); 

2) C: 5,95 MPa (C40); 5,94 MPa (D70); 

3) A: 5,94 MPa (C40); 5,93 MPa (D70); 

4) J: 8,97 MPa (PS-83); 5,23 MPa (PS-94);

5) D: 8,80 MPa (PS-83); 5,51 MPa (PS-94);

6) B: 8,63 MPa (PS-83); 5,94 MPa (PS-94);

warto ci najmniejszych napr e  stycznych (+) zanotowano dla 

schematów:

1) H: 0,03 MPa (C40); 0,04 MPa (D70); 

2) E: 0,04 MPa (C40); 0,04 MPa (D70);

3) B: 0,04 MPa (C40); 0,04 MPa (D70);

4) H: 1,65 MPa (PS-83); 0,30 MPa (PS-94);

5) C: 1,65 MPa (PS-83); 0,45 MPa (PS-94);

6) A: 1,69 MPa (PS-83); 0,46 MPa (PS-94);

warto ci najmniejszych napr e  stycznych (-) zanotowano dla 

schematów:

1) D: 4,93 MPa (C40); 4,93 MPa (D70); 

2) B: 4,97 MPa (C40); 4,97 MPa (D70);
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3) I: 4,98 MPa (C40); 4,93 MPa (D70);

4) A: 5,98 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);

5) H: 6,18 MPa (PS-83); 4,44 MPa (PS-94);

6) C: 6,23 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);

najmniejsz  amplitud  napr e  stycznych (+) i (-) zanotowano 

dla schematów:

1) B: 5,01 MPa (C40); 5,00 MPa (D70); 

2) J: 5,26 MPa (C40); 5,23 MPa (D70);

3) E: 5,43 MPa (C40); 5,39 MPa (D70);

4) A: 7,67 MPa (PS-83); 4,93 MPa (PS-94);

5) H: 7,83 MPa (PS-83); 4,74 MPa (PS-94);

6) C: 7,88 MPa (PS-83); 4,91 MPa (PS-94).

4. Wnioski i podsumowanie

1) Bior c pod uwag  stan napr e  stycznych (+), oba badane 

rodzaje podk adów (drewniane i strunobetonowe) do  dyna-

micznie reaguj  na zmiany podparcia w pod o u (rozmieszcze-

nie stref zag szczenia i warto  wska nika zag szczenia. War-

to ci napr e  w podk adach drewnianych kszta tuj  si  na 

poziomie najni szym, co jest niew tpliwie zalet . Oba typy pod-

k adów drewnianych (mi kkie i twarde drewno) zachowuj  si

podobnie – warto ci tych napr e  s  zbli one dla poszczegól-

nych schematów posadowienia w podsypce. Prawid owo  taka 

nie wyst puje w przypadku podk adów strunobetonowych: naj-

wi ksze warto ci napr e  wykazuje podk ad PS-83. Pomimo 

zaobserwowanego najwi kszego stanu wyt enia (rys. 7) pod-

k ad PS-83 okaza  si  najbardziej stabilny wobec zmian warun-

ków podparcia.

2) Rozpatruj c wykresy napr e  stycznych (-) przedstawione na 

rysunku 8, najbardziej stabilnym okaza  si  podk ad strunobe-

tonowy PS-94 (najmniejsze warto ci napr e  stycznych i brak 

jakiejkolwiek zmiany stanu napr e  wobec zmian warunków 

posadowienia). Najwi ksze warto ci analizowanych napr e

wyst pi y ponownie w podk adzie PS-83. Natomiast warto ci po-

rednie napr e  i stricte jednakowe odnotowano w modelach 

z podk adami drewnianymi.
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Z wykresów amplitud maksymalnych napr e  (+) i (-) wywnio-

skowano (rys. 9):

- najkorzystniej zachowuje si  podk ad PS-94 (najmniejsze 

warto ci amplitud i umiarkowane wahania warto ci ampli-

tud),

- warto ci amplitud napr e  w obu typach podk adów drew-

nianych (ró ni cych si  zasadniczo twardo ci  komponentu) 

s  praktycznie jednakowe,

- najwi ksze warto ci amplitud napr e  wykazuje podk ad

PS-83, jednak ich wahania w zale no ci od zmian stanu za-

g szczenia o rodka ziarnistego w pod o u s  nieznaczne.

3) Najwi ksze warto ci napr e  stycznych (+) i (-) oraz amplitu-

d  warto ci tych napr e  dla podk adów strunobetonowych 

stwierdzono w przypadku schematów (modeli) zag szczenia

podsypki takich, które charakteryzuj  si  stosunkowo niskim 

wska nikiem zag szczenia pod przy o onym obci eniem (czy-

li w strefach podszynowych) oraz niesymetrycznym rozk adem

stref zag szczenia w pod o u podk adu.

4) Najmniejsze warto ci napr e  stycznych (+) i (-) oraz ich ampli-

tud  w podk adach strunobetonowych zanotowano dla korzyst-

nych schematów zag szczenia podsypki, a wi c takich, w któ-

rych maksymalne zag szczenie pod o a zastosowano w strefach 

podszynowych.

5) Podk ad strunobetonowy PS-94 wykazuje wyj tkow  stabilno

pracy w nawierzchni (rys. 8), niezale nie od konfi guracji stref za-

g szczenia w podsypce (symetria lub asymetria). Wydaje si  by

wysoce niezawodnym elementem drogi kolejowej, odpowiednim 

dla szlaków na których planowana jest jazda poci gów ze znacz-

n  pr dko ci  i o du ej masie brutto.

6) Z wykresów na rysunkach 7, 8, 9 wynika, e podk ady stru-

nobetonowe PS-83, nale ce do starszej generacji rodziny tych 

elementów (krótsze, wytwarzane z ni szej klasy betonu i inaczej 

spr ane ni  podk ady PS-94) funkcjonuj  najgorzej. Z powy -

szych rozwa a  wynika nast puj ca konkluzja: ewolucja spr o-

nych elementów nawierzchni kolejowej post puje we w a ciwym

kierunku i przyczynia si  do bardziej efektywnego u ytkowania

tego typu konstrukcji.
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STRESS ANALYSIS IN THE RAIL UNDERCOAT 
AS A FUNCTION OF GROUND PARAMETERS

Summary
The theme of the paper was the quality of the basic elements of 

railway surface cooperation based on numerical modeling. There 

were developed a shear stresses “map” in the rail undercoat, as 

a function of changes in the conditions of foundation substructure, 

characterized by the indicator of ballast compaction density and 

location of zones. The continuation of research that the fi rst stage 

of the project concerned the analysis of only the normal stress has 

been reported in the paper.

Keywords: railway surface, shearing stresses, numerical mo-

deling
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ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z DZIEDZINY 
IN YNIERII L DOWEJ NA PRZYK ADZIE
BUDOWY KOLEI DU YCH PR DKO CI,
Z UWZGL DNIENIEM ASPEKTÓW FDMS 

(NIEZAWODNO  – DOST PNO  – 
UTRZYMANIE – BEZPIECZE STWO)

Streszczenie
Budowa Kolei Du ych Pr dko ci opiera si  na optymalizacji 

ekonomicznej projektu, która poci ga za sob  jego optymalizacj

techniczn , która z kolei musi uwzgl dnia  powykonawcz  tech-

niczn  obs ug  infrastruktury. W tym celu, równie  w dziedzinie 

in ynierii l dowej i wodnej, zosta o opracowane poj cie FDMS. 

Przyk adem pokazuj cym zastosowanie tego typu podej cia do 

zagadnie  projektowych, jest budowa linii LGV RHIN-RHÔNE.

S owa kluczowe: projektowanie, LGV (Linia Du ej Pr dko ci)

1. Wst p

1.1.Kontekst ekonomiczny projektu

Prowadzenie projektu Linii Du ej Pr dko ci (LGV) wi e si  prze-

de wszystkim z respektowaniem bud etu projektu oraz planowaniem 

zgodnie z zapisami zawartego kontraktu. Samo poj cie projektu ko-

lejowego linii LGV wymaga sprecyzowania, a w szczególno ci okre le-

nia, czy jest to:

• budowa linii we Francji z RFF (Reseau Ferré de France - Fran-

cuska Sie  Kolejowa), jako Zarz dc  Infrastruktury, oraz SNCF 

1  Francuskie Koleje Pa stwowe – Dyrekcja In ynieryjna, ST Denis, Francja
2  Francuskie Koleje Pa stwowe – Dyrekcja In ynieryjna, ST Denis, Francja
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(Société Nationale de Chemin de Fer Francais - Francuskie Ko-

leje Pa stwowe), jako Upowa nionym Zarz dc  Infrastruktury,

• budowa linii we Francji, realizowana w ramach partnerstwa pry-

watno-publicznego,

• budowa linia za granicami Francji, w przypadku której grupa 

podejmuje si  pe nej realizacji wraz z dostaw  wagonów oraz 

utrzymaniem sprawno ci technicznej linii przez okre lony czas.

Ograniczenia ekonomiczne, jakie istniej  w tego typu projektach 

bez wzgl du na sie , której dotycz , doprowadzi y do wypracowania 

skutecznych sposobów optymalizacji kosztów budowy, zauwa alnych

natychmiast przez inwestora, ale równie  zaowocowa y optymalizacj

kosztów eksploatacji, utrzymania, nadzoru i naprawy, ponoszonych 

przez Zarz dc  Infrastruktury, a odpowiedzialnego za utrzymanie linii 

kolejowej.

W taki sposób pojawi o si  globalne podej cie ekonomiczne, nazwa-

ne LCC (Life Cycle Cost) i przet umaczone na francuski grunt, jako 

koszty utrzymania, oddzielaj ce elementarne sk adniki infrastruktury 

kolejowej (na przyk ad szyny, podsypk  czy podk ad) od innych kosz-

tów zaistnia ych od momentu ich powstania, a  do ich odnowienia 

(patrz europejski program badawczy Supertrack (Sustained Perfor-

mance of Railway Tracks).

Wst pne koszty inwestycji s  znaczne, rz du miliarda euro/100 km 

infrastruktury, a ich rzeczywista wielko  zale y od:

- z o ono ci geotechnicznej projektu,

- poziomu ogranicze rodowiskowych (na przyk ad zmniej-

szenie wp ywu d wi kowego w przypadku sieci znajduj cej si

w mie cie, za pomoc  wykopu zamkni tego...),

- przebiegu trasy linii kolejowej,

- ogranicze  prawnych (np. Prawo Wodne),

- rozwi za  zastosowanych pod k tem ryzyka zalania (na przy-

k ad zapadliska, itp.). 

W dziedzinie In ynierii L dowej i Wodnej stosowanej do linii LGV, 

wy czaj c obiekty budownictwa in ynieryjnego, koszty budowy pozo-

sta ych elementów linii jak:

- budowli ziemnymi (nasypy lub wykopy),

- nawierzchni kolejowych,

- podtorza,

- uk adów drenuj cych oraz odwodnie ,
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mog  zosta  dobrze okre lone, nawet je li wyst pienie kilku rzad-

kich przypadków budowli, powsta ych z powodu problemów zaist-

nia ych w fazie wykonawczej, mog o wyj tkowo spowodowa  nieprze-

widziany wzrost kosztów. Ograniczenie widocznych od razu kosztów 

bezpo rednich realizacji projektu linii LGV, mo e odbywa  si  za po-

moc  rozwi za , zaczerpni tych z dziedziny dróg w zakresie in ynierii

l dowej i wodnej, rozwi za  innowacyjnych, lub poprzez zastosowanie 

rozwi za  mniej skutecznych od aktualnie obowi zuj cych.

2. Poj cia FDMS – GAME - ALARP

Dostosowanie techniki do potrzeb kolei LGV wymaga bardzo jasne-

go sformu owania, jakie s  to potrzeby. Ich sformalizowanie, wymu-

szone przez przemys  kolejowy i zarz dców kolei, mia o miejsce dla 

urz dze  sygnalizacyjnych i steruj cych, poprzez stworzenie poj cia

FDMS (Niezawodno , Dost pno , Naprawialno , Bezpiecze stwo).

Odnosi si  do wymaga  stawianych cz ciom sk adowym oraz podsy-

stemom sygnalizuj cym i steruj cych. Zasady te nie daj  si  w sposób 

automatyczny przenie  i zastosowa  w In ynierii L dowej i Wodnej.

Cech  charakterystyczn  systemu kolejowego jest zarz dzenie ry-

zykiem, st d wprowadza si  obowi zuj ce wszystkich zasady, które 

maj  by  przestrzegane, przy czym pod uwag  bierze si  nie tylko 

ocen fi nansow  danego innowacyjnego rozwi zania, ale równie  jego 

dostosowanie do bezpiecze stwa systemu kolejowego.

Francuska kultura techniczna wypracowa a poj cie GAME (Glo-

balement Au Moins Equivalent – co najmniej równorz dny), wyma-

gaj c, aby poziom ogólnego bezpiecze stwa nowego rozwi zania nie 

by  ni szy od poziomu bezpiecze stwa rozwi zania obowi zuj cego.

Z kolei kultura anglo-sakso ska rozwin a bardziej to poj cie, nazy-

wane ALARP (As Low As Reasonably Praticable), zezwalaj c na obni-

enie poziomu bezpiecze stwa do poziomu uznanego za wystarcza-

j cy. Podsumowuj c, rozwój podsystemów w kontek cie francuskim 

musi odpowiada  w zakresie bezpiecze stwa analizie typu GAME, za

w kontek cie mi dzynarodowym, mo e zosta  zastosowana analiza 

typu ALARP.
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3. Prze o enie regu  FDMS do In ynierii L dowej i Wodnej

In ynieria L dowa i Wodna nie jest dziedzin , w której wady bu-

dowli ziemnych mog  zosta atwo skwantyfi kowane, z uwzgl dnie-

niem ryzyk zewn trznych oraz wewn trznych, zwi zanych z przed-

miotowymi urz dzeniami. Równie  wadliwo  elementów systemu nie 

daje si  skwantyfi kowa . W przypadku FDMS, chodzi wi c wy cznie

o przeniesienie zasad z dziedziny sterowania ruchem.

W rzeczywisto ci zachowanie budowli ziemnych lekkich uzale nio-

ne jest w du ym stopniu nie tylko od natury materia u, z jakiego zo-

sta y wykonane (klasa GTR), ale tak e od ich stanu wilgotno ciowe-

go. W zale no ci od zjawisk klimatycznych, deszczu, mrozu, wzrostu 

ro linno ci, topnienia niegu, itp., zachowanie to w znacznym stop-

niu zmienia si  w czasie. Na obszarach skalistych, procesy starzenia 

i zmian mechanicznych (ro linno , powstawanie szczelin, nawisów, 

itp.), chemicznych, termicznych i klimatycznych prowadz  do zmian 

wymiarów budowli ziemnych, bez mo liwo ci zdefi niowania z góry 

przewidywanego modelu ich zachowania si .

W przypadku Linii Du ej Pr dko ci (LGV), d ugo ycia podsypki 

oraz budowli ziemnych przewidywana jest, zgodnie ze zbiorem wytycz-

nych projektowych In ynierii L dowej i Wodnej, na minimum 100 lat 

(niezawodno ). Osi gni cie tego celu wi e si  z zak óceniami w ru-

chu kolejowym, powodowanymi przez okresow  napraw  (dost pno ).

adna powa na naprawa nie jest zaplanowana na ten okres czasu. 

Pewne elementy, zwi zane z budowl , takie jak drena , ro linno ,

wn ki do zatrzymywania kamieni, wymagaj  jednak okresowych in-

terwencji, zwi zanych z utrzymaniem, z cz stotliwo ci  od rocznej do 

dziesi cioletniej (naprawialno ). W przypadku nag ej awarii budow-

li, bezpiecze stwo ruchu kolejowego mo e by  powa nie zagro one.

Utrzymanie bezpiecze stwa ruchu kolejowego jest niezb dne i musi 

zosta  uwzgl dnione, ju  na etapie projektowania (bezpiecze stwo).

Cele te osi ga si  poprzez przestrzeganie wytycznych, zawartych 

w parametrach projektowych, zgodnie z post powaniem, opartym na 

trzech punktach:

- przy projektowaniu przedmiotowych budowli lub ich cz ci,

nale y uwzgl dni  szczególne wymagania, które okre laj  cele, 

analiz  ryzyka, wymagania funkcjonalne, ograniczenia kon-

strukcyjne oraz zasady wymiarowania,
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- je li tylko istniej , nale y odwo ywa  si  do do wiadcze  refe-

rencyjnych, pokazuj cych rozwi zania dopuszczone przez inwe-

stora w celu spe nienia wymaga  specjalnych, nawet je li nie s

to do wiadczenia z dziedziny kolejnictwa,

- nie nale y akceptowa  rozwi za  alternatywnych, które s  pro-

ponowane z naruszenia do wiadczenia referencyjnego.

W podej ciu LCC, mo na wyró ni  nast puj ce elementy kosztowe, 

odnosz ce si  do budowy linii LGV (której cz ci  jest GC), w przypad-

ku do wiadczenia nazywanego referencyjnym:

- koszt inwestycji od 10 do 15 M€/km (dla In ynierii L dowej 

i Wodnej: od 3 do 5 M€/km),

- koszty utrzymania od 40 do 60 k€/km rocznie (dla In ynierii 

L dowej i Wodnej koszty te s  bardzo niewielkie),

- koszty wymiany takiego samego rz du, co koszty obs ugi tech-

nicznej.

Projektant zobowi zany jest do rozwa enia, z zachowaniem zasad 

sztuki technicznej, zastosowania urz dze , których utrzymanie jest 

mo liwe bez ograniczenia eksploatacji kolejowej. Dla przyk adu, wy-

tyczne techniczne, w przypadku zbocza wy szego ni  12 m, jako al-

ternatyw  dla terasy burzowej, przewiduj  konieczno  zastosowania 

awy torowiska z mo liwo ci  ruchu dla pojazdów obs ugi technicznej. 

W ten sposób, osoba zajmuj ca si  utrzymaniem technicznym, posia-

da swobodny dost p do urz dze , a w razie „zabrania” zbocza (osuwi-

sko), posiada mo liwo  interwencji zmniejszaj cej zak ócenia ruchu 

kolejowego. Funkcja awy torowiska mo e by  po czona z funkcj

odwodnieniow , tworz c w ten sposób rodzaj kinety przep ywowej.

W projekcie nale y równie  uwzgl dni  konsekwencje ewentualnej 

awarii urz dzenia dla bezpiecze stwa ruchu kolejowego. Mo e poja-

wi  si  ryzyko erozji podsypki, w przypadku wylewu kinety. Nale y

wi c sprawdzi  niekorozyjno  podsypki, przy nat eniu 1.8 Qprojekt 

(Qprojekt = nat enie odpowiadaj ce redniej przyj tej przy wymiaro-

waniu w czasie „normalnego” funkcjonowania).

Na podstawie tego przyk adu, wida  dobrze wzgl dn  równowag

pomi dzy ró nymi ograniczeniami naprawialno ci, bezpiecze stwa

oraz optymalnego funkcjonowania struktur pod o a. W momencie od-

st pstwa od do wiadczenia referencyjnego lub, od do wiadcze  opisa-

nych w dokumentach Zapytania Ofertowego, inwestor musi postawi

sobie pytanie o konsekwencje tego odst pstwa, rozwa aj c:
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- aspekt ekonomiczny, zgodnie z rozwa aniami LCC, znajduj cy-

mi si  w dokumentach kontraktowych,

- podej cie typu FDMS, z zachowaniem spójno ci wszystkich ele-

mentów w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania In-

ynierii Kolejowej.

Bez wzgl du na wybrany monta , przez SNCF (Société Nationale de 

Chemin de Fer Francais - Francuskie Koleje Pa stwowe) jako Upo-

wa nionego Zarz dc  Infrastruktury w imieniu RFF (Reseau Ferré de 

France - Francuska Sie  Kolejowa), PPP we Francji czy LGV za grani-

c , zapewnienie obs ugi technicznej linii LGV wi e si  z wielk  od-

powiedzialno ci . Celem odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne 

linii jest posiadanie infrastruktury, odpowiadaj cej dwóm punktom 

z poprzedniego akapitu. Kolejny przyk ad uruchomienia obs ugi tech-

nicznej nowej linii Rhin-Rhône pokazuje mo liwo  owocnej wspó pra-

cy pomi dzy RFF (Reseau Ferré de France - Francuska Sie  Kolejowa) 

a SNCF (Société Nationale de Chemin de Fer Francais - Francuskie 

Koleje Pa stwowe)

4. Rozpocz cie procesu obs ugi technicznej nowej linii Rhin-
Rhône (LN7)

LGV RHIN-RHONE jest projektem linii du ej pr dko ci o d ugo -

ci 140 km, która czy Burgundi  (Villers les Pots 30 km od Dijon) 

z Alzacj  (Petit Croix 45 km od Mulhouse). Przebiega przez znaczn

cz  regionu Franche Comté, zatrzymuj c si  na nowo powsta ych

stacjach Besançon-TGV i Belfort-Montbéliard-TGV. Jazda z pr d-

ko ci  320 km/h pozwala na pokonanie trasy z Dijon do Mulhou-

se w ci gu oko o jednej godziny. Pierwsz  faz  budowy tej linii LGV 

powierzono dwóm generalnym wykonawcom. Prace in ynierii l dowej

i wodnej rozpocz y si  jesieni  2006 roku i zako czy y si  na pocz t-

ku 2010 roku. Nawierzchnia kolejowa zosta a uko czona w styczniu 

2011 roku, po zespawaniu ostatniego odcinka szyny przez Premiera, 

François Fillon. Uruchomienie linii jest przewidziane na 11 listopada 

2011. Wspó praca RFF (Reseau Ferré de France - Francuskej Sieci 

Kolejowej) z SNCF (Société Nationale de Chemin de Fer Francais - 

Francuskimi Kolejami Pa stwowymi) przy projekcie LGV RHIN-RHO-

NE jest owocem opierania si  na do wiadczeniu z uruchomienia linii 
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LGV Est Européenne w czerwcu 2007 roku, kiedy to poprawa warun-

ków obs ugi technicznej linii zosta a uznana za niezb dn , aby:

- z jednej strony, wzi  udzia  w opracowaniu pe nej dokumen-

tacji administracyjnej i technicznej dla Krajowego Urz du ds. 

Bezpiecze stwa Kolejowego (EPSF),

- z drugiej strony, scali  postrzeganie funkcji obs ugi technicznej 

z realizacj  prac konstrukcyjnych,

- w ko cu, w dniu uruchomienia, znale  si  na pozycji pozwala-

j cej na rozpocz cie procesu utrzymania technicznego, zgodne-

go z przepisami (zbiór parametrów nadzoru nad urz dzeniami).

Rys. 1. Widok na budow  LGV na odcinku B3

Z tego powodu RFF uzna a za konieczne przez ca y okres budowy 

linii, a  do jej przekazania upowa nionemu zarz dcy infrastruktury 

(GID: tutaj SNCF - Dyrekcja ds. Infrastruktury) dodanie zalece  GID 

po to, aby od razu uwzgl dni  ograniczenia, zwi zane z utrzymaniem 

infrastruktury. W ten sposób, od pocz tku fazy realizacji (REA), GID 

(upowa niony zarz dca infrastruktury) kojarzony by  z:

- powstaniem specyfi kacji technicznej odnosz cej si  do zgodno-

ci DOE (dossier d’ouvrage exécuté - dokumentacji dotycz cej

wykonywanej budowli) z DIUO (dossier d’intervention ultérieure 

sur ouvrage - dokumentacj  dotycz c  pó niejszych konserwacji 

na terenie budowli), dokumentami kluczowymi dla pó niejszego

dobrego jako ciowo utrzymania technicznego,

- informacj  o robotach ziemnych przy niektórych specyfi cznych 

budowlach,

- wst pnym odbiorem budowli ziemnych,
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- zdefi niowaniem listy budowli ziemnych wra liwych (budowli, 

które powinny by  przedmiotem specjalnego nadzoru po uru-

chomieniu linii: pod wzgl dem ich historii, ich konfi guracji, od-

r bno ci geologicznej lub geotechnicznej,...),

- zdefi niowaniem budowli oraz niezb dnych narz dzi, z u yciem

których konieczna jest kontynuacja nadzoru technicznego po 

zako czeniu fazy in ynieryjnej prac konstrukcyjnych,

- kontynuacj  nadzoru nad budowlami ziemnymi pomi dzy ko -

cem fazy in ynieryjnej a przekazaniem GID linii,

- sporz dzeniem kart informacyjnych oraz przeprowadzeniem 

szczegó owej kontroli pocz tkowej wra liwych budowli ziem-

nych,

- udzia em w opracowaniu zbioru wytycznych do nadzoru pod-

ziemnych jam.

Praca wst pna do wykonania przez GID polega a na u wiadomieniu

wszystkim uczestnikom projektu (RFF - AMOT - MOE Tx - MOE Etu-

des - entreprises) konieczno ci uwzgl dnienia, w trakcie projektowa-

nia i wykonywania robót, ogranicze  zwi zanych z obs ug  technicz-

n  linii. Rzeczywi cie, po uruchomieniu linii, utrudniony dost p, brak 

mo liwo ci interwencji z torowiska kolejowego, ograniczenia zwi zane

z geometri  poziomu torów, których dok adno  milimetrowa, powo-

duj  konieczno  ograniczenia do minimum pó niejszych interwencji 

konserwacyjnych, lub, je li maj  one miejsce, zminimalizowania ich 

wp ywu na ruch kolejowy.

Uzgodnienia dotyczy y:

• po uruchomieniu linii budowle ziemne powinny by  stabilne

- ograniczenie osiadania poza okresem zag szczenia w przy-

padku budowli na gruncie ci liwym,

- brak ruchów budowli, kontrolowanych za pomoc  pomiarów 

odchylenia.

Pr dko  ruchu kolejowego (320 km/h) wymaga, aby wyrówna-

nie poziomu torów posiada o dok adno  do oko o milimetra oraz, 

aby aden wylew, osuwanie si  materia ów, ani spadaj ce kamie-

nie i bloki, nie wystawa y poza zarys skrajni kolejowej. W przeciw-

nym razie, w celu utrzymania równego poziomu torów, mo e okaza

si  konieczna dodatkowa obs uga techniczna, powoduj c dodatkowe 

koszty, a w konsekwencji, przedwczesn  degradacj  podsypki, a wi c

równie  cz stsze jej wymian .
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Szczególn  uwag  zwrócono na wyko czenia: nachylenie wa ów

ziemnych na zewn trz jest wa ne dla prawid owego odp ywu wód opa-

dowych; w przeciwnym razie mo e doj  do wsi kania wody, powodu-

j cego wywierzyska w zboczu a nawet osuwanie wykopu.

Geometria szczytu nasypów nie mo e zawiera  uskoków, u atwia-

j cych zatrzymanie wody. Musi ona umo liwia  wodom opadowym 

z torowiska kolejowego atwe odp ywanie na zewn trz.

Rys. 2. Przyp yw wody do podnó a nasypu z osuwiskiem powierzchniowym

Osuwiska powierzchniowe musz  zosta  naprawione natychmiast, 

jeszcze w fazie robót ziemnych, za pomoc  mat lub gwo dzi, gdy

wszelka pó niejsza interwencja w fazie eksploatacji linii kolejowej, 

jest du o bardziej skomplikowana. Podobnie jest w przypadku trwa-

o ci boków fosy, które musz  zosta  naprawione w celu unikni cia

wszelkiego zatrzymania wody w uk adach odwadniaj cych.

Rys. 3. Poszerzenie szczytu nasypu



540 Talfumière V., Terpereau J-M.

Utrzymanie dost pu wn k do zatrzymywania kamieni jest kluczo-

we i wi e si  z odwo aniem do do wiadcze  pierwszych linii LGV, 

kiedy urz dzenia te zosta y skonstruowane bez wystarczaj cej troski 

o ich pó niejsze utrzymanie.

Rys. 4. Wp yni cie wody na boki fosy spowodowa o os abienie ich trwa o ci

Rys. 5. Wn ka do zatrzymywania kamieni z dost pem dla celów obs ugi
technicznej
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• konieczno  stworzenia skutecznych i mo liwych do utrzy-

mania budowli drenuj cych i odwadniaj cych

- biegu wody z drena u, z konieczno ci  utrzymania technicz-

nego w czasie ca ego ycia budowli, z preferencj  fos obudo-

wanych,

- ci g o ci hydraulicznej budowli (nale y unika  kolan, które 

mog  powodowa  w niektórych przypadkach zadziwiaj c

erozj ),

- je li chodzi o dzia ania s u b utrzymania technicznego, po 

wypadku, do którego dosz o, odwo ano si  do do wiadczenia

i stwierdzono konieczno  okre lenia minimalnej rednicy

oraz bardziej niekorzystnej opcji wymiarowania,

- w celu zapewnienia atwo ci utrzymania drena u zbocza 

wykopu, zosta y utworzone kinety dost pne dla utrzymania 

(CAPE); w przypadku osuwania terenu, kinety te mog  stano-

wi  lepsz  wn k  ni  zwyk a fosa lub pobocze,

- dodatkowo, wszystkie gruntowe urz dzenia drenuj ce, mu-

sz  by  dost pne dla ich regularnej obs ugi technicznej, po-

siadaj c wej cia, w azy, pokrywy, niezak ócaj ce ruchu kole-

jowego.

Rys. 6. K t prosty pomi dzy fos  na szczycie a kana em odp ywowym
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Rys. 7. Zatoka znajduj ca si  na poziomie kinety CAPE

• zarz dzanie ryzykiem powstania zapadlisk

Poniewa  Jura znana jest z wyst powania licznych skrasowia ych

wapiennych poziomów geologicznych, problem zapadlisk by  uwzgl d-

niony od pocz tku projektu. Sk ada  si  z kilku faz bada , które po-

zwoli y na okre lenie ryzyka zapadlisk (du e, rednie, s abe) przed 

rozpocz ciem robót ziemnych; W fazie robót ziemnych, prowadzono

protokó  rozpoznania, jednolity dla MOE i dostosowany do zaobserwo-

wanych oznak, zawieraj cy ewentualne pojawienie si  oznak zapadli-

ska, aspekt geofi zyczny oraz badanie oznak, które pojawi y si  przed 

analiz  problemu.

Dla ka dej oznaki zapadliska, utworzono specjaln  kart , istniej c

a  do ewentualnego usuni cia problemu, w przypadku jego potwier-

dzenia. Pod koniec etapu prac z zakresu in ynierii l dowej i wodnej, 

ponownie dokonuje si  oceny ryzyka wg bienia, w wietle wniosków 

z fazy robót ziemnych (oznaki, rozpoznanie i usuni cie). Aby ograni-

czy  ewentualny rozwój krasów po uruchomieniu linii, we wszystkich 

strefach okre lonych podczas oceny ryzyka, przeprowadza si  uszczel-

nianie fos. Dodatkowo, w niektórych budowlach odkryto aktywne ka-

na y krasowe, które zosta y zabezpieczone i wyposa one tak, aby by y

dost pne prze ca y okres eksploatacji linii kolejowej, w celu czuwania 
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nad ich prawid owym funkcjonowaniem. W ten sposób, trzy budowle 

zosta y wyposa one we w azy i drabiny. Na poziomie nasypu, b dzie

równie  nadzorowane wywierzysko pod pod o em tej budowli. Ponad-

to, wn ki do zatrzymywania kamieni, znajduj ce si  na obszarach 

krasowych, zosta y ca kowicie lub cz ciowo uszczelnione za pomo-

c  ulepszonej pospó ki.

Rys. 8. Dost pno  do krasów i oznaki krasowe w skalistym wykopie

Wnioski

W artykule wykazano konieczno  uwzgl dnienia poj  FDMS 

w trakcie projektowania linii LGV, zw aszcza w dziedzinie in ynierii

l dowej i wodnej. Przekazanie infrastruktury upowa nionemu Za-

rz dcy, które oparte jest mi dzy innymi na niniejszym podej ciu, jest 

atwiejsze, je li osoba odpowiedzialna za obs ug  techniczn  linii jest 

w ni  szybko wdro ona. Funkcja pomocy RFF w budowie linii LGV 

RHIN-RHONE sprowadza a si  czasami do polecenia lub uzasadnie-

nia zastosowania obowi zuj cego zbioru wytycznych projektowych. 

W niektórych przypadkach umo liwi a równie  zwrócenie uwagi na 

zasadnicze problemy, których nie wszyscy uczestnicy projektu s

wiadomi:

- problem dost pu dla obs ugi technicznej,

- dost pno  do uk adów odwadniaj cych,

- bezpiecze stwo personelu,

- d ugoterminow  obs ug  techniczn  budowli hydraulicznych, 

a szczególnie fos.
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Jeden punkt zosta  potraktowany szczegó owo, a mianowicie wy-

korzystanie ziemi uprawnej na mat  drenuj c . Zosta o to uzasad-

nione odwo aniem si  do do wiadczenia linii LGV Est Européenne, 

gdzie stwierdzono liczne nieprawid owo ci po zastosowaniu maty nie-

przykrytej. Dysponuj c znajomo ci  tego tematu, RFF podj a decy-

zj  w odniesieniu do problemu. Dzia anie to ma na celu maksymalne 

ograniczenie pojawienia si  problemów trwa o ci budowli oraz prob-

lemów natury hydraulicznej w pierwszych latach ycia budowli ziem-

nej. Trzeba jednak wiedzie , e tworzenie projektu liniowego stanowi 

„ran ” dla gruntu i podczas pierwszych lat obs ugi technicznej na-

st puje przywrócenie naturalnej równowagi. Spojrzenie na wszystkie 

wybudowane linie LGV pokazuje, e w pierwszym, po uko czeniu bu-

dowy, okresie zaburze  pogodowych, wiele budowli b dzie ewoluowa-

o (czasem a  do ca kowitego zniszczenia), natomiast nast pne lata, 

statystycznie oko o 10 lat po uruchomieniu linii, b d  du o mniej ob-

fi towa y w tego typu wypadki.
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TAKEN INTO ACCOUNT IN THE MANAGEMENT 
OF THE PROJECTS OF HIGH-SPEED-LINE 

OF ASPECTS FDMS (RELIABILITY - AVAILABILITY - 
MAINTAINABILITY - SAFETY) IN CIVIL ENGINEERING

Summary
The construction of a High-speed-line is based on constraints of 

economic optimization, which impact a technical optimization; this 

one does not have to forget the necessity of taking into account 

the later maintenance of the infrastructure. For that, the notion of 

FDMS was also developed in the fi eld of the civil engineering; an 

example of consideration of these notions is developed within the 

framework of the construction of the LGV RHIN-RHÔNE.

Keywords: designing, high-speed railway line
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Streszczenie
W artykule omówiono istniej ce systemy kolei magnetycznej, 

niezrealizowane projekty po cze  miast europejskich, studia ce-

lowo ci budowy po cze  mi dzynarodowych oraz projekty i kon-

cepcje rozwoju kolei magnetycznej na innych kontynentach.

S owa kluczowe: kolej magnetyczna, Transrapid, JR Maglev

1. Wprowadzenie

Obserwowany obecnie na wiecie dynamiczny rozwój konwencjo-

nalnych kolei du ych pr dko ci oraz bliska perspektywa eksploata-

cji linii z pr dko ciami co najmniej 360 km/h lub wi cej, ograniczy y

w ostatnim okresie zainteresowanie rozwojem niekonwencjonalnego 

transportu, jakim jest kolej magnetyczna.

Warto przypomnie , e w Europie pocz tki bada , które doprowa-

dzi y do praktycznych zastosowa  tych kolei si gaj  lat 30-tych ubie-

g ego wieku.

W Niemczech Herman Kemper opatentowa  szereg rozwi za  do-

tycz cych unoszenia elektromagnetycznego, które wykorzystano pó -

niej do opracowania koncepcji pojazdu z zawieszeniem magnetycznym 

i zaprojektowania oraz budowy obecnego systemu Transrapid.

Pocz wszy od 1965 r. w Niemczech rozpocz to badania wariantów 

rozwi za  z zawieszeniem elektrodynamicznym oraz z zastosowaniem 

magnesów trwa ych w po czeniu z nap dem za pomoc  silników li-

niowych. Dzi ki budowie okr gu do wiadczalnego w Emsland mo li-

1  prof. dr hab. in . Politechnika Warszawska, Mi dzynarodowa Wy sza Szko a Logistyki i Transportu we Wroc awiu, e-mail: kaztowpik@poczta.
onet.pl
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we by o wykonywanie jazd do wiadczalnych i osi gni cie przez pojazd 

z zawieszeniem magnetycznym pr dko ci 450 km/h.

W Japonii rozpocz to równie  badania nad kolej  magnetyczn

stawiaj c sobie za cel podwojenie pr dko ci jazdy osi ganych wów-

czas przez konwencjonalne koleje. Opracowuj c pojazd z zawiesze-

niem elektrodynamicznym wykorzystano zjawisko nadprzewodnictwa 

(wed ug koncepcji ameryka skich naukowców: Powella i Danby’ego). 

Dopiero w 1989 roku wybudowano w okr gu Yamanashi odcinek do-

wiadczalny (w 80% przebiegaj cy w tunelach). Zak adano przy tym, 

e b dzie on stanowi  fragment nowej linii kolei magnetycznej cz cej

Tokio z Osak . Na odcinku tym osi gni to pr dko  552 km/h. Dal-

sze studia i badania nad systemem JR Maglev s  obecnie kontynuo-

wane przez koleje japo skie i Japo ski Instytut Naukowo-Badawczy 

Kolejnictwa [3].

Obecnie istniej  wi c dwa zasadnicze systemy kolei magnetycznej 

- japo ski Maglev oraz niemiecki Transrapid.

Charakterystycznymi cechami kolei magnetycznej jest zawieszenie 

pojazdu nad torem bez po rednictwa kó , a wi c równie  bez wspó -

pracy z szynami oraz nap d z indukcyjnym silnikiem liniowym, ró -

ni cym si  tym od normalnego silnika indukcyjnego, e rozci ty sto-

jan i wirnik s  rozwini te na p aszczy nie.

W systemie Transrapid uzwojenie pierwotne (stojan) jest roz o one

wzd u  toru, a uzwojenie wtórne (wirnik) umieszczone w poje dzie.

Wskutek zasilania uzwojenia pierwotnego pr dem zmiennym induko-

wany jest pr d w uzwojeniu wtórnym i powstaje moment poci gowy

powoduj cy poruszanie si  pojazdu wzd u  toru. Ze wzgl du na prze-

noszenie bez tarcia si y poci gowej teoretycznie nie ma ogranicze

pr dko ci jazdy. W systemie tym unoszenie pojazdu na wysoko ci

10 mm ponad torem zapewniaj  si y przyci gania pomi dzy elektro-

magnesami umieszczonymi pod pod og  pojazdu (uzwojenie wtórne), 

a uzwojeniem pierwotnym umieszczonym pod konstrukcj  prowadz -

c  pojazd. Jego stateczno  i utrzymanie w pionie jest mo liwe dzi ki

elektromagnesom umieszczonym na wsporniku pojazdu, obejmuj -

cym uzwojenie pierwotne umieszczone na kraw dziach konstrukcji 

toru.

W systemie JR Maglev uzwojenie pierwotne jest umieszczone w po-

je dzie, a wtórne u o one wzd u  toru. W tym przypadku energia 

elektryczna musi by  dostarczana do pojazdu. Uzwojenie pierwotne 
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w rozwi zaniu japo skim stanowi  magnesy nadprzewodz ce (cewki) 

wytwarzaj ce silne pole magnetyczne. Wspó pracuj  z nimi umiesz-

czone w torze elektromagnesy nap dowe powoduj ce ruch poci gu

oraz elektromagnesy unosz ce pojazd na wysoko ci ok. 100 mm nad 

torem i stabilizuj ce jego po o enie. Zmiana cz stotliwo ci pr du za-

silania umo liwia zmian  pr dko ci pojazdu. W systemie japo skim

niezb dny jest uk ad jezdny s u cy do prowadzenia pojazdu w zakre-

sie pr dko ci do 100 km/h.

W ród zalet kolei magnetycznej najcz ciej wymienia si :

- brak tarcia mi dzy ko ami pojazdu i szynami,

- bezpiecze stwo poruszania si  pojazdu po torze z wyeliminowa-

niem takich zjawisk jak utrata stateczno ci;

- u atwione trasowanie przebiegu linii (mniejsze uki poziome oraz 

pochylenia pod u ne profi lu do 10%);

- osi ganie pr dko ci jazdy rz du 400 -450 km/h, 

- skrócenie czasu oraz drogi potrzebnej do osi gni cia pe nej

pr dko ci jazdy, bez przekraczania dopuszczalnych przy pie-

sze  dzia aj cych na pasa era.

Do niekorzystnych cech kolei magnetycznej zalicza si  w wi ksze

o ponad 40% koszty infrastruktury w stosunku do tradycyjnej kolei 

w przypadku prowadzenia trasy w poziomie terenu, oraz o ok. 10% 

przy trasowaniu w terenie górzystym. Przewidywany jest równie

wzrost kosztów eksploatacji o 52% oraz utrzymania o ok. 25%. Rów-

nie  koszt pojazdów kolei magnetycznej by by czterokrotnie wy szy

[1], [2].

Z o ona konstrukcja rozjazdów wymaga od 8 do 10 razy d u szego

czasu przestawiania poci gu, a tym samym wyd u enia czasów usta-

wiania i likwidacji drogi przebiegu. Utrudnione b d  równie  operacje 

czenia i zmiany sk adów, wymagaj ce projektowania wydzielonych 

uk adów torowych z konieczno ci  prze czania zasilania.

Liczne porównania kolei magnetycznej z tradycyjn  kolej  du-

ych pr dko ci cz sto trudno ocenia  w sposób ca kowicie obiektyw-

ny i uwzgl dniaj cy wszystkie warunki eksploatacji tych systemów. 

Porównania poci gu ICE z poci giem Transrapid wskazuj  przede 

wszystkim na wady tego ostatniego, potrzebn  znacznie wi ksz  moc 

nap du oraz wi ksze zu ycie energii.
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2. Niezrealizowane europejskie projekty budowy kolei magne-
tycznej

Najwi kszym, dotychczas nie zrealizowanym projektem linii kolei 

magnetycznej jest po czenie Berlina (dworzec Lehrter) z dworcem 

g ównym w Hamburgu (rys. 1). Na linii d ugo ci 292 km przewidzia-

no budow  trzech stacji (Moorfl eet na 7 kilometrze, Schwerin na 99 

kilometrze oraz Spandau na 278 kilometrze.) Trasa mia a przebiega

w poziomie terenu na d ugo ci 76 km a na pozosta ej cz ci ponad 

terenem. Przewidywano maksymalny czas przejazdu – 60 min., przy 

51 poci gach na dob  prowadzonych w jednym kierunku (do trzech 

poci gów na godzin ).

Rys. 1. Projektowane po czenie kolej  magnetyczn  Transrapid Berlina 
z Hamburgiem

1-trasa kolei magnetycznej, 2-stacje, 3-linie kolejowe, 4-autostrady

Przedmiotem licznych studiów by o równie  zastosowanie kolei 

magnetycznej do powi zania centrów europejskich miast z lotniska-

mi. Do zaawansowanych projektów zaliczy  nale y po czenie dworca 

g ównego w Monachium z lotniskiem (rys. 2). Po czenie to o d ugo ci

38,5 km mia o przewozi  blisko 8 mln pasa erów. Przewidywano eks-
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ploatacj  5 poci gów, ka dy z o ony z trzech sekcji zabieraj cych do 

320 pasa erów. Czas przejazdu nie przekracza by 10 min.

Rys. 2. Po czenie kolej  magnetyczn  dworca kolejowego w Monachium 
z lotniskiem

Rozwa ano równie  celowo  po czenia Düsseldorfu z Dortmun-

dem (odcinek d ugo ci 212 km), a w Holandii po czenie sieci  kolei 

magnetycznej Amsterdamu, Leidy, Hagi, Rotterdamu, Goudy i Utrech-

tu (rys. 3).
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Rys. 3. Projektowane po czenie kolej  magnetyczn  kilku miast holen-
derskich z lotniskiem Schiphol

3. Europejskie studia nad rozwojem kolei magnetycznej

Przeciwnicy budowy oddzielnego systemu kolei magnetycznej wy-

ra aj  opinie, e przy wi kszych kosztach budowy i eksploatacji skró-

cenie czasu podró y o ok. 20% przy zwi kszonych op atach za prze-

jazd nie uzasadniaj  ekonomicznie wprowadzenie nowego systemu, 

szczególnie w przypadku obs ugi ruchu regionalnego. Mo e to by

uzasadnione jedynie przy po czeniach dalekobie nych, gdzie mo na

oczekiwa  wi kszego skrócenia czasu przejazdu. Podobnie nie przewi-

dywano w wi kszym stopniu przej cia przez kolej magnetyczn  prze-

wozów towarowych.

Uwzgl dniaj c trudno ci powi zania z istniej c  sieci  kolei trady-

cyjnych wyra ane s  niekiedy opinie o marginalnym znaczeniu kolei 

magnetycznej i o potrzebie ograniczenia jej zastosowa  do po czenia

znacznie oddalonych od siebie aglomeracji.

Studia nad celowo ci  wprowadzenia kolei magnetycznej systemu 

Transrapid w Niemczech prowadzono od 1984 r. Dotyczy y one, za-

równo przewozów pasa erskich, jak i towarowych. Celowo  wprowa-

dzenia kolei magnetycznej rozpatrywano analizuj c istniej cy w kraju 
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system transportu l dowego i lotniczego uznaj c za niezwykle istot-

ne potrzeb  zintegrowania nowego systemu z istniej cymi systema-

mi transportowymi, poniewa  wed ug opinii cz ci specjalistów nie 

powinien by  to system wyodr bniony. Szczególn  uwag  zwracano 

na wybór miejsc dost pu do kolei magnetycznej (zw aszcza w central-

nych dzielnicach miast) i sposobów powi zania z innymi systemami 

w punktach maj cych znaczenie zarówno dla przewozów pasa er-

skich, jak i towarowych.

W dalszych latach analizy dotyczy y m.in. wariantów po cze

Hamburga z Hanowerem i Monachium, Essen z Bonn, Saarbrücken 

z Mannheim oraz Hamburga i Berlina z Budapesztem i Salonikami 

(rys. 4).

Rys. 4. Analizowane kierunki przebiegu linii kolei magnetycznej w Europie
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Analizy po cze  Hamburga z Moskw  i Kijowem doprowadzi y do 

wniosku, e brak jest wystarczaj co wiarogodnych danych umo li-

wiaj cych uzasadnienie celowo ci projektowania wymienionych po -

cze , jakkolwiek uznano za korzystne prognozy rozwoju krajów Euro-

py Wschodniej. Wskutek tego, do dalszych analiz wybrano kierunek 

Hamburg - Berlin - Budapeszt.

Podstaw  tych analiz by a ocena prognostyczna ruchu pasa er-

skiego i towarowego na podstawie danych o zaludnieniu, produkcie 

krajowym brutto oraz stopniu motoryzacji dla okresu 1995-2015. 

W przypadku przewozów pasa erskich uwzgl dniano wska niki ru-

chliwo ci, odleg o ci przejazdów, wybór rodka transportu itp. W oce-

nach ewentualnych przewozów towarowych uwzgl dniano równie

aktywno  gospodarcz  regionów, struktur  towarów, logistyk  oraz 

aspekty wspó pracy mi dzynarodowej.

Obok oceny mo liwo ci powi zania z istniej cymi uk adami komu-

nikacyjnymi oszacowano równie  efekt odci enia istniej cych linii 

komunikacyjnych przy równoleg ym do nich prowadzeniu trasy kolei 

magnetycznej.

Jako podstawowy wariant wybrano po czenie: Hamburg - Berlin 

- Drezno - Praga - Wiede  - Budapeszt z dost pem do lotnisk w Ber-

linie i Wiedniu. Przejazd kolej  magnetyczn  na tej trasie trwa by od 

4 do 5 godzin, wobec obecnego czasu jazdy 10 - 13 godzin. Oceniono, 

e kolej magnetyczna przejmie, przede wszystkim podró e s u bowe

oraz wyjazdy prywatne zwi zane z urlopami. Za racjonalne odleg o ci

przewozu dla kolei magnetycznej uznano odleg o ci mieszcz ce si  w 

przedziale 400 – 1700 km.

W wyniku studiów stwierdzono, e w przewozach pasa erskich

g ówn  korzy ci  b dzie skrócenie czasu jazdy. Uwzgl dniaj c jed-

nak e czasy doj cia oraz przesiadki, przy wy szych kosztach podró y

mo na doj  do wniosku, e kolej magnetyczna stanowi rozwi zanie

porównywalne z poci gami ICE.

Analiza przewozów towarowych wskazuje, e szczególnie korzystny 

b dzie przewóz drobnicy, adunków o du ej warto ci oraz atwo psuj -

cych, to znaczy przej cie us ug wykonywanych obecnie przez szybkie 

poci gi towarowe (np. Overnight- Express, Parcel-Intercity, TGV-Po-

stal).

Obecnie opracowuje si  równie  koncepcje budowy kolei z zawie-

szeniem magnetycznym pojazdami poruszaj cymi si  tunelem, w wa-
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runkach podci nienia z pr dko ciami znacznie wi kszymi od obecnie 

osi ganych. Maj  to by  po czenia Zurichu z Lozann  (Swissmetro) 

oraz Lyonu z Monachium i Wiedniem (Eurometro) (rys. 5).

Rys. 5. Wizja budowy „Eurometra” cz cego Lyon z Monachium i Wied-
niem

Koleje rosyjskie w kooperacji z fi rm  Siemens i fi rmami po udniowo-

korea skimi przyst puj  ju  obecnie do budowy pojazdów mog cych 

si  porusza  si  z pr dko ci  1000 km/h. Pojazdy te b d  wykorzysta-

ne, zarówno w przewozach pasa erskich, jak i towarowych. Równie
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rozwa ana jest budowa linii stanowi cej po czenie Moskwy z Berli-

nem przez Kijów i Warszaw . Inwestycja ta wspó fi nansowana przez 

Gazprom by aby powi zana z budow  gazoci gu uk adanego zgodnie 

z przebiegiem trasy, pod konstrukcj  toru kolei magnetycznej.

Dla odleg ej perspektywy czasowej rozwa ana jest równie  kon-

cepcja po czenia Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi kolej

magnetyczn  poruszaj c  si  w rurze, warunkach podci nienia (tzw. 

tunelem transatlantyckim) z pr dko ciami blisko 9000 km/h.

4. Koleje magnetyczne w krajach pozaeuropejskich

Pierwszy odcinek kolei magnetycznej oddany do normalnej eksplo-

atacji zbudowano w Chinach. Jest nim po czenie stacji metra Lon-

gyang w Szanghaju z lotniskiem Pudong (rys. 6). Odcinek ten, na któ-

rym poci g magnetyczny mo e rozwija  pr dko  do 430 km/h zosta

oddany do eksploatacji w 2003 r. Na linii kursuj  trzy poci gi, ka dy

z o ony z 6 sekcji, przy czym odst py czasu miedzy poci gami wy-

nosz  ok. 10 min. Zgodnie z prognozami przewozy osi gn y 10 mln 

pasa erów.

Rys. 6. Eksploatowana linia kolei magnetycznej cz ca stacj  metra 
w Szanghaju z lotniskiem
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W przysz o ci rozpatruje si  mo liwo  budowy linii kolei magne-

tycznej cz cej Pekin z Szanghajem (rys. 7).

Rys.7. Planowany przebieg linii kolei magnetycznej cz cej Pekin 
z Szanghajem

Istniej  równie  plany budowy linii kolei magnetycznych w Sta-

nach Zjednoczonych (np. po czenie Waszyngtonu z Baltimore, cen-

trum Pittsburga z lotniskiem, Los Angeles z San Francisko i San Die-

go itp.)

W Japonii podj to decyzj  o budowie 550 km linii kolei magne-

tycznej w systemie RJ Maglev cz cej Tokio z Osak  (rys. 8) kosz-

tem 180 mld euro. Pocz tek realizacji inwestycji nast pi za trzy lata. 

Przewiduje si , e pierwszy 290 km odcinek z Tokio do Nagoyi otwarty 

b dzie w 2027 r. Cz ci  trasy w 68% przebiegaj cej w tunelach b -

dzie istniej cy obecnie 18 km odcinek do wiadczalny, który zostanie 

przed u ony o 24 km. Przy maksymalnej pr dko ci 500 km/h czas 

przejazdu z Tokio do Nagoyi wyniesie 40 minut, a do Osaki 67 minut. 

Obecnie wykonywane s  analizy rodowiskowe oraz konstruowane po-

jazdy serii Maglev 1.0. Nowy poci g z o ony b dzie z dwóch wagonów 

czo owych, o przedniej cz ci wyd u onej do 15 m, w celu ogranicze-

nia ha asu podczas wjazdu do tunelu, oraz 3 wagonów rodkowych.
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Rys. 8. Kolej magnetyczna w Japonii

a. Widok poci gu JR Maglev, b. projektowany przebieg trasy cz cej Tokio z Osak

Równie  w Australii opracowuje si  projekty po cze  du ych miast 

liniami kolei magnetycznej.
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5. Podsumowanie

Wobec szybkiej rozbudowy linii kolei du ych pr dko ci w Europie 

i na wiecie koleje magnetyczne pozostaj  na razie w sferze projektów 

i nowych koncepcji cz sto znacznie wyprzedzaj cych obecny poziom 

techniki transportowej.

Wydaje si , e w Europie niemiecki system kolei magnetycznej 

Transrapid mo e w przysz o ci znale  zastosowanie na terenach du-

ych aglomeracji, mi dzy innymi do po czenia centrów miejskich 

z lotniskami lub terenami wystawowymi, a w przysz o ci by  mo e

równie  w po czeniach mi dzynarodowych.

W znacznej mierze b dzie to zale e  od mo liwo ci obni enia kosz-

tów budowy, eksploatacji i utrzymania kolei magnetycznej.

Program budowy nowej linii kolei magnetycznej w systemie JR Ma-

glev przyj ty ju  obecnie do realizacji w Japonii oraz podobne zamie-

rzenia rozpatrywane w Chinach, Australii i Stanach Zjednoczonych 

stanowi  dobra prognoz  dla przysz ego rozwoju tego rodzaju trans-

portu. By  mo e rozwój ten nast pi w d ugim okresie czasu, zale nie

od dalszego rozwoju techniki oraz mo liwo ci powi zania systemów 

tradycyjnej kolei z liniami kolei magnetycznej.
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MAGLEV TRANSPORT 
– PERSPECTIVE FOR DEVELOPMENT

Summary
The existing maglev transport systems, the projects of connec-

tions between European cities that have not been executed, feasi-

bility studies for international connections as well as projects and 

conceptions of maglev transport development at other continents 

have been described in the paper.

Keywords: maglev transport, Transrapid, JR Maglev
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DANE PRZESTRZENNE 
DEDYKOWANE PRZEDSI WZI CIOM

INFRASTRUKTURALNYM
„PO NOWYM LADZIE” NA ETAPIE 

DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ

Streszczenie
Og oszone przez Zamawiaj cego zamówienie na studium wy-

konalno ci dotyczy projektu nowobudowanej linii kolejowej o d u-

go ci ok. 470 km. Zwi zane z t  inwestycj  m.in. zagadnienia 

trasowania linii w terenie i jej oddzia ywanie na rodowisko o tak 

du ej skali nie by y przedmiotem analiz u Zamawiaj cego. Z tego 

wzgl du Zamawiaj cy podj  decyzj  o og oszeniu zamówienia 

w trybie dialogu konkurencyjnego. Realizacja studium wykonal-

no ci pokaza a zasadno  tego wyboru. W dziedzinie dotycz cej

geodezji i kartografi i zastosowano najnowocze niejsze zdobycze 

techniki, które umo liwi y opracowanie dokumentacji rodowisko-

wej i trasowania zgodnie z harmonogramem realizacji studium 

wykonalno ci.

S owa kluczowe: kolej du ych pr dko ci, studium wykonal-

no ci, skaning laserowy, ortofotomapa, wektoryzacja, system 

GIS, optymalizacja procesu inwestycyjnego

1. Wst p

Przez wiele lat szeroko analizowane i dyskutowane w Polsce zagad-

nienie kolei du ych pr dko ci doczeka o si  realizacji dopiero po przy-

j ciu uchwa y przez Rad  Ministrów w grudniu 2008 r., zatwierdza-

j cej „Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych

pr dko ci”, któremu nadano rang  dokumentu strategii ponadregio-

1  Kierownik projektu, MGGP S.A.
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nalnej rz du. Dokument ten stanowi  podstaw  do rozpocz cia i reali-

zacji konkretnych dzia a  zwi zanych z budow  nowej linii kolejowej 

du ych pr dko ci. Zdecydowano, e istotne dla realizacji tego przed-

si wzi cia elementy: trasowanie linii kolejowej, rozwi zania technicz-

ne, forma organizacyjno-prawna czy ostateczna warto  inwestycji 

i sposób jej fi nansowania b d  przedmiotem analiz studium wykonal-

no ci projektu w ramach prac przygotowawczych. Do realizacji zada

w zakresie tych prac wyznaczono zarz dc  infrastruktury kolejowej 

- spó k  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., maj c na uwadze, e zapew-

ni ona sprawn  i skuteczn  realizacj  programu. Warto zaznaczy , e

prace przygotowawcze w postaci studium wykonalno ci maj  uzyska

wsparcie ze rodków Unii Europejskiej w ramach „Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2007-2013” poprzez 

kwalifi kacje projektu do projektów kluczowych z VII osi priorytetowej 

„Transport przyjazny rodowisku”.

„Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami du ych

pr dko ci” bezsprzecznie wzbudza podziw swoj  prekursorsk  wizj

kolejowych przewozów pasa erskich na miar  XXI wieku, któr  for-

mu uje w misji: „Stworzenia systemu Kolei Du ych Pr dko ci w Pol-

sce, które dzi ki zastosowaniu najnowszych technologii kolejowych 

oraz zachowaniu najwy szych standardów rodowiskowych, stan  si

synonimem nowoczesnej kolei narodowej”. Tak ogromna inwestycja 

infrastrukturalna przyczyni si  do: 

rozwoju bran  pracuj cych na rzecz transportu kolejowego po-

przez wprowadzenie innowacyjnych technologii kolejowych i wy-

znaczenie nowych standardów,

zaanga owania rodowisk naukowo-badawczych, których zada-

niem b dzie zarówno badanie technicznych i eksploatacyjnych 

aspektów kolei du ych pr dko ci, jak i uruchomienie programów 

nauczania dla zapewnienia odpowiednio wykwalifi kowanej kadry,

rozwoju gospodarczego regionów, które po czy sie  kolei du-

ych pr dko ci,

ograniczenie negatywnego wp ywu transportu pasa erskiego na 

rodowisko poprzez zwi kszenie udzia u transportu kolejowego 

w przewozach pasa erskich kosztem transportu lotniczego i sa-

mochodowego.

Obiektywnie przedstawiaj c skal  przedsi wzi cia budowy kolei 

du ych pr dko ci w Polsce jako ogromn , a jej wp yw na rozwój kraju 
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jako ca o ci, jak i jej poszczególnych regionów, na znacz cy, nie mo -

na nie odnie  wra enia, e uruchomienie przewozów kolejami du-

ych pr dko ci b dzie mia o rewolucyjny charakter.

Po tak d ugim wst pie postawi  tez , wynikaj c  z do wiadcze

grupy MGGP podczas realizacji I cz ci studium wykonalno ci kolei 

du ych pr dko ci, e na zaobserwowanie zmian i ich rewolucyjnego 

charakteru wynikaj cych z realizacji programu budowy kolei du ych

pr dko ci nie b dziemy musieli d ugo czeka  – one po prostu ju  za-

sz y. Poni sza lektura da odpowied  na tak postawion  tez .

2. Dane przestrzenne a inwestycje liniowe „po nowym la-
dzie”

Geodezja i kartografi a zajmuj  poczesne miejsce w ród nauk ci-

s ych, a ich zadaniem jest odpowiednio: w geodezji – wyznaczenie 

po o enia punktów fi zycznej powierzchni Ziemi wzgl dem modelu 

matematycznego rzeczywistej bry y ziemskiej, w kartografi i – przed-

stawienie i badanie rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych 

powi za  zjawisk przyrodniczych i spo ecznych (i ich zmian w czasie) 

za pomoc  specjalnych modeli obrazowo-znakowych. Wspó cze nie

j zykiem opisu po o enia punktów – zjawisk s  komputerowe systemy 

informacji geografi cznej (bazy danych przestrzennych), które pozwala-

j  na gromadzenie tych informacji i ich atrybutów przestrzennych oraz 

opisowych, ich uporz dkowanie w logicznej strukturze oraz szczegó o-

we analizy i wizualizacje. Nieuporz dkowane i nieusystematyzowane 

punkty – zjawiska maj  status informacji przestrzennej, a je eli zosta-

n  opisane jednorodnie w bazach danych przestrzennych o zdefi nio-

wanych atrybutach, wtedy staj  si  danymi przestrzennymi.

Wielko  i z o ono  studium wykonalno ci budowy kolei du ych pr d-

ko ci wymaga a absolutnie zastosowania systemu informacji geografi cz-

nej, mog cego przeprowadzi  skomplikowane analizy wszystkich groma-

dzonych danych. To podej cie wymusi o konwersj  informacji przestrzen-

nej w postaci rastrowej do danych przestrzennych w postaci wektorowej.

Obecnie wszystkie inwestycje liniowe wspó fi nansowane ze rodków

unijnych na etapie studium wykonalno ci s  poddawane analizie wie-

lokryterialnej, która ma wskaza  wariant inwestycji najkorzystniejszy 

do realizacji i najkorzystniejszy dla rodowiska. Ma by  to kompromis 
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pomi dzy oddzia ywaniem na rodowisko, ca o ciowym kosztem in-

westycji (budowa, eksploatacja i utrzymanie, wykupy gruntów, kom-

pensacja przyrodnicza), funkcjonalno ci  inwestycji (czas realizacji, 

wp yw na sie  komunikacyjn ), spójno ci  terytorialn  inwestycji 

(czas przejazdu, potoki pasa erskie), skutkuj cy wyborem najbardziej 

optymalnego wariantu inwestycyjnego.

Inwestycje „po nowym ladzie” w odró nieniu od inwestycji moder-

nizacyjnych, czy rewitalizacyjnych maj  du o wi kszy wp yw na tereny 

planowanego przebiegu. Taka inwestycja jest czym  nowym na wielu 

p aszczyznach: lokalnej sieci powi za  spo eczno-gospodarczych, od-

dzia ywania na rodowisko, zmianie przyzwyczaje  lokalnej spo ecz-

no ci. Zachodzi wi c w takim przypadku uzasadniona konieczno

zgromadzenia aktualnej i szczegó owej dokumentacji analizowanych 

wariantów przebiegu korytarzy na etapie dokumentacji przedprojek-

towej procesu inwestycyjnego.

W ramach I cz ci studium wykonalno ci budowy kolei du ych

pr dko ci warianty przebiegu korytarzy poddano analizie o ró nym

stopniu szczegó owo ci w 3 fazach: wst pnej, szczegó owej i ostatecz-

nej, które w przybli eniu obj y powierzchni  terenu odpowiednio: 

16 000 km2, 4 600 km2, 1 700 km2 (rys. 1). Wielko  zgromadzonych 

danych rastrowych i uzyskanych z nich danych wektorowych jest li-

czona w terabajtach.

Rys 1. Warianty przebiegu korytarzy kolei du ych pr dko ci w poszcze-
gólnych fazach trasowania linii
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3. Kolejowa dokumentacja przedprojektowa

3.1. Podstawy prawne wykonania dokumentacji przedprojek-

towej

W chwili obecnej w ramach dokumentacji przedprojektowej do-

tycz cej cz ci zwi zanej z geodezj  i kartografi  mo na wydzieli  3 

dzia y ze wzgl du na ród a pochodzenia istniej cych przepisów, in-

strukcji i wytycznych: uregulowania zwi zane z geodezj  i kartografi ,

budownictwem oraz administracj  kolejow . Nale y zwróci  uwag , e

wydane przez PKP PLK S.A. instrukcje techniczne:

- Ig-1 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartografi cznej 

wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii ko-

lejowych”,

- D19 - „o organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejo-

wej”, doprecyzowuj  wymagania inwestora kolejowego.

3.2. Zakres i skala opracowania dokumentacji przedprojekto-

wej

Zakres tego opracowania jest opisany w instrukcji Ig-1 w cz ci

„Dokumentacja przedprojektowa” § 4. Studium Wykonalno ci. In-

strukcja dopuszcza do stosowania poni sz  dokumentacj  geodezyj-

no-kartografi czn :

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowe z KODGiK i mapy zasadnicze 

z PODGiK w skali nie mniejszej ni  1:5 000 dla terenów s abo

zurbanizowanych,

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowe z KODGiK i mapy zasadnicze 

z PODGiK w skali nie mniejszej ni  1:2 000 dla terenów zurba-

nizowanych,

Ortofotomapa z CODGiK w skali nie mniejszej ni  1:5 000 dla 

terenów s abo zurbanizowanych,

Ortofotomapa z CODGiK w skali nie mniejszej ni  1:2 000 dla 

terenów zurbanizowanych (w przypadku istnienia),

Mapy topografi czne,

Mapy tematyczne,

Numeryczny Model Terenu,

Zdj cia lotnicze i satelitarne,

Schematy,

Dane opisowe i grafi czne z ewidencji gruntów i budynków z POD-

GiK.
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Analizuj c rodzaje i opis wymienionej dokumentacji nasuwa si

przypuszczenie, e proponowane produkty geodezyjno-kartografi czne 

adresuj  potrzeby inwestycji zwi zanych z modernizacj  linii kolejo-

wej, a nie inwestycj  „po nowym ladzie”. Zasadniczo archiwalna ak-

tualno  opracowa  mo e do pewnego stopnia znale  zastosowanie 

przy inwestycjach modernizacyjnych (zamkni te tereny kolejowe sku-

tecznie ograniczaj  kolizyjny rozwój urbanizacji, zwi kszenie presji na 

rodowisko czy ingerencja w sie  powi za  spo eczno –gospodarczych 

b dzie niewielka). Innymi jednak priorytetami kieruje si  inwestycja 

„po nowym ladzie”, dla której aktualno  opracowa  geodezyjno-kar-

tografi cznych jest niezb dna dla wiarygodnych i rzetelnych analiz wie-

lokryterialnych.

3.3. Zakres i skala opracowania dokumentacji przedprojek-

towej na podstawie studium wykonalno ci budowy kolei 

du ych pr dko ci

Przedstawienie zakresu pozyskanych i przetworzonych opracowa

geodezyjno-kartografi cznych w studium wykonalno ci nale y roz-

dzieli  wzgl dem harmonogramu jego realizacji. Taki podzia  pozwoli 

zauwa y , e studium narzuci o wykorzystanie opracowa  archiwal-

nych w I cz ci studium fazy wst pnej i szczegó owej, a dopiero w fazie 

ostatecznej projektanci mogli korzysta  z opracowa  aktualnych. W II 

cz ci fazy uszczegó owienia wybranego wariantu studium wymaga 

przede wszystkim uaktualnienia opracowa  archiwalnych.

W ramach I cz ci studium wykonalno ci fazy wst pnej i szczegó-

owej zosta y pozyskane poni sze opracowania geodezyjno-kartogra-

fi czne:

1) Mapy topografi czne

Pozyskano rastry map topografi cznych w skalach 1:100 000, 

1:50 000, 1:10 000. ród em danych by  Centralny O rodek

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej. Rastry w skali 

1:10 000 pozyskane dla obszarów miast zosta y zaktualizowane 

na podstawie archiwalnej ortofotomapy w obszarze analizowa-

nego korytarza.

2) Mapy tematyczne i przestrzenne bazy danych tematycznych 

zwi zanych z obszarami przyrodniczo i kulturowo cennymi

Liczne istniej ce ród a informacji pozwoli y na zgromadzenie 

bogatych danych przestrzennych o cechach i walorach rodo-
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wiska przyrodniczego i kulturowego, do których w szczególno ci

nale :

Sposób u ytkowania terenu (rolny, le ny, zabudowa),

Obszary chronione przed ha asem (uzdrowiska, szpitale, 

szko y),

Obszary chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, ob-

szary chronionego krajobrazu, rezerwaty, Natura 2000, „Sha-

dow List”, pomniki przyrody, z o a kopalin, stanowiska ar-

cheologiczne, cmentarze, zabytki),

Granice G ównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz strefy 

ochronne uj  wodnych,

Rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione), kom-

pleksy przydatno ci rolniczej,

Korytarze migracyjne zwierz t (sie  „ECONET”),

Ci gi komunikacyjne i linie przesy owe energii,

Plany zagospodarowania przestrzeni.

W przewa aj cej wi kszo ci pozyskano dane wektorowe, pozo-

sta e dane w postaci rastrowej zosta y zwektoryzowane w zakre-

sie potrzebnym do realizacji analiz. Podstawowymi ród ami da-

nych przestrzennych by y: G ówny Urz d Geodezji i Kartografi i, 

Centralny O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej, 

Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska, G ówny Inspektorat 

Ochrony rodowiska, Pa stwowy Instytut Geologiczny, Dyrek-

cja Generalna Lasów Pa stwowych, Instytut Melioracji i U yt-

ków Zielonych w Falentach, Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej.

3) Ortofotomapa

Pozyskano ortofotomap  w postaci rastrowej o rozdzielczo ci te-

renowej piksela 50 cm i 10 cm. ród em danych by  Centralny 

O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi cznej oraz zaso-

by grupy MGGP. 

4) Numeryczny Model Terenu

Pozyskano Numeryczny Model Terenu o dok adno ci wysoko -

ciowej 1,5 m. ród em danych by  Centralny O rodek Dokumen-

tacji Geodezyjnej i Kartografi cznej.

W ramach I cz ci studium wykonalno ci fazy ostatecznej zosta y

pozyskane poni sze opracowania geodezyjno-kartografi czne:

1) Ortofotomapa kolorowa (RGB) i w bliskiej podczerwieni (CIR)
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W tej fazie wykonany zosta  nalot lotniczy, podczas którego jed-

nocze nie pozyskano cyfrowe zdj cia w barwach naturalnych 

i w podczerwieni, które pos u y y do uzyskania aktualnej orto-

fotomapy RGB i CIR o rozdzielczo ci terenowej piksela 40 cm.

2) Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia 

Terenu (NMPT), Numeryczny Model Ro linno ci (NMR)

W tak krótkim czasie realizacji studium pozyskanie tych opra-

cowa  umo liwia a jedynie technologia skaningu laserowego. 

Wykonano nalot lotniczy, podczas którego pozyskano chmur

punktów o parametrze 2-4 pkt./m2. Po przetworzeniu chmury 

punktów uzyskano opracowania o dok adno ci wysoko ciowej

kilkunastu centymetrów.

3) Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:5 000

Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:5 000 zosta a opraco-

wana na podstawie danych fotogrametrycznych (ortofotomapy 

RGB, Numerycznego Modelu Terenu ze skaningu laserowego), 

map topografi cznych i danych pozyskanych od gestorów bran-

owych dla pasa terenu obj tego zakresem przygotowywania ra-

portu oddzia ywania inwestycji na rodowisko.

W ramach II cz ci studium wykonalno ci fazy uszczegó owienia

wybranego wariantu planowane jest uzyskanie poni szych opracowa

geodezyjno-kartografi cznych:

1) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

Celem nadrz dnym dla tego opracowania jest inwentaryzacja 

szlaku kolejowego linii konwencjonalnych w zakresie niezb d-

nym do zaprojektowania i przedstawienia zaprojektowanej linii 

kolei du ych pr dko ci w obszarach przebiegu linii kolejowych 

konwencjonalnych. Opracowanie spe ni wymogi szczegó owo ci

mapy zasadniczej w skali 1:1 000 z uwzgl dnieniem wymaga

dla bran y kolejowej i zostanie wykonane poprzez aktualizacj

i wektoryzacj  kolejowej mapy sytuacyjno-wysoko ciowej pozy-

skanej z KODGiK. 

2) Dane opisowe i grafi czne z Ewidencji Gruntów i Budynków.

Na to opracowanie sk adaj  si : wypisy z ewidencji gruntów 

i po wiadczone kopie map ewidencyjnych pozyskane z PODGiK, 

stanowi ce niezb dny element raportu oddzia ywania przed-

si wzi cia na rodowisko na podstawie wymogu ustawy z dnia 

3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowi-
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sku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodo-

wiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko §66 ust. 4 

i §74 ust. 1 pkt.3.

4. Porównanie

Zestawienie w poni szej tablicy 1 wymogów wobec opracowa  dla 

studium wykonalno ci z instrukcji Ig-1 i wobec opracowa  ze stu-

dium wykonalno ci budowy kolei du ych pr dko ci ukazuje ró nice

i podkre la mocne strony opracowa  dedykowanych inwestycjom „po 

nowym ladzie”, o których przydatno ci do analiz bezsprzecznie decy-

duje aktualno .

Tablica 1. Zestawienie opracowa  geodezyjno-kartografi cznych w zakre-
sie studium wykonalno ci dla instrukcji Ig-1 i dla studium wy-
konalno ci budowy kolei du ych pr dko ci

Opracowanie Ig-1 Projekt Y
CZ  I
Mapy topografi czne Archiwalne rastrowe Aktualizowane rastrowe
Mapy tematyczne Archiwalne rastrowe Archiwalne rastrowe
Przestrzenne bazy danych tematycznych Brak Archiwalne wektorowe

Ortofotomapa RGB Archiwalna rastrowa Aktualna rastrowa
Ortofotomapa CIR Brak Aktualna rastrowa

Numeryczny Model Terenu Archiwalny wektorowy Aktualny wektorowy
Numeryczny Model Powierzchni Terenu Brak Aktualny wektorowy

Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 
1:5 000

Archiwalna rastrowa Aktualna wektorowa

CZ  II

Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 
1:1 000

Archiwalna rastrowa Aktualna wektorowa

Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków Aktualne Aktualne

Italikiem podkre lono ró nice

W studium wykonalno ci kolei du ych pr dko ci zagadnienie in-

wentaryzacji przyrodniczej stanowi ogromne wyzwanie ze wzgl du na 

potencjalny olbrzymi udzia  prac terenowych w tego typu zadaniu. 

Dok adne rozpoznanie wymaga czaso – i rodko – ch onnych prac 

metodami kartowania terenowego, co przy du ych rozmiarach obiek-

tu bada , mo e powodowa  brak spójno ci wyników oraz trudno ci

realizacyjne w przewidzianym dla prac okresie. Jedynym rozwi za-

niem staje si  zastosowanie teledetekcyjnych technik bada rodowi-

skowych tj. skaningu laserowego, ortofotomapy RGB (rys. 2.1) i CIR 
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(rys. 2.2), które zapewni  pozyskanie mo liwie pe nej i bardzo wiary-

godnej informacji o rodowisku. Techniki te, charakteryzuj  si  du-

ym stopniem obiektywizmu i tempem zbierania danych, co zapewnia 

o ich homogeniczno ci i porównywalno ci dla ca ego obszaru bada

(ci g o  informacyjn ). Na produkty skaningu laserowego sk adaj

si  Numeryczny Model Terenu (rys. 2.3, rys. 2.5) i Numeryczny Model 

Pokrycia Terenu (rys. 2.4, rys. 2.6), w tym Numeryczny Model Ro lin-

no ci. Przewaga techniki skaningu laserowego ujawnia si  w du ej

dok adno ci wysoko ciowej, a tak e ogromnym potencjale inwenta-

ryzacyjnym. Numeryczny Model Terenu pozwala okre li  szacunkowe 

spadki pod u ne osi projektowanej linii oraz sporz dzi  przybli ony

bilans mas ziemnych, co w rezultacie umo liwia okre lenie przybli o-

nego kosztu robót ziemnych i ich ewentualne zoptymalizowanie. Im 

dok adniejszy, tym szacunki staj  si  bardziej wiarygodne. A w przy-

padku Numerycznego Modelu Ro linno ci wyodr bnionego z Nume-

rycznego Modelu Pokrycia Terenu potencja  inwentaryzacyjny pozwa-

la oszacowa  ilo  biomasy, obj to  i wysoko  drzewostanu, oszaco-

wa  jego g sto , a nawet mierzy  wielko ci koron drzew.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu jest równie  wykorzystywany 

do symulacji dzia a  maj cych na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  na rodowisko

np. w przypadku gdy symulacja propagacji fal ha asu wyka e ich ne-

gatywne oddzia ywanie, NMPT pos u y jako model, na którym zostan

zaprojektowane bariery d wi koch onne.

Rys. 2.1. Ortofotomapa RGB
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Rys. 2.2. Ortofotomapa CIR

Rys. 2.3. NMT

Rys. 2.4. NMPT
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Rys. 2.5. NMT 3D

Rys. 2.6. NMPT 3D

Równie  ortofotomapy RGB i CIR maj  du e techniczne mo li-

wo ci rejestracji informacji o drzewostanie pod k tem interpretacji 

jego cech. W przypadku ortofotomapy w barwach naturalnych b -

dzie to okre lanie sk adu gatunkowego czy szacowanie zasobno ci, 

a w przypadku ortofotomapy w bliskiej podczerwieni b dzie to in-

wentaryzacja stanu zdrowotnego czy stanu sanitarnego drzewosta-

nu (rys. 3).
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Rys. 3.1. Ortofotomapa w kompozycji barw naturalnych

Rys. 3.2. Ortofotomapa w kompozycji barw bliskiej podczerwieni

Przede wszystkim ortofotomapa RGB s u y jednak w procedurze 

trasowania w fazie przedprojektowej i projektowej jako podstawowa 

warstwa referencyjna ze wzgl du na swoj  aktualno  i dok ad-

no . W odró nieniu od map nie posiada adnych elementów gene-

ralizacji zatem obiektywnie przedstawia dany teren i oferuje du e

ilo ci szczegó ów sytuacyjnych, pozwalaj c na wczesn  identyfi ka-

cj  kolizji sytuacyjnych, jakie mog  wyst pi  w trakcie projektowa-

nia (rys. 4).
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Rys. 4.1. Przyk ad ortofotomapy archiwalnej 

Rys. 4.2. Przyk ad ortofotomapy aktualnej

Ju  na etapie wczesnego projektowania mo liwo  dysponowania 

nie tylko aktualn  ortofotomap  RGB, ale zaktualizowanymi mapami 

topografi cznymi znacznie minimalizuje ryzyko potencjalnych sytuacji 

konfl iktowych (rys. 5).
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Rys. 5.1. Raster mapy topografi cznej

Rys. 5.2. Archiwalna ortofotomapa
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Rys. 5.3. Zaktualizowany raster mapy topografi cznej

Ortofotomapa RGB jest te  bardzo cz sto wykorzystywana do wery-
fi kacji danych ewidencyjnych, które w postaci wektorowej mo na na-
o y  na raster ortofotomapy, otrzymuj c informacj  na temat ewen-
tualnych rozbie no ci pomi dzy rzeczywistym u ytkowaniem terenu, 
a stanem uwidocznionym w ewidencji. Uzgodnienie w a ciwych zasi -
gów granic nieruchomo ci pozwala unikn  b dów na etapie sporz -
dzania dokumentacji z podzia em nieruchomo ci, a tak e zoptyma-
lizowa  przebieg projektowanych linii rozgraniczaj cych inwestycji, 
skutecznie ograniczaj c zjawisko „resztówek”.

Nale y wspomnie  równie  o du ej roli konsultacji spo ecznych
prowadzonych na etapie studium wykonalno ci podczas sporz dza-
nia raportu oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko. Zyskanie 
szerokiej aprobaty spo ecznej dla takiego przedsi wzi cia jest niezwy-
kle cenne, poniewa  jak pokazuj  dotychczasowe do wiadczenia z re-
alizacji inwestycji liniowych we wszystkich zak tkach kraju lokalne 
spo eczno ci, organizacje ekologiczne, rodowiska naukowe i busi-
nessowe mog  do  skutecznie zablokowa  inwestycj  poprzez znale-
zienie b dów formalno-prawnych w przeprowadzonym post powaniu
na wydanie decyzji rodowiskowej. Dlatego nale y do o y  wszelkich 
stara  w opracowanie strategii komunikacji ze spo ecze stwem, przy-
gotowanie materia ów informacyjnych i przeprowadzenie kampanii 
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informacyjnej. Na potrzeby tych dzia a  doskonale mog  pos u y
wszystkie opracowania geodezyjno-kartografi czne pozyskane w trak-
cie realizacji studium wykonalno ci: ortofotomapa, numeryczny mo-
del pokrycia terenu, a w szczególno ci dotyczy to trójwymiarowych 
wizualizacji rozwi za  projektowych posiadaj cych bardzo du  si
przekazu poprzez swój bardzo efektowny i intuicyjny odbiór (rys. 6).

Rys. 6.1. Ortofotomapa

Rys. 6.2. Numeryczny model pokrycia terenu
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Rys. 6.3. Numeryczny model pokrycia terenu 3D

Rys. 7.1. Kopia kolejowej mapy sytuacyjno-wysoko ciowej w postaci wek-
torowej
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Rys. 7.2. Kopia kolejowej mapy sytuacyjno-wysoko ciowej w postaci ra-
strowej

Podkre lana wielokrotnie czynno  wektoryzacji opracowa  geode-

zyjno-kartografi cznych w ramach realizacji tego studium le a a u pod-

staw stworzenia przestrzennego systemu informacji umo liwiaj cego

przeprowadzenie wszechstronnych analiz zale no ci przestrzennych 

pomi dzy zgromadzonymi danymi. Równie  na poziomie tworzenia 

map sytuacyjno-wysoko ciowych czy map zasadniczych zawieraj -

cych du  liczb  szczegó ów nale y zadba  o ich posta  wektorow .

Numeryczny charakter opracowania pozwala na pod czenie atrybu-

tów opisowych do grafi cznych obiektów na mapie, stanowi c ich uzu-
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pe nienie, dzi ki temu mo e rozszerzy  zasób informacji dostarcza-

nych przez to opracowanie (rys. 7).

5. Podsumowanie

Zakres opracowa  geodezyjno-kartografi cznych studium wykonal-

no ci budowy kolei du ych pr dko ci zosta  dostosowany do szerokiego 

spektrum analiz porównawczych wariantów przebiegu korytarzy linii. 

Autorzy studium uznali, e aktualno  i szczegó owo  inwentaryzacji 

danych wej ciowych analiz rodowiskowych i trasowania b dzie w naj-

wi kszym stopniu determinowa  wiarygodno  i poprawno  szacun-

ków ca o ci zobowi za  strony publicznej z realizacji inwestycji, co po-

zwoli wskaza  wariant najmniej oddzia uj cy na rodowisko i wp yn

podczas konsultacji spo ecznych na pozytywny odbiór inwestycji przez 

lokalne spo eczno ci, i tym samym ostatecznie umo liwi zarekomendo-

wanie najkorzystniejszego wariantu przebiegu linii do dalszych analiz 

uszczegó awiaj cych w II cz ci studium wykonalno ci.

Potwierdzeniem przypisania du ej wagi dokumentacji rodowisko-

wej i dokumentacji trasowania by o przypiecz towanie rozszerzenia 

katalogu opracowa  geodezyjno-kartografi cznych wzgl dem wytycz-

nych instrukcji Ig-1. Konstrukcja studium wykonalno ci za o y a ite-

racyjno  wykorzystania opracowa  zgodnych z celami realizacji ko-

lejnych faz studium wykonalno ci w cz ci I, tj. fazy wst pnej, fazy 

szczegó owej i fazy ostatecznej i w cz ci II, tj. fazy uszczegó owienia

wybranego wariantu. Dla cz ci I uznano, e w fazie wst pnej i w fazie 

szczegó owej zgodnie z instrukcj  Ig-1 wystarczy wykorzysta  opraco-

wania archiwalne, w miar  mo liwo ci zaktualizowanych na podsta-

wie m odszych opracowa  archiwalnych, natomiast dla fazy ostatecz-

nej podj to decyzj  o pozyskaniu wy cznie aktualnych opracowa

wskazanych w instrukcji Ig-1 jako opracowania archiwalne. Co wi cej

zdecydowano o pozyskaniu ca kowicie nowych aktualnych opracowa

dedykowanych wy cznie temu projektowi w ogóle nieuwzgl dnionych

w instrukcji Ig-1. Dla cz ci II przyj to wykorzystanie opracowa  ar-

chiwalnych zgodnie z instrukcj  Ig-1, ale zdecydowano, e musz  zo-

sta  najpierw zaktualizowane i zwektoryzowane.

W tym momencie nale y podkre li , e autorzy studium wykonal-

no ci wykazali si  nadzwyczajn  dalekowzroczno ci  dostrzegaj c

ograniczony potencja  informacyjny archiwalnych opracowa  geode-
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zyjno-kartografi cznych wskazanych w instrukcji Ig-1 i wychodz c poza 

schemat wytycznych instrukcji oraz maj c wiadomo  ze z o ono ci

uwarunkowa  tak ogromnej inwestycji „po nowym ladzie”, precyzyj-

nie zdefi niowali ilo ciowo i jako ciowo dodatkowe opracowania, które 

jako jedyne w tak krótkim czasie na tak du  skal  mog y wiarygodnie 

pos u y  jako dane wej ciowe dla sporz dzenia rozbudowanej doku-

mentacji rodowiskowej i trasowania.

O prekursorskim charakterze studium wykonalno ci kolei du ych

pr dko ci mogli my si  przekona  ju  po wybraniu przez zarz d PKP 

Polskie Koleje Pa stwowe S.A. po raz pierwszy trybu dialogu konku-

rencyjnego w post powaniu na wy onienie wykonawcy studium wyko-

nalno ci. Uzasadnie  dla takiego wyboru by o kilka:

realizacja mia a dotyczy  budowy nowej linii, a nie projektu mo-

dernizacyjnego, tak wi c zagadnienia trasowania i oddzia ywa-

nia na rodowisko w tak du ej skali nigdy nie by y przedmiotem 

analiz przez inwestora,

zagadnienia zwi zane z budow , projektowaniem, utrzymaniem 

i eksploatacj  linii kolei du ych pr dko ci s  bli ej nieznane ze 

wzgl du na brak do wiadcze  i brak w tym wzgl dzie przepisów 

i standardów,

obok ceny, dodatkowym kryterium wyboru najkorzystniejszej 

oferty by a koncepcja realizacji zamówienia, której przypisano 

bardzo du  wag  – 40%.

Wydaje si , e tryb dialogu konkurencyjnego spe ni  pok adane

w nim oczekiwania, gdy  spektrum zrealizowanych w ramach stu-

dium wykonalno ci produktów zaskoczy  nas rozmachem i precyzyj-

n  adekwatno ci  zaleconych rodków dla realizacji zada  stoj cych

przed studium. Jednym zdaniem mo emy stwierdzi , e standard dla 

opracowa  zosta  „podniesiony poprzeczk  wy ej”. Z punktu widzenia 

d ugoletniego wykonawcy na rynku polskim posiadaj cego bogate do-

wiadczenie w realizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych dro-

gowych i kolejowych w zakresie geodezji i kartografi i mo emy nawet 

pokusi  si  o stwierdzenie, e standard realizacji zarówno dokumen-

tacji rodowiskowej, jak i dokumentacji trasowania dla tej inwestycji 

kolejowej przewy szy  poziomem zastosowanych technik i parametra-

mi otrzymanych produktów standard opracowa  dla dokumentacji 

w inwestycjach drogowych. Dowodem na to niech b d  s owa preze-

sa zarz du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wypowiedziane w zwi z-
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ku z zako czeniem I cz ci studium wykonalno ci odnosz ce si  do 

nielicznych w porównaniu z innymi krajami protestów: „Jak na nowo 

budowan  lini  o d ugo ci prawie 470 km, punktów zapalnych by o

niewiele”. Jeste my przekonani, e na minimalizacj  tych konfl iktów 

mia o bezpo redni wp yw sporz dzenie aktualnej i bogatej inwentary-

zacji terenowej i rodowiskowej.

SPATIAL DATA DEDICATED TO INFRASTRUCTURE 
ENTERPRISES „ON A NEW TRACK” 

IN THE PRELIMINARY DOCUMENTATION 
OF DESIGN PHASE

Summary
The order for feasibility study concerns the project of new-built 

railway line of 470 km length was announced by the Orderer. 

Some problems related to the order like: line tracing in the ground 

and environmental impact assessment of such a large scale proj-

ect have not been the subject of the analysis by the Orderer. Be-

cause of that the Orderer took a decision to announce the invitation 

to order under the competitive dialog mode. The feasibility study 

realization shows the legitimacy of such a choice. In the fi eld of 

geodesy and cartography the most modern technic achievements 

have been applied and they allow to elaborate the environmental 

and tracing documentation according to the schedule of the feasi-

bility study realization. 

Key words: high speed railway, feasibility study, laser scan-

ning, orthophotomap, digitization, GIS system, investment process 

optimization
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Andrzej Uzna ski1

TECHNIKI SATELITARNE W NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGIACH POMIARÓW GEODEZYJNYCH 

NA TERENACH KOLEJOWYCH2

Streszczenie
Budowa nowych oraz utrzymanie istniej cych linii kolejo-

wych, a tak e modernizacje nawierzchni kolejowych, polegaj ce

na przystosowaniu ich do wy szych parametrów techniczno-eks-

ploatacyjnych stawiaj  wysokie wymagania wykonawcom robót 

geodezyjnych. Rozwój technik pomiarowych pozwala na opraco-

wywanie nowych technologii realizacji pomiarów geodezyjnych. 

W pracy przedstawiono techniki pomiarów satelitarnych oraz isto-

t  synergicznego wykorzystania ich wraz z pomiarami naziem-

nymi w geodezyjnej obs udze inwestycji o charakterze liniowym. 

Wskazano równie  na zagro enia dla jako ci wyników pomiarów 

satelitarnych, czy wr cz przeciwwskazania dla wykorzystywa-

nia na terenach kolejowych najnowszej techniki satelitarnych 

sieciowych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywisty. Za-

gadnienie jako ci pomiarów geodezyjnych nabiera szczególnego 

znaczenia przy realizacji odcinków kolei du ych pr dko ci.

S owa kluczowe: pomiary satelitarne, pomiary kinematyczne 

w czasie rzeczywistym, sieciowe pomiary kinematyczne w czasie 

rzeczywistym

1. Wprowadzenie

Na Kongresie Kolejowym, który odby  si  7.11.2011 roku, Prezes Za-

rz du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zbigniew Szafra ski stwierdzi ,

e kolej musi nad a  za nowoczesnymi technologiami [11]. Rozwój 

technologiczny nast puje we wszystkich bran ach, tak e wgeodezji. 

1  dr in ., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, e-mail: andrzej.uznanski@agh.edu.pl
2  Praca wykonana w ramach bada  statutowych, umowa nr 11.11.150.005
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Pomiary geodezyjne znacz co rozwin y wykorzystywane instrumen-

tarium, pocz wszy od zaawansowanych technologicznie niwelatorów 

kodowych i precyzyjnych tachymetrów elektronicznych poprzez do-

k adne geodezyjne odbiorniki satelitarne po skanery naziemne i lotni-

cze. Nowoczesne instrumenty geodezyjne pozwalaj  na osi ganie do-

k adniejszych wyników pomiarów, a tak e na istotne zmiany w tech-

nologiach prowadzonych pomiarów. Obszarem szczególnie interesuj -

co wypadaj cym w tym aspekcie s  tereny kolejowe ze swoj  specyfi k

- wymogami wysokiej dok adno ci wyników pomiarów oraz liniowym 

charakterem obiektu. Ka da technika wnosi swoje zalety w bran ,

ale nie nale y zapomina  o ograniczeniach, czy te  wymogach popraw-

nego jej wykorzystania. Po czenie ró nych technik pomiarów geode-

zyjnych umo liwia osi gni cie produktu dok adnego i efektywnego 

ekonomicznie, tak e pod wzgl dem czasu realizacji zadania. Wyni-

kiem dostrze enia mo liwo ci post pu w geodezji kolejowej jest m.in. 

zlecanie prac badawczych, a tak e aktualnie nadal trwaj ce prace na 

now  instrukcj  bran ow  D-19 o organizacji i wykonaniu pomiarów 

w geodezji kolejowej [1]. Celem opracowania jest przedstawienie sate-

litarnych technik pomiarowych z praktycznego punktu widzenia oraz 

technologicznych aspektów prowadzenia pomiarów geodezyjnych na 

terenach kolejowych.

2. Charakterystyka satelitarnych technik pomiarowych

Przedstawienie charakterystyk satelitarnych technik pomiarów 

geodezyjnych, które s  aktualnie dost pne, pozwoli na wybór odpo-

wiedniej z nich dla konkretnego zadania pomiarowego, przy czym cel 

pomiaru jest w opracowaniu drugorz dny, a istotna jest mo liwa do 

osi gni cia dok adno  oraz wa ne dla pomiaru satelitarnego aspek-

ty. Wynikiem pomiaru odbiornikiem GNNS s  zawsze wspó rz dne

punktu mierzonego, obliczone w postprocessingu lub w czasie quasi-

rzeczywistym. Natomiast realizacja pomiaru s u cego wyznaczeniu 

skrajni, czy te  wyznaczeniu wysoko ci u podnó a nasypu lub na kra-

w dzi wykopu (wg D-19 z dok adno ci  do 10 cm), mo e decydowa

o wyborze odpowiedniej techniki pomiarów satelitarnych. Dlatego roz-

wa ania nie b d  prowadzone z punktu widzenia rodzaju robót geode-

zyjnych, a rodzaju satelitarnych technik pomiarowych.
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2.1. Czynniki determinuj ce dok adno  pomiarów satelitar-

nych

W poni szym wzorze o charakterze pogl dowym, przedstawiaj cym

równanie obserwacji pseudoodleg o ci obliczanej z pomiarów kodo-

wych i fazowych wyra nie wida , jakie czynniki wp ywaj  na dok ad-

no  pozycjonowania w oparciu o nawigacyjne sygna y satelitarne. 

Indeksy wskazuj  zwi zek danego czynnika z odbiornikiem GNSS, sa-

telitami, wielko ciami mierzonymi lub cz stotliwo ciami no nymi:

(1)

gdzie:

i, j, s, f -wska niki odpowiednio: odbiornika GNSS, satelity, sygna-

u (kod P, kod C/A, cz stotliwo ci fal L1, L2
j
iR - wektor odleg o ci mi dzy anten  odbiornika GNSS i ante-

n  satelity

- b d zegara satelity

           - opó nienie sygna u zwi zane z przetwarzaniem przez uk a-

dy odbiornika

           - wektor b du orbity satelity 

           - b d po o enia centrum fazowego anteny satelity (PCV)

           - refrakcja jonosferyczna

           - refrakcja troposferyczna

           - efekt wielodro no ci sygna ów satelitarnych

           - b d po o enia centrum fazowego anteny GNSS odbiornika 

satelitarnego (Phase Center Variations oraz Phase Centem 

Offset)

           - opó nienie sygna u zwi zane z przetwarzaniem przez uk a-

dy odbiornika

           - b d zegara odbiornika GNSS
j
s - d ugo  fali no nej
j

is,N - nieoznaczono ci pomiarów fazowych

           - b dy losowe pomiaru

j
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j
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j
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Na dok adno  wyznaczonych wspó rz dnych punktów ma wi c

wp yw wiele bardzo ró norodnych czynników. W literaturze funkcjo-

nuje poj cie bud etu b dów, który okre la ilo ciowo wp yw poszcze-

gólnych czynników na wyniki pomiarów. Przytaczanie tych warto ci,

cz sto kilkumetrowych, nie ma jednak e sensu, gdy  jedynymi po-

miarami, które powinny by  dopuszczone do wykorzystywania na 

terenach kolejowych, s  pomiary wzgl dne. W pomiarach tego typu, 

w celu ograniczenia wp ywu wymienionych czynników na dok adno

wyznaczanych wspó rz dnych punktów stosowany jest algorytm ob-

liczeniowy, którego podstaw  jest trzykrotne ró nicowanie równa

obserwacyjnych. Ró nicowanie równa  obserwacyjnych ca kowicie

eliminuje b dy zegarów satelitów i odbiorników oraz opó nie  „sprz -

towych”  oraz . Dzi ki tej technice obliczeniowej pozosta e

ród a b dów te  maj  mniejszy wp yw na obni enie dok adno ci

wspó rz dnych punktu.

Realizacja pomiarów satelitarnych powinna mie  na uwadze mo -

liwo  eliminacji b d  istotnego ograniczania wp ywu czynników po-

woduj cych b dy w wynikach pomiarów. Brak gruntownej znajomo-

ci problematyki pomiarów satelitarnych mo e prowadzi  do wyników 

obarczonych du ymi b dami, których mo na by o unikn . Przyk a-

dowo w przypadku jednego z odbiorników satelitarnych zintegrowa-

nych z anten  GNSS mo na w prosty sposób spowodowa  w pomiarze 

wektora b d na poziomie nawet 6-8 mm wy cznie z tytu u tak banal-

nej czynno ci jak ustawienia anten nad mierzonymi punktami.

2.2.Pomiary statyczne

Pomiary satelitarne realizowane procedur  statyczn  umo liwiaj

obliczanie najdok adniejszych z mo liwych tymi technikami wspó -

rz dnych punktów, praktycznie na poziomie pojedynczych milime-

trów. Nale  one do wzgl dnych metod satelitarnego wyznaczania po-

zycji w postprocessingu, z czego wynika konieczno  opracowania ob-

serwacji z minimum dwóch równocze nie rejestruj cych sygna  sate-

litarny odbiorników GNSS w celu wyznaczenia wspó rz dnych jednego 

punktu. O ile technicznie mo liwe jest wykonywanie pomiarów sieci 

punktów w ramach sesji statycznych z wykorzystaniem minimum 2 

odbiorników, które w ka dej sesji wyznacz  sk adowe tylko jednego 

wektora, to rozs dnym minimum s  4 satelitarne odbiorniki GNSS, 

za pomoc  których w ka dej sesji zostanie wyznaczonych 6 wekto-
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rów. Poni szy wzór umo liwia obliczenie liczby mierzonych wektorów 

w przy pomiarze r odbiornikami GNSS, w których wyznaczanych jest 

(r-1) wektorów niezale nych:

(2)

Liczb  sesji s koniecznych do wyznaczenia wspó rz dnych n punk-

tów, przy m odbiornikach mierz cych ten sam punkt w kolejnej sesji 

okre la zale no :

(3)

W trakcie takich pomiarów jest wyznaczanych s(r-1) niezale nych

wektorów oraz (s-1)(m-1) podwójnie wyznaczonych niezale nych wek-

torów.

Podstawowym parametrem statycznego pomiaru satelitarnego jest 

czas jego trwania. Pozosta e parametry pomiarów statycznych to: czas 

rejestracji obserwacji i minimalna wysoko  horyzontalna satelitów. 

Czas trwania sesji statycznej jest zale ny g ównie od d ugo ci wek-

tora, którego sk adowe zostan  obliczone z zarejestrowanych obser-

wacji. W przypadku skrócenia czasu trwania rejestracji nawigacyj-

nych sygna ów satelitarnych poni ej godziny mo na mówi  o szybkich 

pomiarach statycznych, których czas trwania mo e wynosi  zaledwie 

kilka minut. W literaturze ród owej mo na znale  wskazówki doty-

cz ce czasu trwania sesji statycznej w funkcji d ugo ci wektora. Maj

one zawsze charakter orientacyjny.

Podstawowym problemem wykonawstwa geodezyjnego jest nie bra-

nie pod uwag , i  o ile odleg o  mi dzy punktami mierzonymi wynosi 

zazwyczaj 2-3 km, to d ugo ci wektorów nawi zuj cych do stacji re-

ferencyjnych systemu ASG-EUPOS wynosz  ju  kilkadziesi t kilome-

trów. W okre laniu czasu trwania sesji pomiarowej mo emy mówi

o czasie planowanym i rzeczywistym, poniewa  w tym wzgl dzie na-

le y wzi  pod uwag  tak e zak ócenia nawigacyjnych sygna ów sate-

litarnych oraz almanach systemów satelitarnych wykorzystywanych 

w pozycjonowaniu punktów w aspekcie wspó czynników DOP (Dilu-

tion of Precision).

2

)1(rr
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2.3.Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym

2.3.1. Pomiary RTK GPS

Pomiary statyczne przedstawione w poprzednim punkcie umo li-

wiaj  jedynie inwentaryzacj . Pomiary realizacyjne sta y si  mo liwe 

do wykonania w pomiarach kinematycznych w czasie rzeczywistym 

(Real Time Kinematic Global Positioning System) dzi ki zastoso-

waniu modemów radiowych i przeniesieniu procesu przetwarzania 

obserwacji na wspó rz dne punktów z komputera do odbiornika 

GNSS. Podstawowym za o eniem pomiarów RTK GPS jest obliczanie 

wspó rz dnych punktów bezpo rednio w terenie w jednym z dwóch 

trybów. Kilkusekundowe pomiary w trybie stop&go stosowane s

do wyznaczania wspó rz dnych punktów, natomiast ci g e pomia-

ry RTK GPS (ang. true kinematic, dynamic, continous) umo liwiaj

wyznaczanie trajektorii poruszaj cego si  obiektu z cz stotliwo ci

nawet co 0.05 s.

Pomiary RTK GPS musz  by  przeprowadzane dwoma odbiorni-

kami. Jeden pe ni rol  stacji referencyjnej (REF), a drugi, okre lany 

mianem odbiornika ruchomego (ROV), wykorzystywany jest do wy-

znaczania wspó rz dnych punktów. Antena GNSS stacji REF musi 

by  ustawiona nad punktem o znanych i wprowadzonych do pami ci 

odbiornika satelitarnego wspó rz dnych. Zadaniem stacji REF jest 

transmisja tych wspó rz dnych oraz obserwacji odebranych z sateli-

tów lub korekcji do nich. Odbiornik ruchomy wyznacza wspó rz dne 

punktów na podstawie danych odebranych przez modem radiowy ze 

stacji referencyjnej oraz przez w asn  anten  GNSS.

O ile z praktycznego punktu widzenia tematu opracowania po-

miary statyczne nie s  limitowane odleg o ci  mi dzy odbiornikami 

satelitarnymi, to pomiary RTK GPS maj  takie ograniczenie do ok. 

10-15 km. Wynika ono z dwóch powodów:

- dok adno ci wyników pomiarów, przy za o eniu, e powinna by

ona nie gorsza ni  pojedyncze cm (mo liwe, ale nie gwaranto-

wane jest uzyskanie dok adno ci na poziomie subcentymetro-

wym),

- zasi gu modemu radiowego UHF.

Teoretyczny zasi g modemu radiowego pracuj cego w zakresie VHF 

lub UHF jest okre lony wzorem wg [2]:
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(4)

gdzie:

h - wysoko  anteny nadawczej i odbiorczej nad u rednion  po-

wierzchnia terenu;

k - wspó czynnik zale ny od krzywizny Ziemi oraz refrakcji atmo-

sferycznej, dla którego w klimacie umiarkowanym przyjmuje 

si  warto  1.33.

Zak adaj c wysoko  anten na poziomie 2 m otrzymamy maksy-

maln  odleg o  mi dzy odbiornikiem referencyjnym i ruchomym na 

poziomie 11,6 km. W rzeczywisto ci taki zasi g jest bardzo trudny do 

osi gni cia i w praktyce wynosi kilka kilometrów (2-5 km). Zazwy-

czaj moc modemu radiowego b dzie wynosi  do 1 W. Wzmocnienie 

mocy nadawczej modemu stacji referencyjnej zazwyczaj nie przyniesie 

zwi kszenia zasi gu odbioru danych ze stacji referencyjnej. Podstawo-

wym czynnikiem limituj cym odleg o  mi dzy odbiornikami sateli-

tarnymi w pomiarach RTK GPS b dzie topografi a terenu (wzniesienia, 

drzewa, budynki, itp.).

Ograniczenie odleg o ci mi dzy odbiornikami w aspekcie dok ad-

no ci wyników pomiarów zwi zane jest ze wzrostem warto ci niektó-

rych z b dów wraz z odleg o ci  mi dzy odbiornikami. Nale  do nich 

refrakcja jonosferyczna o charakterze dyspersyjnym oraz refrakcja 

troposferyczna i b dy orbit satelitów o charakterze geometrycznym.

2.3.2. Pomiary RTN

Sieciowe pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym (Real Time 

Network) wykorzystuj  infrastruktur  operatora systemu stacji refe-

rencyjnych. W Polsce operatorem takiego systemu o nazwie ASG-EU-

POS jest GUGiK. Ide  pomiarów RTN jest mo liwo  wyznaczania po-

zycji przez u ytkownika, który dysponuje tylko jednym odbiornikiem 

GNSS, a odleg o  od najbli szej stacji referencyjnej wynosi do na-

wet kilkudziesi ciu kilometrów. Pomiary RTN s  równie  pomiarami 

wzgl dnymi, odniesionymi do fi zycznych stacji referencyjnych, które 

tworz  na danym obszarze sie  punktów odniesienia.

Z ograniczeniami pomiarów RTK GPS poradzono sobie w siecio-

wych pomiarach RTN w pewnym sensie. Zastrze enie wynika z:

- aktualnie ni szej dok adno ci wyników pomiarów ni  to mia o

miejsce w pomiarach RTK GPS, ale przy istotnym zwi kszeniu

odleg o ci mi dzy odbiornikami satelitarnymi,

03.57 ( )REF R Vd k h h
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- mniejszej niezawodno ci wyników pomiarów RTN, cz stej i istotnej 

ró nicy mi dzy precyzj  i dok adno ci  wyników pomiarów [6],

- braku mo liwo  prowadzenia pomiarów RTN na obszarach bez 

pokrycia sygna em GSM, gdy  modem UHF zast puje w tych 

pomiarach modem GSM.

Mo liwo  zwi kszenie odleg o ci mi dzy odbiornikami w pomia-

rach RTN uzyskano poprzez poni sze techniki przedstawione szerzej 

m.in. w [4]:

- liniowe modelowanie b dów zale nych od odleg o ci (Flächen-

korrecturparameter),

- generowanie obserwacji dla wirtualnych stacji referencyjnych 

(Virtual Reference Station),

- ide  stacji pomocniczych MAC (Master Auxiliary Concept).

W Polsce zaprojektowano system ASG-EUPOS tak, aby odleg o

odbiornika ruchomego nie by a wi ksza od najbli szej stacji referen-

cyjnej ni  35 km, co powinno umo liwia  wyznaczanie pozycji punk-

tów z dok adno ci  do 3 cm sytuacyjnie i do 5 cm wysoko ciowo. Od-

st pstwa od za o onej w projekcie odleg o ci mi dzy odbiornikami sa-

telitarnymi wyst puj  sporadycznie, przy za o eniu funkcjonowania 

wszystkich stacji referencyjnych w planowanych lokalizacjach.

3. Synergizm technik pomiarowych

3.1. Naziemne techniki pomiarów geodezyjnych

W przypadku rozs dnego wykorzystania zalet ró nych technik 

pomiarowych oraz eliminacji b d  d enia do ograniczenia ich man-

kamentów mo na otrzyma  rozwi zanie synergiczne, determinuj ce

aktualn  technologi  pomiarów geodezyjnych. Tytu owe satelitarne 

techniki pomiarowe realizowane przedstawionymi metodami pomia-

rów satelitarnych mog  by  wspierane naziemnymi technikami pomia-

rowymi, a tak e lotniczymi np. w przypadku systemu LIDAR. W przy-

padku lotniczego czy te  naziemnego skaningu laserowego satelitarne 

techniki pomiarowe pe ni  rol  podstawow , daj c georeferencj  dla 

laserowych technik pomiarowych. Ze wzgl du na popularno  roz-

wi za  i obj to  opracowania rozwa ania b d  dotyczy  wy cznie

osi gni cia synergii poprzez czne stosowanie z pomiarami satelitar-

nymi naziemnych pomiarów tachymetrycznych i niwelacyjnych.
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Naziemne techniki pomiarowe bazuj  na pomiarze odleg o ci, 

kierunków i przewy sze  mi dzy punktami. W tych technikach 

mo liwe jest laboratoryjne okre lenie dok adno ci wyznaczania 

warto ci wielko ci mierzonych przez instrumenty, korzystaj c np. 

z interferometru lub specjalnych urz dze , jak np. TPM-2, którego 

dok adno  wynosi dla pomiarów k ta poziomego 0.058” i 0.091” 

dla k ta pionowego. W celu zapewnienia niezawodno ci pomiarów 

w teodolicie mo e by  zastosowany np. poczwórny system pomiaru 

k ta i bardzo wysoka cz stotliwo  pomiarów np. 5 000/s. Polowe 

metody okre lania dok adno ci instrumentów, tak e satelitarnych, 

mog  by  wyznaczane zgodnie z seri  norm ISO 17123-1  ISO 

17123-8.

Instrumenty klasy przemys owej umo liwiaj  osi ganie najwy -

szych dok adno ci, np. 0,25 mm, ale dla odleg o ci do 35 m. Po-

miary terenowe przeprowadzane aktualnie instrumentami najwy -

szej klasy umo liwiaj  osi ganie dok adno ci pomiaru odleg o ci 

na poziomie (0,6 mm  1,0 mm) +1ppm, a kierunków z dok adno -

ci  0.5". B d przewy szenia podawany jest w mm/km podwójnej 

niwelacji i mo liwe jest osi gni cie przy stosowaniu at inwarowych 

b du na poziomie 0,3 mm/km. Zdecydowana wi kszo fi rm geo-

dezyjnych nie dysponuje tak dok adnymi i drogimi instrumentami. 

Najcz ciej spotykane s  instrumenty mierz ce odleg o ci z dok ad-

no ci  2-3 mm, a k ty z dok adno ci  2" - 3".

Reasumuj c, pomiary technikami naziemnymi mog  by  bardzo 

dok adne i przede wszystkim wielko ci mierzone przez instrumenty 

s  okre lane znacznie bardziej niezawodnie i wiarygodnie.

W naziemnych technikach pomiarowych problemy pojawiaj

si  zazwyczaj nie w pojedynczym pomiarze, ale w pomiarach na 

wi kszych obszarach, w których wyst puje propagacja b dów, 

szczególnie niekorzystna dla obiektów liniowych. W pomiarach na 

liniach kolejowych szczególnym czynnikiem wzrostu b dów jest re-

frakcja i wibracja powietrza nad torami. Ten czynnik mo e wr cz 

zupe nie uniemo liwi  wykonywanie dok adnych pomiarów przez 

instrument. Konieczne jest te  zapewnienie wizur mi dzy mierzony-

mi punktami, co cz sto istotnie wyd u a czas trwania pomiarów.

Pomiary naziemne s  limitowane d ugo ci  celowej tachymetru, 

zazwyczaj kilkaset metrów i niwelatora, przeci tnie kilkadziesi t

metrów. Ich zwi kszanie powoduje spadek dok adno ci. Relatywnie 
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du a jest liczba stanowisk instrumentu. Pojawia si  kwestia cen-

trowania powtarzanego wielokrotnie.

W pomiarach geodezyjnych wymagane jest nawi zanie si  do punk-

tów osnowy geodezyjnej. Ze wzgl du na ograniczon  d ugo  celowych 

instrumentów naziemnych, pomiar dowi zuj cy do punktów osnowy 

mo e by  czasoch onny i przez to kosztowny. Nast puje te  spadek 

dok adno ci wraz ze wzrostem odleg o ci obszaru pomiarów od punk-

tów osnowy. Zag szczanie punktów osnowy zwi ksza koszty inwesty-

cji poprzez cen  znaku geodezyjnego, koszt jego stabilizacji i pomiar 

wyznaczaj cy wspó rz dne punktów osnowy oraz opracowanie wyni-

ków obserwacji. Cz sto czynnikiem bardzo istotnie obni aj cym do-

k adno  wyników pomiarów aktualnych, mimo nale ytej staranno ci

ich wykonywania, jest niezachowanie sta o ci przez punkty ziemne 

osnowy geodezyjnej.

3.2. Zalety i ograniczenia pomiarów satelitarnych

Jak wspomniano w poprzednim podpunkcie pomiary geodezyjne 

wymagaj  nawi zania ich do punktów osnowy. W przypadku pomia-

rów satelitarnych osnow  mo emy rozpatrywa  jako osnow  dyna-

miczn  w postaci satelitów, tak e w postaci naziemnych stacji refe-

rencyjnych z pracuj cymi permanentnie odbiornikami satelitarnymi, 

których po o enie jest monitorowane. Ponadto odbiornik referencyjny 

mo na ustawi  nad punktem klasycznej osnowy geodezyjnej.

Pomiary satelitarne umo liwiaj  osi ganie wysokich dok adno ci

przy du ych odleg o ciach mi dzy punktami kosztem wyd u ania cza-

su trwania pomiaru. W pomiarach naziemnych konieczne by oby za-

stosowanie konstrukcji geometrycznej, w której b dzie nast powa a

propagacja b dów istotnie zmniejszaj ca dok adno  wyników po-

miarów. Im wi ksza odleg o  mi dzy punktami, tym bardziej bezkon-

kurencyjna staje si  metoda statyczna pomiarów satelitarnych. Dzi ki

temu nie jest wymagana g sta sie  punktów osnowy geodezyjnej

Punkty mierzone technikami satelitarnymi nie musz  mie  wza-

jemnych wizur, ale konieczny jest odkryty horyzont wokó  punktu, 

gdy  konieczne s  wizury do satelitów. Dodatkowo obiekty znajdu-

j ce si  wokó  mierzonego satelitarnie punktu mog  powodowa  za-

k ócenia nawigacyjnych sygna ów satelitarnych. Antena GNSS musi 

zosta  ustawiona nad mierzonym punktem, podczas gdy istniej  ta-

chymetry bezrefl ektorowe nie wymagaj ce sygnalizacji celu. Ten man-
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kament pomiarów satelitarnych mo na atwo zniwelowa  pod czaj c

do odbiornika satelitarnego r czny dalmierz typu Disto. Mankamen-

tem pomiarów satelitarnych w stosunku do pomiarów naziemnych 

jest ich du o wi ksza czu o  na warunki atmosferyczne realizacji 

pomiaru w sensie refrakcji jonosferycznej i troposferycznej. Dalmierz 

tachymetru mierzy odleg o  najcz ciej do setek metrów w general-

nie jednorodnej warstwie powietrza, podczas gdy sygna  satelitarny 

pokonuje dystans ok. 20 200 000 m w bardzo zró nicowanych o rod-

kach. Ten aspekt pomiarów satelitarnych uwidacznia si  szczególnie 

w pomiarach RTK GPS i RTN ze wzgl du na bardzo krótki czas ich 

trwania. Realizacja pomiarów RTK GPS, a zw aszcza RTN, które mo e

wykonywa  jedna osoba, b dzie najcz ciej ta sza ni  pomiarów na-

ziemnych. Ogólnie przyj t  relacj  w pomiarach satelitarnych jest ok. 

dwukrotnie mniejsza dok adno  wyznaczania wysoko ci punktów 

w stosunku do ich wspó rz dnych sytuacyjnych. W praktyce wyst -

puje te  wi ksza cz stotliwo  otrzymywania pomiarów odstaj cych

dla wysoko ci punktów. Z tych powodów pomiarów RTK GPS i RTN 

nie powinno si  stosowa  do wyznaczania wysoko ci punktów. Nawet 

niwelacj  techniczn  cz sto b dzie mo na osi gn  dok adniejsze wy-

niki pomiarów.

4. Aspekty technologiczne pomiarów geodezyjnych na obsza-
rach kolejowych

Opracowanie niniejsze o charakterze teoretycznym ma solidne 

podstawy w praktyce dok adnych pomiarów na terenach kolejowych, 

tak e o charakterze kontrolnym. Mo liwe jest spotkanie si  z du ymi

b dami na wielu etapach realizacji w ramach jednej inwestycji.

Zasygnalizowane w poprzednim punkcie zalety i ograniczenia 

technik pomiarów geodezyjnych zawsze powinny by  uwzgl dniane

w projektach i realizacji pomiarów. Problem z odpowiedni  jako ci

si ga  mo e bardzo g boko, pocz wszy od niekorzystnej lokalizacji 

punktów w aspekcie planowanej techniki pomiarowej, przez z e wy-

konawstwo punktów geodezyjnych uniemo liwiaj ce stabilne usta-

wienie instrumentu na bardzo solidnym kolumnowym znaku (rura 

zalana betonem), a i sam znak mo e by le posadowiony (np. przy 

nastawni w Brzesku), przez co nie mo na zachowa  sta o ci po o enia



592 Uzna ski A.

mimo, e sam w sobie jest bardzo solidnej konstrukcji. Stwierdzono, 

e uwzgl dnianie w planach pomiarowych tylko zalet satelitarnych 

technik pomiarowych mo e doprowadzi  do znacz cego obni enia ja-

ko ci wyników pomiarów geodezyjnych. W asne pomiary kontrolne 

na jednym z modernizowanych odcinków przynios y 5-krotny wzrost 

dok adno ci wyznaczonych wspó rz dnych kontrolowanych punktów 

osnowy w porównaniu z innym pomiarem satelitarnym.

Synergizm cznego zastosowania satelitarnych i naziemnych tech-

nik pomiarowych jest najwyra niej widoczny w technologii projekto-

wania i pomiaru punktów osnowy kolejowej. Ze wzgl du na liniowy 

charakter terenów kolejowych osnowa geodezyjna zawsze b dzie mia-

a kszta t ci gu poligonowego, cho  przy d u szych ci gach zalecane 

b dzie stosowanie bardziej czasoch onnej, a przez to i dro szej kon-

strukcji w postaci a cucha trójk tów. W technikach naziemnych 

w przypadku ci gów poligonowych nast puje bardzo niekorzystna 

propagacja b dów poprzecznych. Z tego powodu konieczne jest wyko-

rzystanie sesji statycznych satelitarnych technik pomiarowych w celu 

wzmocnienia konstrukcji mierzonej tachymetrem. Aktualnie osnowa 

na terenach kolejowych powinna sk ada  si  z par punktów osnowy 

podstawowej lokalizowanych co ok. 2,0–2,5 km, których wspó rz dne

s  wyznaczane z satelitarnych obserwacji statycznych. Mi dzy punk-

tami osnowy podstawowej powinny by  lokalizowane punkty osnowy 

szczegó owej, których wspó rz dne s  obliczane z pomiarów wykony-

wanych tachymetrem. Odleg o ci mi dzy punktami s siednimi, nieza-

le nie czy to b d  punkty osnowy podstawowej, czy te  szczegó owej

powinny by  rz du 200-250 m. Wyznaczanie wspó rz dnych punktów 

osnowy szczegó owej z obserwacji statycznych b dzie nieop acalne,

a zastosowanie szybkich i tanich pomiarów RTN jest niedopuszczalne, 

gdy  spowoduje istotny spadek dok adno ci wraz z mo liwo ci  jesz-

cze bardziej istotnego obni enia niezawodno ci wyników pomiarów. 

Pomiary kontrolne wykaza y te , e stosowanie szybkich sesji statycz-

nych mo e powodowa  kilkukrotny spadek dok adno ci wyznacza-

nych wspó rz dnych punktów w stosunku do pomiarów naziemnych 

i sesji statycznych. Nale y podkre li , e przeci tne b dy wspó rz d-

nych sytuacyjnych wykazane w operacie z pomiarów satelitarnych 

wynios y 1 mm, a dla wysoko ci 2 mm. Natomiast pomiar kontrolny 

oparty na sesjach statycznych i pomiarze precyzyjnym tachymetrem 

elektronicznym wykaza  b dy po o enia sytuacyjnego punktów na 
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poziomie kilkudziesi ciu milimetrów (max. 47 mm). Z pomiaru kon-

trolnego uzyskano wyniki 5-krotnie dok adniejsze na wszystkich kon-

trolowanych punktach.

Pomiary sytuacyjno-wysoko ciowe s  mniej wymagaj ce pod wzgl -

dem dok adno ci ni  pomiary osnów geodezyjnych. W przypadku bra-

ku punktów osnowy bardzo istotnym atutem pomiarów satelitarnych 

b dzie mo liwo  szybkiego wyznaczenia wspó rz dnych dwóch punk-

tów osnowy, w oparciu o które mo liwe b dzie wykonanie pomiarów 

tachymetrycznych.

5. Podsumowanie

Rozwa ania nt. satelitarnych technik pomiarów geodezyjnych ogra-

niczono ze wzgl dów praktycznych do metod statycznych umo liwia-

j cych uzyskiwanie najwy szych dok adno ci wyników pomiarów oraz 

pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK GPS oraz ich 

odmiany sieciowej RTN, która jest aktualnie najpopularniejsz  tech-

nik  pomiarow .

Ze wzgl du na oko o 1 800 km aktualnie modernizowanych linii ko-

lejowych najistotniejszym wydaje si  zagadnienie osnów geodezyjnych 

na obszarach kolejowych. Projekty kolei du ych pr dko ci zwi kszaj

istotno  zagadnienia ze wzgl du na wymóg wysokiej jako ci wyników 

pomiarów geodezyjnych. Inne pomiary nie wydaj  si  aktualnie a  tak 

newralgiczne. Du ym atutem jest wprowadzenie do obligatoryjnego 

stosowania od 18.01.2012 r. [8] projektu znaku osnowy dwufunkcyj-

nej, który przystaje do nowoczesnych i przede wszystkim dok adnych

technik realizacji pomiarów geodezyjnych.

Satelitarne pomiary statyczne nie s  atrakcyjne dla wykonawców 

pomiarów geodezyjnych, gdy  s  czasoch onne. Jednak e tylko one 

umo liwiaj  uzyskiwanie najwy szych dok adno ci i jednorodno ci

w tym wzgl dzie osnów geodezyjnych na du ych obszarach. W pomia-

rach RTK GPS i RTN nale y wyra nie oddziela  dok adno  wyzna-

czania wspó rz dnych sytuacyjnych od wysoko ci punktów z powodu 

istotnego zró nicowania, tak e pod wzgl dem niezawodno ci wyników 

pomiarów. Obecnie najwi ksz  popularno ci  ciesz  si  pomiary RTN. 

O ile dla pomiarów RTK GPS mo na by wskaza  obszary porównywal-

nej dok adno ci w stosunku do pomiarów naziemnych, o tyle pomiary 
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RTN zazwyczaj b d  ust powa y im pola w przypadku wspó rz dnych

sytuacyjnych i zawsze w przypadku wysoko ci. Wyniki pomiarów te-

stowych [7] wskazuj , e stosowanie pomiarów RTN do wyznaczania 

wysoko ci punktów zdecydowanie nie jest zalecane. Ponadto prob-

lemem charakterystycznym dla pomiarów RTN jest trudna do osza-

cowania dok adno , dla której mo na jedynie okre li  przedzia

najprawdopodobniej uzyskanej warto ci z przedzia u 1 – 3 cm, przy 

cz sto bardzo wysokiej precyzji pomiarów na poziomie pojedynczych 

milimetrów. Poj cia precyzji, dok adno ci i niezawodno ci pomiarów 

geodezyjnych zosta y przedstawione m.in. w [6]. Ten efekt mo e atwo

wprowadzi  w b d wykonawc  pomiarów geodezyjnych, który wysok

precyzj  pomiarów zinterpretuje jako ich wysok  dok adno . Bardzo 

niebezpieczne dla jako ci wyników pomiarów, przede wszystkim sate-

litarnych, jest wykonywanie ich przez osoby merytorycznie do tego nie 

przygotowane, co jest mo liwe, gdy  obs uga odbiornika GNSS jest ab-

solutnie banalna, ale zupe nie niewystarczaj ca. Niestety tak e osoby 

posiadaj ce jak  wiedz  w problematyce, ale d ce do zwi ksze-

nia efektywno ci pomiarów kosztem zaniedbywania ich ogranicze ,

zazwyczaj otrzymaj  wyniki niedok adne, co wskaza y wykonane po-

miary kontrolne. W konkretnym przypadku w a ciwie zaprojektowany 

i wykonany pomiar przyniós  pi ciokrotne zwi kszenie dok adno ci

wyników.

Dobrze opracowana instrukcja D-19 mog aby narzuci  wykonawcom 

prawid owe sposoby i warunki realizacji pomiarów geodezyjnych na te-

renach kolejowych w bardzo istotnym dla kolei w Polsce momencie.

czne wykorzystanie naziemnych oraz satelitarnych techniki po-

miarowych przy odpowiedniej wiedzy i do wiadczeniu mo e zaowoco-

wa  bardzo dok adnymi i efektywnymi technologiami pomiarów. 
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SATELLITE TECHNIC IN MODERN TECHNOLOGIES 
OF GEODESIC SURVEY AT RAILWAY AREAS

Summary
The construction of a new railway track and maintenance of 

existing ones as well as railway superstructure modernisation re-

lying on their adjustment to higher technical and operational para-

meters cause high requirements for executors of geodesic survey. 

The measurement technic development allows to elaborate some 

new technologies of geodesic survey. The technic of satellite me-

asurement and the essence of their synergic usage together with 

ground survey in geodesic service of linear investment have been 

presented. The threats for the quality of the results of satellite 

survey and even the contraindications for the usage of modern 

satellite network technics in real time on the railway areas have 

been given. The problem of geodesic survey quality seems to be 

especially essential while high speed railway tracks execution.

Keywords: satellite measurement, kinematic measurements 

in real time, network kinematic measurements in real time
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TRANSPORT KOLEJOWY 
– WNIOSKI Z PRZESZ O CI

Streszczenie
W artykule przybli ono rys historyczny rozwoju transportu i in-

frastruktury kolejowej w Polsce w okresie powojennym, w szcze-

gólno ci porównano lata 1945 do 1989 i odniesiono do okresu po 

transformacji ustrojowej. 

S owa kluczowe: Transport kolejowy, infrastruktura trans-

portu kolejowego

1. Powód napisania niniejszej rozprawy

W miesi cu rozpocz cia X jubileuszowej konferencji Nowoczesne

technologie i systemy zarz dzania w transporcie szynowym uko -

czy em 75 lat. W tym wieku nawet ksi a przechodz  na emerytur ,

a profesorowie nie mog  sprawowa  okre lonych funkcji. Dlatego te

jest to po egnalne wyst pienie konferencyjne i stosownie do okolicz-

no ci – retrospektywne. Otó , przewertowa em kilkadziesi t Roczni-

ków Statystycznych i zauwa y em ró ne korelacje, które chcia bym

zaprezentowa . Przed ich sformu owaniem przypomn  w telegrafi cz-

nym skrócie niektóre wydarzenia z powojennej historii transportu 

oraz dane statystyczne dotycz ce wybranych lat.

2. Transport kolejowy od zako czenia wojny do 1989 roku

Po zako czeniu dzia a  wojennych, ze zrozumia ych wzgl dów,

przywrócenie funkcjonowania transportu sta o si  jednym z najwa -

1  dr, Honorowy Przewodnicz cy UIC
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niejszych zada  w adzy pa stwowej od chwili jej powo ania. Pierwszo-

rz dn  rol  w pocz tkowym okresie po wojnie mog a odgrywa  przede 

wszystkim kolej i dlatego jej po wi cono najwi ksz  uwag . Ponad 

wszelkie w tpliwo ci mo na stwierdzi , i  w latach 1945 – 1946 doko-

nano rzeczy zas uguj cych na najwy sze uznanie. 

Z najwa niejszych dokona  w 1945 r. nale y wymieni :

odbudowanie 3 480 km zniszczonych linii normalnotorowych 

oraz przekucie 3 520 km torów szerokich na normalne;

odbudowanie 44 500 mb mostów, co stanowi o 46,2% mostów 

zniszczonych podczas wojny (m.in. cztery mosty na Wi le i po 

jednym na Odrze i Narwi);

uruchomienie wielu urz dze  sterowania ruchem (m.in. 147 na-

stawnic, 640 aparatów blokowych, 142 blokady stacyjne);

odbudowanie ok. 3 mln m3 budynków, w tym 160 tys. m3 hal 

naprawczych i parowozowni. 

Nie mniej pomy lny w odbudowie kolei by  rok 1946. Do najwa -

niejszych osi gni  w tym okresie mo na zaliczy :

odbudowanie 2 185 km torów g ównych;

odbudowanie 6 000 mb mostów i 1 000 mb tuneli;

odbudowanie i zmodernizowanie w z ów kolejowych Warszawa, 

Kraków, Katowice i Wroc aw, stacji portowych w Gda sku, Gdy-

ni i Szczecinie.

Tempo przywracania sprawno ci systemu kolejowego z pierwszych 

dwóch lat zosta o utrzymane równie  w okresie Planu Trzyletniego 

(1947 – 1949). W tym czasie:

odbudowano 2 755 km linii (o 10% wi cej ni  przewidywa  plan) 

– d ugo  eksploatowanych linii wzros a do 22 284 km;

zbudowano ok. 34 600 mb mostów, w tym 31 obiektów o d u-

go ci co najmniej 100 m ka dy,

uruchomiono lini rednicow  w Warszawie;

zelektryfi kowano 108 km linii (Warszawa – Mi sk Mazowiecki, 

Warszawa – yrardów);

przywrócono funkcjonowanie kolei linowych, zbudowanych 

przed wojn .

Nast pne lata ju  nie by y tak pomy lne dla kolei. Plan Sze cioletni

(1950 – 1955) w kolejnictwie, tak jak i w innych dziedzinach gospo-

darki, nie zosta  wykonany. Zamiast planowanej budowy 1 000 km 

nowych linii powsta o zaledwie ok. 300 km (nale y doda , e w tym 
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czasie dobudowano ponad 300 km drugich torów na liniach istniej -

cych). Niektóre z planowanych inwestycji zrealizowano dopiero w 70. 

latach. Równie  w 60. latach tempo rozwoju infrastruktury kolejo-

wej znacznie odbiega o od tego z pierwszych pi ciu lat powojennych. 

Mimo wszystko kolej stopniowo rozwija a si , cho  jej przewaga nad 

transportem samochodowym topnia a z ka dym rokiem. Charaktery-

styk  zmian zachodz cych w infrastrukturze kolejowej przedstawiaj

dane zawarte w tablicy 1.

Tablica 1. Sie  kolejowa w latach 1945 – 1988

Rok D ugo  linii kolejowych
Ogó em
w km

w tym
normalnoto-

rowych 
w km

% linii 
zelektryfi -
kowanych

% linii jedno-
torowych

w skotoro-
wych
w km

1945 25 437 21 667 - 79,1 3 770
1950 26 312 22 482  0,7 72,6 3 830
1955 26 859 23 123  2,1 70,3 3 736
1960 26 845 23 232  4,4 68,8 3 613
1965 26 862 23 347  9,5 68,1 3 515
1970 26 678 23 311 16,6 67,4 3 367
1975 26 702 23 766 23,5 65,2 2 936
1976 26 734 23 855 25,1 64,8 2 879
1977 26 832 23 953 26,3 64,5 2 879
1978 26 835 23 975 27,1 64,1 2 860
1979 27 271 24 415 27,4 64,2 2 856
1980 27 185 24 356 28,2 64,0 2 829
1985 27 095 24 361 36,5 63,1 2 734
1986 26 848 24 333 38,8 63,0 2 515
1987 26 637 24 241 41,2 62,9 2 396
1988 26 575 24 188 43,4 62,8 2 357

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych

Analizuj c dane zawarte w tablicy 1 mo na sformu owa  nast pu-

j ce spostrze enia:

od po owy lat 50. nast pi a stabilizacja uk adu sieci kolejowej 

– jej d ugo  wynosi a nieca e 27 tys. km,

w latach 60. rozpocz  si  proces intensywniejszej elektryfi kacji 

linii kolejowych; je li w 1960 r. by o zelektryfi kowanych nieco 

ponad tysi c km, to w 1970 r. ju  3 870 km,
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na wa nych i rednio wa nych szlakach jednotorowych stopnio-

wo dobudowywano drugi tor (od 1955 do 1970 r. wybudowano 

ok. 550 km drugich torów),

od pocz tku lat 50. zacz to powoli likwidowa  linie w skotoro-

we; ich d ugo  w ci gu 20 lat zmala a o prawie 500 km.

W latach 70. d ugo  linii kolejowych nie ulega a wi kszym zmia-

nom, natomiast na cz ci sieci poprawiono ich parametry, co 

nast powa o w wyniku zwi kszonego tempa elektryfi kacji. Obok 

elektryfi kacji do najwi kszych inwestycji kolejowych nale y za-

liczy :

przekazanie do eksploatacji tzw. CMK (Centralnej Magistrali Ko-

lejowej cz cej Górny l sk z Warszaw , a ci le z Grodziskiem 

Mazowieckim) – warto zaznaczy , i  by a to pierwsza w Polsce 

(a praktycznie poza Francj  - w Europie) linia kolei du ych

pr dko ci, dostosowana do kursowania poci gów z pr dko ci

250 km/h;

budowa szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarkowej, cz cej Me-

dyk  (na granicy z ówczesnym Zwi zkiem Radzieckim) z Hut

Katowice – najwi ksza inwestycja 70. lat w Polsce.

Negatywne zjawiska w gospodarce, których pierwsze oznaki poja-

wi y si  w ko cu 70. lat, nasili y si  w 80. latach. Mimo narastaj cych

trudno ci w tym okresie podj to dwie ogromne inwestycje:

przyspieszenie elektryfi kacji linii kolejowych – podwojono d u-

go  linii zelektryfi kowanych w latach 60. i 70.;

zmodernizowanie i zautomatyzowanie 16 stacji rozrz dowych;

brak rodków fi nansowych oraz dramatyczny spadek przewozów 

towarowych spowodowa y zaniechanie w a ciwego utrzymania 

tych stacji; zmiany w strukturze przewo onych towarów oraz 

demonopolizacja rynku czyni znowu aktualnym problem stacji 

rozrz dowych.

W omawianym okresie rozpocz  si  proces zmniejszania d ugo ci

linii. W pierwszej po owie dekady odbywa o si  to w wyniku zamy-

kania kolejnych odcinków linii w skotorowych, natomiast w drugiej 

po owie tego okresu zacz to zamyka  ruch tak e na wybranych odcin-

kach linii normalnotorowych.

Je li chodzi o przewozy osób i towarów, to dane dotycz ce lat 1946 

-1988 (nie uwzgl dniono roku 1945, bowiem PKP rozpocz y dzia al-

no  po zako czeniu wojny) zawiera tablica  2.
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Do 1955 r. kolejowe przewozy pasa erskie zwi ksza y si  w niezwy-

kle wysokim tempie. W drugiej po owie lat 50. nast pi o pewne za a-

manie. By  mo e wydarzenia pa dziernikowe w 1956 r. wp yn y na 

okresowe zmniejszenie mobilno ci spo ecze stwa. W latach 60. prze-

wozy osób kolej  odzyska y swoj  dynamik  sprzed 1956 r. Ciekawe, e

wspomniane wydarzenia nie mia y wp ywu na przewozy towarów kole-

j . Wzrasta y one systematycznie przez ca  rozpatrywan  dekad .

W okresie po 1975 r. transport kolejowy wkroczy  w faz  stagnacji, 

któr  mo na nawet traktowa  jako zapowied  maj cego nast pi  kry-

zysu. Transport kolejowy utraci  nie tylko mo liwo  rozwoju, ale na-

wet mo liwo  funkcjonowania wskutek przekroczenia granicy tech-

nicznej sprawno ci procesów wytwarzania. Nast pi o nagromadzenie 

wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak:

- spadek produktywno ci maj tku trwa ego,

- wzrost zawodno ci procesów przewozowych (szacowano, e tylko 

oko o 20-25% poci gów kursowa o zgodnie z rozk adem jazdy),

- dekapitalizacja infrastruktury drogowej;

- zaniedbania w elektryfi kacji przy narastaj cych trudno ciach

z zaopatrzeniem w paliwa,

- niedobór w zatrudnieniu na stanowiskach bezpo rednio pro-

dukcyjnych przy niskiej skuteczno ci systemu pobudzania,

- wzrastaj ce trudno ci w realizacji inwestycji pomimo posiada-

nych na ten cel funduszy2.

Tablica 2. Przewozy kolejowe osób i towarów w latach 1945 – 1988

Rok

Przewozy osób Przewozy towarów
Liczba

pasa erów
w mln

Liczba pas-km
w mln

Liczba ton
w mln

Liczba tkm
w mln

1946 244,9 14 982 52,3 17 369
1950 612,8 27 124 160,4 35 139
1955 940,3 36 981 236,4 51 969
1960 816,5 30 942 286,9 66 547
1965 971,5 34 318 341,3 81 013
1970 1 056,5 36 891 382,3 99 261
1975 1 118,0 42 819 464,2 129 234
1976 1 109,8 42 799 465,2 130 854
1977 1 151,7 44 312 481,1 135 401
1978 1 132,0 46 716 478,9 138 101

2   Kali ski J., Liberadzki B.  Transport w Polsce w latach 1918 – 1978. Zarys historii. Wydawnictwo Spis. Warszawa 1986, s. 126
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1979 1 099,5 45 473 480,0 135 362
1980 1 100,5 46 325 482,1 134 737
1985 1 005,1 51 978 419,4 120 642
1986 989,6 48 526 430,7 121 775
1987 977,0 48 285 428,8 121 381
1988 983,8 52 134 428,0 122 204

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych

W przewozach kolejowych nast pi  regres. W roku 1980 PKP prze-

wozi y wi cej towarów ni  koleje francuskie i zachodnioniemieckie ra-

zem wzi te. Obecnie tylko koleje niemieckie przewo  dwa razy wi cej

adunków ni  polskie. PKP Cargo przewo  trzy razy mniej towarów 

ni  PKP w 1980 r. Ze wzgl du na niezrównowa ony rozwój infrastruk-

tury transportu l dowego w przewozach towarów kolej nie wytrzymuje 

konkurencji z transportem drogowym. W odniesieniu do przewozów 

pasa erskich, to zmniejszy y si  one w takim samym stopniu, jak 

przewozy autobusami i jest to wynik zmniejszenia dojazdów do pracy 

oraz wspomniany ju  dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej.

3. Nak ady inwestycyjne na transport w PRL

W Rocznikach Statystycznych, z nielicznymi wyj tkami, w cz -

ci dotycz cej nak adów inwestycyjnych wed ug dzia ów gospodarki, 

transport i czno  s  traktowane razem. W zwi zku z tym tak b d

tu zaprezentowane. Z Roczników Statystycznych 1988 i 1980, w któ-

rych podano informacje oddzielnie dla obu cz ci, mo na w przybli-

eniu okre li , i  w nak adach ogó em na transport przypada o ok. 

88%, a na czno  12%. I jeszcze jedna uwaga, która w jakim  sen-

sie wyja nia obecny stan infrastruktury transportowej, szczególnie 

kolejowej. Otó  udzia  wydatków na roboty budowlano-monta owe

w ogólnych nak adach inwestycyjnych wynosi  tylko ok. 1/3, resz-

ta by a przeznaczana na zakup maszyn, urz dze  i innych rodków

trwa ych (np. taboru kolejowego). Poniewa , mimo takich proporcji 

poziom techniczny taboru ulega  trwa ej dekapitalizacji, to nietrudno 

u wiadomi  sobie, jak wielkie zaniedbania mia y miejsce w odniesie-

niu do infrastruktury.

W tablicy 3 zaprezentowano informacje dotycz ce nak adów inwe-

stycyjnych w dziale transport i czno  dla wybranych lat.
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Tablica 3. Nak ady inwestycyjne w dziale transport i czno  w latach 
1954 – 1988

Rok
Nak ady
w mln z

Rok 1950 = 100
Rok poprzedni

= 100
Udzia  (w %) w 

nak adach ogó em
1954 7 041 123 98 10,6
1955 6 897 117 96 10,5
1956 6 165 105 89 9,0
1957 6 742 115 109 9,6
1958 7 259 123 108 10,2
1964 13 181 231 101 10,4
1965 15 294 267 116 11,0
1966 17 144 300 112 11,4
1967 19 534 341 114 10,4
1968 20 116 351 103 11,1
1975 61 543 1 075 101 11,4
1978 59 398 1 038 97 8,8
1979 53 004 926 89 8,4
1985 165 200 2 886 130 7,7
1986 219 300 3 831 133 10,2
1987 304 000 5 311 139 8,1
1988 557 800 9 745 183 8,6

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych

Mo na stwierdzi , e nak ady inwestycyjne na transport i czno

pocz wszy od lat pi dziesi tych waha y si  w granicach 10%, a wi c

na sam transport ok. 8,8%. Odchylenia w dó  wyst powa y w okre-

sach kryzysowych; niestety trudno ci gospodarcze zawsze w wi k-

szym stopniu dotyka y transportu. Warto zaznaczy , i  w pocz tko-

wym okresie po II wojnie wiatowej nak ady inwestycyjne na transport 

by y znacznie wy sze ni  w latach pó niejszych; w latach 1946 – 1949 

udzia  nak adów na transport i czno  wynosi  26,8% nak adów in-

westycyjnych ogó em.

Dla porównania spójrzmy na dane za rok 2000. Otó  udzia  nak adów 

na transport i czno  w nak adach ogó em wyniós  12,8%. Jednak e

zmieni a si  zasadniczo struktura tych nak adów. W omawianym dziale 

ok. 61% nak adów by o przeznaczonych na poczt  i telekomunikacj ,

a na transport l dowy i ruroci gowy nieca e 26%. Warto te  odnotowa ,

e z nak adów ogó em na transport i czno , nak ady w sektorze pry-

watnym stanowi y 41%, a te w okresie PRL by y ladowe.

W PRL kolej stanowi a przedmiot du ego zainteresowania w adz,

szczególnie by o to widoczne w pierwszej po owie tego okresu. Oprócz 
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szybkiej odbudowy ze zniszcze  wojennych, w kolejnych latach by y

podejmowane nowe inwestycje. Po zako czeniu elektryfi kacji linii 

i modernizacji stacji rozrz dowych w latach 80. procesy inwestycyjne 

zosta y praktycznie ca kowicie zaniechane przez 15 lat. Dopiero ak-

cesja do Unii Europejskiej pozwoli a na wznowienie inwestycji, cho

w rozmiarach daleko odbiegaj cych od potrzeb, a nawet znacznie 

mniejszych od powsta ych mo liwo ci.

4. Porównanie wyników transportu l dowego w latach: 1929, 
1938, 1946, 1968, 1989, 2000 i 2009 

Nie wdaj c si  w szczegó ow  analiz  czynników – zarówno obiek-

tywnych, jak i subiektywnych – determinuj cych stan poszczególnych 

dziedzin gospodarki w ró nym czasie i ró nych systemach spo eczno-

politycznych, poni ej (tablica 4) przedstawiono dost pne wyniki dzia-

alno ci transportu kolejowego za wybrane lata (je li chodzi o d ugo

linii zelektryfi kowanych, to od lat 80. pozostaje ona niezmienna).

Tablica 4. Wyniki dzia alno ci transportu kolejowego w latach 1929, 1938, 
1946, 1968, 1989, 2000 i 2009

Wyszczególnienie
Lata

1929 1938 1946 1968 1989 2000 2009

D ugo  linii kol.
w tym:
zelektryfi kowane
w skotorowe

17 239

-
2 294

20 118 24 552 26 628

3 206
3 422

26 644

11 016
2 357

22 560

11 826
985

20 360

11 956

Liczba lokomotyw,
w tym:
elektrycznych
spalinowych
parowozów

5 269

-
-

5 269

5 176

-
-

5 176

4 864

466
585

3 813

2 562

1 266
1 293

3

4 418

1 887
2 531

Liczba wagonów
osobowych w tys.
towarowych w tys.

11,9
150 ,9

10,5
152,7

9,1
200,9

3,8
66,4

3,8
95,5

Przewozy osobowe
pasa erów w mln
pas-km w mld

167,0
7,1

226,0
7,5

244,9
15,0

1030,0
35,9

952,0
55,9

360,7
24,1

282,6
18,6

Przewozy towarowe
ton w mln
tkm w mld

86,1
23,5

75,0
22,4

52,3
17,4

377,8
92,6

388,9
111,1

247,0
54,4

200,8
43,4

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych 
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5. Wnioski

1. Infrastruktura gospodarcza stanowi system, którego elementy 

powinny by  zasilane w sposób zrównowa ony. Niespe nienie

tego warunku prowadzi do dysharmonii. W pierwszych latach po 

wojnie nak ady inwestycyjne na transport by y siedmiokrotnie 

wi ksze ni  na czno . Skutek by  taki, e transport rozwija

si  nie gorzej ni  w wi kszo ci krajów Europy, natomiast pod 

wzgl dem telefonizacji wyprzedzali my jedynie Albani . Po 10-

ciu latach transformacji nak ady na poczt  i telekomunikacj

by y ponad dwukrotnie wi ksze ni  na transport l dowy i dzi

dzieci do przedszkola chodz  z telefonami, natomiast transport, 

szczególnie kolejowy, ledwie zipie.

2. Analiza danych z Roczników Statystycznych pozwala sformu-

owa  nast puj c  konstatacj : nadej cie okresu trudno ci go-

spodarczych zawsze by o poprzedzane w okresie dwóch- trzech 

lat zmniejszaniem nak adów na transport. Z punktu widzenia 

w adzy pa stwowej tak  polityk  da si  uzasadni , bo trzeba 

by o znale rodki na zaspokojenie niedaj cych si  od o y  po-

trzeb spo ecznych, ale prowadzi a ona do degradacji transportu 

i czyni a coraz trudniejsz  jego rewitalizacj  w pó niejszym okre-

sie. Nawiasem mówi c taka praktyka by a stosowana nie tylko 

w PRL. Od po owy lat 90. obserwowali my szybk  dekapitali-

zacj  maj tku kolei, bo z powodu wzgl dnie du ych wydatków 

spo ecznych brakowa o rodków na te dzia y gospodarki, które 

– co prawda z zadyszk  – ale jako  mog y funkcjonowa .

3. W przesz o ci mo na dostrzec pewn  zale no  mi dzy przewo-

zami pasa erskimi i towarowymi. Otó , spadek przewozów pasa-

erskich prawie zawsze by  poprzedzany zmniejszeniem przewo-

zów towarowych.

Oczywi cie, zdaj  sobie spraw  z tego, e nie mo na wprost formu-

owa  wniosków, co do oceny obecnego stanu transportu, w szczegól-

no ci kolei, i próbowa  budowa  program jego usprawnienia, opiera-

j c si  zaprezentowanych zale no ciach. Warunki spo eczne s  dzi

zupe nie inne. Rozbudzone aspiracje obywateli i nadmiernie rozbu-

dowane uprawnienia zwi zków zawodowych w zrz dzaniu podmio-

tami gospodarczymi oraz rz dzeniu pa stwem zapewne wykluczaj

podj cie dzia a  zmierzaj cych do radykalniejszej zmiany proporcji 
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wydatków na konsumpcj  i inwestycje. Poziom ycia po wojnie by

o wiele ni szy ni  obecnie, ale by o przyzwolenie spo eczne na zwi k-

szone wydatki na odbudow  i rozbudow  infrastruktury. Obecnie taki 

manewr nie by by mo liwy do powtórzenia. W warunkach entuzjazmu 

wi kszo ci spo ecze stwa po zmianach ustrojowych w ko cu lat 80. 

Leszek Balcerowicz móg  wprowadzi  dosy  drako ski plan naprawy 

gospodarki, ale dzi  nawet licznemu gronu Balcerowiczów nie uda oby

si  uczyni  czego  podobnego.

Pozwoli em sobie przedstawi  uczestnikom konferencji powy ej

przemy lenia o przesz o ci, poniewa  czasem kryje ona wi cej tajem-

nic ni  przysz o , a ponadto taka retrospekcja mo e inspirowa  do 

przemy le  lub cho by w cz ci wyja ni  stan rzeczy, którymi jeste-

my ywotnie zainteresowani.

RAILWAY TRANSPORT 
– THE RESULTS FROM THE PAST

Summary
The historical draft on transportation and railway infrastruc-

ture development in Poland in after war period, in particular the 

comparison of the years from 1945 to 1989 with the transition 

period have been given in the paper.

Keywords: railway transport, railway transport infrastructure
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Kazimierz Wo niak1

Rados aw Burak-Romanowski2

TECHNOLOGIE PRZEBUDOWY 
SIECI TRAKCYJNEJ

Streszczenie
Niniejszy referat przedstawia zagadnienia zwi zane z proce-

sem budowy/modernizacji sieci trakcyjnej na liniach zarz dza-

nych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyszczególnia akty 

prawne oraz uregulowania wewn trzne przyj te do stosowania 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie modernizacji sie-

ci trakcyjnej. Ponadto przedstawia proces budowy/modernizacji, 

skrótowo opisuje poszczególne fazy wykonania jej przebudowy, 

tj.: technologie posadawiania konstrukcji wsporczych na funda-

mentach palowych, monta  sieci trakcyjnej z wykorzystaniem 

poci gu do potokowej wymiany sieci trakcyjnej, demonta  sieci 

trakcyjnej, wykorzystanie przy likwidacji wyeksploatowanych 

fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej technologii 

wyburzania metod  minersk .

S owa kluczowe: sie  trakcyjna, modernizacja, konstrukcje 

wsporcze, metoda minerska

1. Wprowadzenie

Elektryfi kacja lub przebudowa sieci trakcyjnej na modernizowa-

nych liniach kolejowych realizowana jest w oparciu o wymagania 

techniczne, jakim powinny odpowiada  urz dzenia sieci trakcyjnej 

zawarte w nast puj cych dokumentach:

  1) Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 10 wrze nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych 

1  PKP PLK S.A., Biuro Energetyki
2  PKP PLK S.A., Biuro Energetyki
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jakim powinny odpowiada  budowle kolejowe i ich usytuowa-

nie. Dziennik Ustaw Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r.;

  2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dziennik 

Ustaw 1995 Nr 89 poz. 414 z pó niejszymi zmianami;

  3) Standardy techniczne, szczegó owe warunki dla modernizacji 

lub budowy linii kolejowych do pr dko ci jazdy V
max

 200 km/

h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wy-

chylnym pud em).

  4) Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej 

z uwzgl dnieniem standardów i wymogów dla linii interopera-

cyjnych. Warszawa 2006;

  5) Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziem-

nozwarciowej i przeciwpora eniowej z uczynieniami grupo-

wymi w uk adzie otwartym na liniach kolejowych. Warszawa, 

grudzie  2004 r.;

  6) Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych sto-

sowanych na liniach kolejowych dla ustawienia konstrukcji 

wsporczych sieci trakcyjnej;

  7) Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji 

wsporczych sieci trakcyjnej metod  minersk  na liniach kole-

jowych zarz dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

  8) Katalog sieci trakcyjnej. Opracowanie CBPB BK „Kolprojekt” 

Warszawa 2004, z pó niejszymi uzupe nieniami;

  9) Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprz t sieci trakcyj-

nej. Warszawa 2008;

10) Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wspor-

cze sieci trakcyjnych. Warszawa 2008;

11) Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne pro-

fi lowane. Warszawa 2008;

12)  Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty kon-

strukcji wsporczych sieci trakcyjnej;

13) Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielo-

drutowe go e). Warszawa 2008.

Modernizacja sieci trakcyjnej na liniach zarz dzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. wed ug nowoczesnych technologii budowy 

przewiduje m. in.:

1) Zastosowanie specjalistycznego poci gu do tzw. potokowej wy-

miany sieci trakcyjnej (PWST).
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2) Przystosowanie i wykorzystanie poci gów sieciowych do wywie-

szania przewodów sieci jezdnej pod naci giem

3) Posadawianie nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej 

na fundamentach palowych z wykorzystaniem specjalistycznego 

sprz tu do palowania (palownice torowe lub drogowe).

4) Wykorzystanie metody minerskiej przy likwidacji fundamentów 

po demontowanych konstrukcjach wsporczych.

2. Monta  konstrukcji wsporczych

Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej stosowa-

na jest, wdro ona w Polsce w po owie lat 90. ubieg ego stulecia, meto-

da fundamentów palowych wbijanych w grunt. W miejscach gdzie pa-

rametry geotechniczne lub obci enia wynikaj ce z konstrukcji sieci 

jezdnej nie pozwalaj  na zastosowanie fundamentów palowych, zabu-

dowuje si  fundamenty prefabrykowane lub fundamenty wylewane.

Charakterystyczn  cech  technologii fundamentów palowanych 

jest sposób czenia fundamentów z konstrukcjami wsporczymi. Fun-

damenty palowe posiadaj ruby stalowe trwale po czone z ich uzbro-

jeniem. Za ich pomoc  przykr ca si  stopy konstrukcji wsporczych do 

fundamentów palowych (fot. 1). Fundamenty palowe produkowane s

w 5 typach (3 typy przeznaczone dla s upów trakcyjnych, 2 - dla ich 

odci gów) i o d ugo ciach w granicach 2,5÷5,0 m dla ró nych wielko-

ci obci e  i rodzajów gruntu. Opracowane zosta y równie  projekty 

fundamentów pod konstrukcje bramek trakcyjnych.

Wbijanie fundamentów palowych w grunt wykonywane jest przy 

zastosowaniu specjalistycznej maszyny zwanej potocznie palownic .

Proces wbijania fundamentów nie wp ywa negatywnie na parametry 

nawierzchni kolejowej jak i na mo liwo  prowadzenia ruchu poci -

gów na torach s siednich. W celu okre lenia wp ywu wibracji zwi -

zanej z zag bieniem fundamentów wykonano badania zag szczenia

gruntu w bezpo rednim s siedztwie fundamentów, przed i po ich po-

sadowieniu. Wyniki bada  wska nika zag szczenia gruntu wykaza y,

e pod o e nie zmienia znacz co parametrów zag szczenia. W pi ciu

na dziesi  pomiarów zauwa ono nieznaczne, o jedn  setn  (0,01) 

zmniejszenie warto ci wska nika zag szczenia. Bior c pod uwag , e

badania wykonano w odleg o ci nieprzekraczaj cej 0,5 m od wbija-
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nych pali mo na stwierdzi  nieznaczny wp yw wibracji na konstrukcj

torowiska i uzna , e posadawianie pali mo e by  wykonywane zarów-

no przed, jak i po wykonaniu podtorza i toru.

Fot. 1. Osadzanie i przytwierdzanie konstrukcji wsporczej do fundamentu 
palowego

Zastosowanie technologii fundamentów palowych w porównaniu 

z wcze niej stosowanymi metodami posadawiania konstrukcji wspor-

czych w fundamentach prefabrykowanych, lub wylewanych na mokro 

cechuje si  nast puj cymi zaletami:

krótkim czasem osadzania pala – oko o 10 minut, w czaj c w to 

dojazd, ustawienie palownicy i ostateczne wbicie pala,

bardzo krótkim czasem monta u s upa (oko o 7 minut). Monta

mo liwy bezpo rednio po wbiciu fundamentu palowego,

eliminacj  wszelkich problemów zwi zanych z usuwaniem nad-

miaru ziemi lub betonu,

mo liwo ci  bie cego kontrolowania poszczególnych faz i rezul-

tatów wbijania,

mo liwo ci  sta ego kontrolowania w czasie eksploatacji stanu 

po czenia fundament – s up,

brakiem potrzeby przek adania istniej cych tras kanalizacji 

kablowej ze wzgl du na niewielk  przestrze  zajmowan  przez 

fundament palowy,
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mo liwo  wymiany s upów stalowych z wykorzystaniem tego 

samego fundamentu palowego,

mniejszymi wymiarami fundamentów, co pozwala na uzyskanie 

wi kszej ilo ci miejsca na uzbrojenie podziemne,

mo liwo ci  prowadzenia ruchu poci gów bez ograniczenia 

pr dko ci po torze s siednim,

znacznym ograniczeniem czasu zamkni  torowych, ze wzgl du

na krótkie czasy wbijania pali i monta u s upów,

minimalnym oddzia ywaniem na struktur  podtorza i nawierzch-

ni kolejowej w porównaniu z oddzia ywaniem wywieranym przez 

fundamenty prefabrykowane lub wylewane na mokro.

Technologia fundamentów palowych, zastosowana na kolejach 

polskich po raz pierwszy w 1995 r. jest aktualnie wykorzystywana 

podczas reelektryfi kacji najwa niejszych polskich ci gów komunika-

cyjnych (E-20, E-30, E-59, E-65), przystosowywanych do eksploatacji 

z pr dko ci  jazdy poci gów 160 km/h oraz wy szymi jak dla ci -

gu E-65 w tym linii CMK. Na fot. 2 przedstawiono proces zabijania 

w gruncie fundamentu palowego przy u yciu palownicy.

Fot. 2. Zabijanie w gruncie fundamentu palowego



612 Wo niak K, Burak-Romanowski R.

3. Monta  sieci jezdnej

Na fot. 3 przedstawiono wywieszanie przewodów trakcyjnych wyko-

nywane przez poci g do potokowej wymiany sieci trakcyjnej (PWST), 

b d ce w asno ci  „PKP Energetyka” S.A.

Fot. 3. Poci g PWST na linii CMK

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczych do fundamentów, dalsza 

cz  robót reelektryfi kacyjnych wykonywana jest kompleksowo przy 

u yciu poci gów sieciowych/platform, wyposa onych w urz dzenia

do wywieszania przewodów pod naci giem. Charakterystycznym jest 

zestaw do tzw. potokowej wymiany sieci trakcyjnej (PWST). Zestaw ten 

sk ada si  z 2 pojazdów wyposa onych w uraw prowadz cy przewody 

trakcyjne, uraw z platform  robocz  oraz urz dzenia steruj ce b b-

nami z przewodami trakcyjnymi. Pierwszy z tych pojazdów wspó pra-

cuje z jednym wagonem pomocniczym, a jego zadaniem jest uprzedni 

demonta  starej sieci trakcyjnej. Drugi, znacznie bardziej skompliko-

wany, wspó pracuje z dwoma wagonami pomocniczymi.

Monta  zespo ów podwiesze  dokonywany jest przy wykorzystaniu 

pomostu i platform roboczych umieszczonych na wysi gnikach urawi

zainstalowanych na obu pojazdach, co przedstawiono na fot. 4 i 5.
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Fot. 4 i 5. Pomost i platforma robocza umieszczona na wysi gniku ura-
wia zestawu PWST

W nast pnej kolejno ci, po wpi ciu w urz dzenia kotwi ce nowych 

przewodów, rozwija si  lin  no n  i przewody jezdne pod sta ym na-

ci giem z zadan  si  napr aj c  (nominaln ). Jest to mo liwe dzi ki

zastosowaniu z o onego uk adu steruj cego urz dzeniami hydraulicz-

nymi nap dzaj cymi i hamuj cymi b bny. Za  dzi ki zastosowaniu 

urawia wyposa onego w zdalnie sterowany uk ad podajników i ro-

lek prowadz cych przewody trakcyjne, sie  jezdna wywieszana jest 

z zachowaniem docelowego po o enia przewodów w poziomie i pionie. 

Zilustrowano to na fot. 6 i 7.

Fot. 6 i 7. Uk ad podajników i rolek zestawu PWST, prowadz cych liny 
no ne i przewody jezdne

Po wywieszeniu sieci trakcyjnej przyst puje si  do wieszakowania 

oraz montowania uelastycznienia sieci. Wykonuje si  to z wn trza

specjalnych platform roboczych wyposa onych w podno niki typu no-

ycowego. Platformy te zamontowane s  na wózkach poruszaj cych
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si  po dachach wagonów pomocniczych. Zosta o to przedstawione na 

fot. 8 i 9.

Fot. 8 i 9. Platformy robocze zamontowane na zestawie PWST

Po dokonaniu przejazdu przez odcinek napr enia sieci jezdnej 

przez obie cz ci zestawu, praktycznie nie wyst puje potrzeba doko-

nywania czynno ci regulacyjnych sieci jezdnej. Ruch poci gów mo e

zosta  wznowiony z pe n  pr dko ci  rozk adow . Czas potrzebny do 

monta u osprz tu jednego odcinka napr enia sieci trakcyjnej oraz 

wymiany przewodów trakcyjnych wynosi 8 ÷ 10 godzin.

4. Demonta  sieci trakcyjnej

Przebudowa sieci trakcyjnej zakresem rzeczowym robót obejmu-

je równie  demonta  istniej cych, wyeksploatowanych elementów 

i urz dze  sieci trakcyjnej.

Przy wykonywaniu demonta u specjalistycznym poci giem do po-

tokowej wymiany sieci trakcyjnej mo emy wyró ni  nast puj ce fazy 

przedstawione ni ej na fotografi ach 10, 11, 12:

1) demonta  kotwie  kra cowych,

2) demonta  wst pny sieci trakcyjnej 

3) demonta  lin no nych i przewodów jezdnych pod naci giem

z wykorzystaniem zespo ów rolek, analogicznie do wywieszania 

nowych lin i djp.
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Fot. 10. Demonta  kotwienia kra cowego, rozpocz cie procesu zwijania 
sieci

Fot. 11. Likwidacja wieszaków i po cze  elektrycznych

Fot. 12. Proces zwijania sieci trakcyjnej
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5. Demonta  fundamentów i konstrukcji wsporczych

Demonta  wyeksploatowanej sieci trakcyjnej wymaga likwida-

cji starych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów betonowych, 

w których konstrukcje te zosta y posadowione. Obecnie, przy likwi-

dacji starych fundamentów powszechnie stosowana jest technologia 

wyburzania fundamentów wsporczych metoda minersk .

Technologia wyburzania fundamentów i konstrukcji wsporczych 

sieci trakcyjnej metod  minersk  polega na nawierceniu otworów 

w likwidowanych fundamentach, umieszczeniu w nich odpowiedniego 

adunku - materia ów wybuchowych i ich zdetonowaniu. Kolejne fazy 

przygotowania i zdetonowania materia ów wybuchowych przedstawio-

no poni ej na fot. 13, 14, 15, 16.

Fot. 13 i 14. Fundament przygotowany do wyburzenia i kruszenie funda-
mentu s upowego

       Fot. 15. Zag szczanie   Fot. 16. awa po odbudowie

Usuwanie fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej 
metod  minersk  zacz to stosowa  w drugiej po owie lat 90. ubieg ego
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wieku. Zalety tej metody zosta y dostrze one przez wykonawców robót 
modernizacyjnych, których zakres obejmowa  przebudow  sieci trak-
cyjnej z konieczno ci  wymiany konstrukcji wsporczych. W porówna-
niu do stosowanej metody mechanicznej, wyburzanie fundamentów 
metod  minersk  charakteryzuje si  m.in.:

- znacznie ograniczon  ingerencj  w podtorze i nawierzchni  kole-
jow ,

- mniejszym nak adem roboczogodzin pracowników wykonuj -
cych likwidacj ,

- znacznym ograniczeniem pracy sprz tu wykorzystywanego przy 
likwidacji starych fundamentów ( lokomotywa, poci g sieciowy),

- eliminacj  konieczno ci wy czania z ruchu toru, przy którym 
wykonywane jest wyburzanie,

- znacznie wy szym zachowaniem poziomu bezpiecze stwa infra-
struktury technicznej linii kolejowych (podtorza, nawierzchni 
kolejowej, kabli energetycznych, teletechnicznych, srk i innych) 
usytuowanych w pobli u likwidowanych fundamentów.

Stosowanie technologii wyburzania fundamentów s upowych me-
tod  minersk  poprzedzone zosta o wykonaniem szeregu bada  i po-
miarów, które pozwoli y okre li  poziom oddzia ywania fali wyburze-
niowej na pozosta  infrastruktur  kolejow . Badania i pomiary na 
obszarach kolejowych by y wykonywane w latach 2006-2008 m.in. 
na liniach: nr 401 - odcinek Szczecin D bie winouj cie, nr 353 - na 
terenie dzia ania Zak adu Linii Kolejowych w Poznaniu i wykonywane 
by y przez Wydzia  Budownictwa i Architektury Katedr  Geotechniki 
Politechniki Szczeci skiej, Pracowni  Autorsk  z Kielc dr in . Send-
kowski Jerzy, Biuro Budowlane ANKRA sp. z o.o. Wykonane pomiary 
pozwoli y okre li  poziom oddzia ywania metody minerskiej na:

- wytrzyma o  pod o a gruntowego (podtorze i nawierzchni  ko-
lejow ),

- parametry techniczno-eksploatacyjne innych elementów infra-
struktury ( wiat owody, kable teletechniczne, kable energetycz-
ne), znajduj ce si  w bezpo redniej blisko ci wyburzanego fun-
damentu.

Aby okre li  oddzia ywanie metody minerskiej na podtorze wybra-
no kilka lokalizacji, w ró nych warunkach gruntowych (pod o e piasz-
czyste, p askie – Szczecin, lekko skaliste – CMK, nasypy – IZ Pozna
linia nr 353).

W czasie wyburzania stosowane by y ró ne technologie strza owe,

ró ne rodzaje i wielko adunków w tym okre lane, jako tzw. adunki
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skupione o ró nych wagomiarach adunku wybuchowego i mikro a-

dunków ( adunków lontowych).

Analizy wyników pomiarów i ich opracowa  wykaza y, e oddzia-

ywanie metody minerskiej na elementy infrastruktury jest zale ne

od zastosowanej technologii strza owej. Na liniach kolejowych mog

by  stosowane tylko te technologie, w których powstaj ca fala wybu-

rzeniowa zostaje ograniczona praktycznie do obj to ci wyburzanego 

fundamentu. W odleg o ci 0,5 m od powierzchni fundamentu, zmiany 

parametrów podtorza s  minimalne i mieszcz  si  w granicach b du

urz dze  pomiarowych.

W Polskich Liniach Kolejowych prowadzona jest weryfi kacja pro-

ducentów i dostawców elementów i urz dze  elektroenergetyki kolejo-

wej. Na podstawie wcze niej wymienionych Wytycznych technicznych 

usuwania fundamentów…, prowadzona jest równie  weryfi kacja fi rm 

prowadz cych wyburzanie fundamentów s upowych metod  miner-

sk . Podstaw  do pozytywnej weryfi kacji jest dowodne po wiadczenie

(raporty z bada  i pomiarów opracowanej przez fi rm , technologii wy-

burzania) spe nienia wymogów zawartych w w/w Wytycznych.

TECHNOLOGIES OF OVERHEAD TRACTION NETWORK 
RECONSTRUCTION

Summary
The problems referring to the process of construction/moderni-

zation of overhead traction network managed by PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. have been presented in the paper. The legal act and 

inner regulations being in force in PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

in the fi eld of overhead traction network modernisation have been 

specifi ed. Moreover, The process of construction/modernization 

has been presented and there is a draft of some individual stages 

of its reconstruction as follows: technologies of supporting constru-

ctions on pale foundation, overhead traction network assembly 

using a train for overhead traction exchange, overhead traction 

network disassembly, application of the demolition technology by 

blasting method while liquidation of exploited supporting structu-

res for overhead traction network.

Keywords: overhead traction network, modernisation, suppor-

ting constructions, blasting method
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NOWOCZESNE ZASADY KSZTA TOWANIA
ROZK ADU JAZDY POCI GÓW PASA ERSKICH

Streszczenie
Kierunki rozwoju systemu przewozów pasa erskich transpor-

tem kolejowym w kontek cie rozwoju innych rodków transportu. 

Nowoczesne zasady kszta towania systemu publicznego trans-

portu zbiorowego w miastach i regionach oraz pomi dzy nimi. Rola 

transportu kolejowego w obs udze uk adu osadniczego obecnie 

oraz w najbli szych latach. Wymagania odno nie do transportu 

kolejowego. Kszta towanie kolejowej oferty przewozowej. Rytmi-

zacja i strukturyzacja rozk adu jazdy poci gów.

S owa kluczowe: rozk ad jazdy poci gów pasa erskich,

transport publiczny

1. Nowoczesny system transportowy

Wspó czesny wiat zmienia si  dynamicznie, a jego szczególnym ele-

mentem, w znacznej mierze przes dzaj cym o pomy lnym rozwoju spo-

ecznym i gospodarczym jest transport. W krajach Wspólnoty Europej-

skiej, gdzie system transportu uznany zosta  za jeden z fi larów integra-

cji, od szeregu lat podejmowane s  dzia ania na rzecz jego racjonalne-

go, zrównowa onego rozwoju w poszczególnych krajach cz onkowskich 

oraz w wymiarze mi dzynarodowym. Elementy sk adowe stosownej 

polityki transportowej opisywane s  szczegó owo w Bia ych Ksi gach 

wydawanych przez Komisj  Europejsk . Najnowsza z nich dotycz ca 

transportu2 ukaza a si  w marcu 2011 roku [1] i nosi tytu  „Plan utwo-

rzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do osi g-

ni cia konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu”.

1  dr in ., Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Tel: 22 47 31 300, e-mail: rmaleda@ikolej.pl
2  Ogó em Komisja Europejska w latach 1990–2011 wyda a 36 „bia ych ksi g” dotycz cych ró nych dziedzin ycia spo ecznego i gospodarczego. 
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Transport kolejowy jest – obok drogowego, wodnego i lotniczego – 

podstawowym elementem europejskiego systemu transportu. Stopie

jego rozwoju w poszczególnych krajach jest zró nicowany, a ponadto 

wyst puj  znaczne ró nice w stosowanych rozwi zaniach technicz-

nych, zw aszcza w obszarze sterowania ruchem kolejowym, trakcji itp. 

D enie do uzyskania zak adanego poziomu unifi kacji wymaga zatem 

bardzo wielu dzia a  i jest procesem wieloletnim.

Przewozy kolejowe w uk adzie mi dzynarodowym s  jednak reali-

zowane z powodzeniem od bardzo wielu lat, a trudn  do przecenienia 

rol  w zakresie standaryzacji technicznej, eksploatacyjnej i organiza-

cyjnej odegra  utworzony w 1922 roku Mi dzynarodowy Zwi zek Kolei 

(UIC). Obecnie wi kszo  zagadnie  technicznych w UE regulowana 

jest na poziomie TSI – Technicznych Specyfi kacji Interoperacyjno ci,

przyjmowanych Decyzjami Komisji Europejskiej.

W kolejowych przewozach pasa erskich za szczególnie istotne 

uzna  nale y stworzenie atrakcyjnej oferty – rozk adu jazdy w prze-

wozach krajowych i mi dzynarodowych, która pozwoli kolei nawi zy-

wa  skuteczn  rywalizacj  rynkow  z innymi rodkami transportu: 

lotnictwem oraz transportem drogowym. Ale szczególnie wa ne jest 

tak e, aby kolej stanowi a mocny element transportu publicznego 

i skutecznie wspó pracowa a z innymi rodkami transportu stanowi c

skuteczna opozycj  dla motoryzacji indywidualnej.

Aby tak si  sta o, niezb dne jest spe nienie szeregu warunków, ta-

kich jak:

równomierny rozwój infrastruktury i suprastruktury, 

wspó praca intermodalna (inwestycje, oferta przewozowa, dys-

trybucja us ug, eksploatacja),

efektywna wspó praca organizatorów transportu, zarz dców in-

frastruktury (w tym dworcowej), przewo ników i in.

2. Podzia  zada  w transporcie publicznym

Rozwój globalizacji implikuje sta e zmiany w rozmieszczeniu uk a-

du osadniczego, które polegaj  mi dzy innymi na:

migracji ludno ci z obszarów niezurbanizowanych (wiejskich) do 

aglomeracji i innych miast,
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koncentracji siedzib (central) przedsi biorstw, administracji 

i us ug w centrach miast,

zabudowie tzw. „plomb” na potrzeby domów wielorodzinnych,

lokowaniu na przedmie ciach centrów handlowych oraz niektó-

rych rodzajów dzia alno ci gospodarczej (hurtownie, centra logi-

styczne, drobna wytwórczo ),

rozszerzaniu si  strefy podmiejskiej, w której realizowane s  in-

westycje mieszkaniowe typu domów jednorodzinnych,

rozwoju dzielnic mieszkaniowych w tzw. „miastach satelickich” 

aglomeracji, odleg ych o kilkana cie, a nawet kilkadziesi t kilo-

metrów od centrów aglomeracji.

Opisane procesy maj  podstawowy wp yw na kszta towanie si  za-

da  transportowych dla przewo ników publicznych. Ich konsekwen-

cj  jest nast puj cy rozk ad potoków podró nych:

generowanie du ych potoków w samych aglomeracjach, w ru-

chu podmiejskim oraz w przewozach pomi dzy aglomeracjami,

spadek wielko ci potoków w ruchu regionalnym z uwagi na ma-

lej c  liczb  mieszka ców, gdzie przewozy pasa erskie mog  by

realizowane transportem publicznym w coraz bardziej ograni-

czonym zakresie.

Odnosz c powy sze procesy do systemowej organizacji przewozów 

kolejowych mo na stwierdzi , e w ród jej czterech podstawowych 

podsystemów (rysunek 1), przewozy mi dzyaglomeracyjne (tzw.

kwalifi kowane) oraz aglomeracyjne uzna  nale y za b d ce w fa-

zie silnego rozwoju, natomiast mi dzyregionalne oraz regionalne za 

znajduj ce si  w fazie stagnacji.

Rys. 1. Struktura systemowej organizacji przewozów pasa erskich kolej  [4]
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Transport publiczny powinien by  kszta towany w nawi zaniu do 

opisanych powy ej zmian w zapotrzebowaniu na przewozy. Poszcze-

gólne rodki transportu, sk adaj ce si  wspólnie na ten, system mu-

sz  podejmowa  realizacj  zada  przewozowych adekwatnie do swojej 

specyfi ki, a zatem wykonuj c te zadania, które w uk adzie a cuchów

intermodalnych optymalizuj  przemieszczanie du ych potoków po-

dró nych, zarówno w funkcji czasu jak i kosztu. Wa nym aspektem 

s  jednocze nie – podkre lane szczególnie w Bia ej Ksi dze [1] – wy-

zwania ekologiczne, a zatem pogarszaj cy si  stan rodowiska natu-

ralnego, emisja gazów cieplarnianych itp.

Nale y w tym miejscu stwierdzi , e samochody prywatne mog ,

a nawet powinny spe nia  wa n  funkcj  w systemie transportowym. 

Charakterystyczna dla nich pe na dost pno  geografi czna (prze-

strzenna) i czasowa stanowi wa ny argument dla podró nego podej-

muj cego decyzje o wyborze rodka transportu. Motoryzacja indywi-

dualna powinna by  zatem wykorzystywana jako istotne uzupe nienie

ca ego systemu transportowego. Chodzi w szczególno ci o mo liwo

dojazdu do parkingów w pobli u stacji i przystanków, z których dal-

sz  podró  do centrum miast mo na podj  np. kolej , metrem lub 

tramwajem.

Rysuje si  w ten sposób nowoczesna struktura systemu transpor-
tu publicznego, w którym:

przewozy dalekobie ne (por. rys. 1) na bardzo du e odleg o ci

powinny by  realizowane samolotami (w tym loty mi dzykonty-

nentalne), na odleg o ci rednie poci gami (kolej konwencjonal-

na oraz KDP) lub autobusami, co przy za o eniu dobrej koordy-

nacji przewozów powinno skutkowa  ograniczaniem zastosowa-

nia samochodów osobowych,

przewozy lokalne natomiast kolej  oraz rodkami komunikacji 

miejskiej, w tym dojazdy do centrów przesiadkowych samocho-

dami w systemie „parkuj i jed ”; pomocnicz  rol  mog  spe nia

tak e rowery, które w Polsce maj  jednak zastosowanie tylko 

przez cz  roku kalendarzowego.

Powstaje przy tym pytanie, jakie konkretne d ugo ci podró y (wyra-

one w km) mo na poda  jako graniczne w powy szym podziale. Bio-

r c pod uwag  wspó czesn  infrastruktur  transportow  oraz poziom 

techniczny rodków transportu wskaza  mo na orientacyjnie nast -

puj ce przedzia y kompetencji (rys. 2).
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Rys. 2. Obszary kompetencji w transporcie publicznym (przewozy daleko-
bie ne)

Poszczególne rodki transportu: kolej, metro, tramwaje, autobusy 

i trolejbusy, sk adaj ce si cznie na system transportu publiczne-

go, podlegaj  odmiennym zasadom organizacji przewozów. O ile me-

tody analizy rynku przewozowego prowadz ce do zwymiarowania za-

potrzebowania przek adaj cego si  na kszta t oferty przewozowej s

podobne, to ju  realizacja tego zapotrzebowania, obrazowana przygo-

towywanym i og aszanym przez przewo ników rozk adem jazdy jest 

w ka dym przypadku inna.

Przyk adowo transport szynowy, w tym szczególnie kolejowy, jest 

z punktu widzenia podstawowego planu pracy kolei – rozk adu jazdy 

najmniej elastyczny. Wynika to z faktu, e po uk adach torowych po-

ruszaj  si  poci gi ró nych kategorii (por. podsystemy przewozowe), 

a ponadto prowadzony jest ruch poci gów towarowych. Zadaniem 

zarz dcy infrastruktury jest przygotowanie takiego rozk adu jazdy, 

aby zdolno  przepustowa linii sk adaj cych si  na sie  kolejow  by a

mo liwie maksymalna.

Rozk ady jazdy pozosta ych rodków transportu s  du o bardziej 

elastyczne, czego przyk adem mo e by  komunikacja autobusowa, 

gdzie odjazdy z dworców i przystanków nawet kilku autobusów mog

odbywa  si  niemal jednocze nie.

3. Kolejowy rozk ad jazdy – rytmizacja i strukturyzacja

Z opisanych powodów rozk ad jazdy poci gów nale y traktowa

jako pierwotny w stosunku do innych rodków transportu. W ogól-

no ci proces przygotowywania tego rozk adu w przewozach pasa er-
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skich mo na opisa  jako sekwencj  dzia a , które w razie potrzeby 

mog  by  powtarzane (rys. 3).

Rys. 3. Planowanie przewozów transportem kolejowym 

Oprac. w asne na podst. [3, 4]

Wraz z post pem techniki rozk ad jazdy na kolei podlega znacz-

nym zmianom, które polegaj  zarówno na doskonaleniu technik jego 

uk adania, jak i rozwoju ca ej struktury. Tradycyjny rozk ad jazdy bu-

dowany by  etapami poprzez umieszczanie na wykresie ruchu tras 

kolejnych poci gów. Zastosowanie komputerów pozwoli o na automa-

tyzacj  r cznej pracy konstruktora. Obecnie przygotowanie rozk adu

jazdy to ca y system, na który sk adaj  si  ró ne specjalistyczne pro-

gramy.

Podstawowym kierunkiem rozwoju rozk adów jazdy pod wzgl dem

ich struktury jest rytmizacja [5]. Rytmiczny (inaczej: równoodst po-
wy lub cykliczny) rozk ad jazdy znany jest ju  od wielu lat i polega 

na odprawianiu (odjazdach) poci gów ze stacji w sta ych ko cówkach

godzin i minut. Rozk ad taki jest najkorzystniejszy przede wszystkim 

z punktu widzenia pasa era, poniewa  oznacza bardzo czyteln , a-

tw  do zapami tania ofert  przewozowa, jak te  dla przewo nika oraz 

zarz dcy infrastruktury. Na liniach dwutorowych rozk ad taki umo li-

wia maksymalne wykorzystanie zdolno ci przewozowej.

Wy sz  form  organizacji ruchu jest rozk ad jazdy symetryczny.

Aby go zdefi niowa  nale y wprowadzi  poj cie osi symetrii wykresu 

ruchu.

Rozpatrzmy rozk ad przyjazdów i odjazdów poci gów na stacj  A. 

Niech SA
1
 oraz SA

2
 oznaczaj  odpowiednio ko cówki minutowe przyjaz-
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du i odjazdu poci gów z tego samego kierunku, które nazwijmy umow-

nie „punktami symetrii”. O  symetrii S opisuje równanie postaci:

(1)

W uj ciu planimetrycznym o S mo na zatem interpretowa  jako o

symetrii k ta o wierzcho ku w punkcie obrotu wskazówek zegara oraz 

o ramionach przechodz cych przez punkty symetrii znajduj ce si  na 

jego obwodzie (rys. 4).

Rytmizacja przewozów kolejowych w Europie ma d ug  histori . Po 

raz pierwszy zastosowano j  w Holandii w 1939 roku, a nast pnie w RFN 

(1971) w przewozach Intercity oraz TEE, w Danii (1974), w RFN (1979) 

w odniesieniu do wszystkich kategorii poci gów, w Szwajcarii (1982), Bel-

gii i Luksemburgu (1984), Austrii (1991) i Finlandii (2003). Od grudnia 

2007 roku rozk ad taki wprowadza tak e stopniowo SNCF we Francji, 

pocz tkowo w przewozach regionalnych w Regionie Rodan – Alpy oraz na 

linii Kolei Du ych Pr dko ci (TGV) Pary  – Lyon – Marsylia [2].

We wszystkich wymienionych uprzednio zarz dach kolei przyj to

„o  symetrii zero”, która oznacza, e suma minut przyjazdu i odjazdu 

„symetrycznych” poci gów na dan  stacj  wynosi 60 minut (np. 10.12 

oraz 10.48, 11.17 i 11.43, itd.). Z punktu widzenia organizacji pracy 

taboru oznacza to, e gdyby oba poci gi (przyje d aj cy i najbli szy

odje d aj cy) by y obs ugiwane jednym sk adem, to czas jego postoju 

na stacji zwrotnej wynosi by odpowiednio 36 i 26 minut.

Rys. 4. Przyk ady symetrycznego rozk adu jazdy dla stacji A o osiach sy-
metrii (a) zero, (b) pi

Podsumowuj c powy sze uwagi mo na obecnie przedstawi  propo-

zycj  systematyki rozk adów jazdy, odnosz c  si  w szczególno ci do 

sposobu ich konstrukcji dla poci gów pasa erskich (rys. 5).

1 20,5 60A AS S S
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Rys. 5. Proponowana systematyka nazewnictwa rozk adów jazdy [5]

Zastosowanie równoodst powego (a w szczególno ci symetryczne-

go) rozk adu jazdy implikuje wa ne konsekwencje dla ca ego syste-

mu transportu publicznego [4]. Zak adaj c funkcjonowanie opisane-

go wcze niej systemu intermodalnego, a zatem powi zanych ze sob

w w z ach przesiadkowych ró nych rodków transportu konieczne 

jest, aby wszyscy przewo nicy uwzgl dnili terminy kursowania poci -

gów (przede wszystkim dalekobie nych) przy uk adaniu swoich roz-

k adów jazdy. Dotyczy to w szczególno ci:

poci gów regionalnych, kursuj cych zazwyczaj z cyklem co 1 – 2 

godziny,

autobusów komunikacji lokalnej i dalekobie nej,

autobusów komunikacji miejskiej, tramwajów i trolejbusów 

w strefi e podmiejskiej a zatem na tych obszarach, gdzie cz sto-

tliwo  ich kursowania jest relatywnie niewielka.

4. Nowoczesne dworce – w z y intermodalne

Miejscem cz cym wszystkie rodki transportu s  dworce i przy-

stanki kolejowe, a w miastach tak e w z y przesiadkowe. Charakte-

rystyczny dla minionych lat funkcjonowania kolei konwencjonalnej 

problem skomunikowania poci gów na stacjach w z owych i zwi zane

z tym wysi ki konstruktorów przygotowuj cych rozk ady jazdy w no-

woczesnych systemach transportowych trac  na znaczeniu. Wynika 

to z faktu, e nasycenie wykresu ruchu poci gów jest na tyle du e,
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e osoby korzystaj ce z przesiadek mog  liczy  na relatywnie krótki 

czas oczekiwania. Postulat koordynacji rozk adów jazdy dotyczy w ten 

sposób przede wszystkim sytuacji opisanej wcze niej.

Wspó praca intermodalna na obszarze aglomeracji powinna zatem 

dotyczy  przede wszystkim systemu dystrybucji us ug:

informacji o po czeniach,

sprzeda y biletów,

rozpatrywania ewentualnych roszcze  dotycz cych wykonywa-

nia przewozów.

Nale y tu rozró ni  dwa odmienne przypadki, zwi zane z dwoma 

rodzajami przewozów.

W przewozach dalekobie nych rozk ad jazdy poci gów wymaga 

zazwyczaj odr bnej bazy danych, a zatem system informowania po-

dró nych oraz – w konsekwencji – zakupu biletów – musi by  zwi za-

ny bezpo rednio z przewo nikiem. Problem pojawia si  w pa stwach,

gdzie w wyniku liberalizacji rynku przewozów pasa erskich po czenia

w tych samych relacjach wykonuje kilka podmiotów konkuruj cych

ze sob . Jak si  wydaje rozwi zaniem powinien by  wspólny system, 

podobny do ruchu lotniczego (system Amadeus), gdzie w ka dym biu-

rze turystycznym mo na uzyska  informacj  o po czeniach dowoln

lini  lotnicz  i dokona  odprawy. Jak dotychczas w Polsce nie dopra-

cowano si  takiego systemu, z du  szkod  dla podró nych.

W przewozach lokalnych sytuacja jest odmienna. Coraz wi ksza

rola przypadaj ca organizatorom transportu publicznego zamawiaj -

cym wolumen przewozów u przewo ników sprawia, e koordynacja 

funkcjonowania rodków transportu staje si  coraz lepsza. W wie-

lu miastach ju  coraz powszechniej stosowany jest tzw. „wspólny bi-

let”, który w okre lonych strefach umo liwia podró owanie dowolnym 

rodkiem transportu publicznego. W jednym miejscu mo na uzyska

informacj  o po czeniach, a punktu widzenia podró nego nie jest 

istotne, jaki konkretnie podmiot wiadczy us ugi transportowe.

Aby nowoczesny dworzec - w ze  przesiadkowy - spe nia  dobrze 

swoje funkcje, konieczne jest tak e porozumienie przewo ników w za-

kresie takich rozwi za , jak znaki grafi czne (piktogramy) czy rozwi -

zania dla niepe nosprawnych. W tym miejscu konieczna jest uwaga, 

e w warunkach polskich pope nianych jest obecnie wiele b dów

w tym zakresie. Brak porozumienia pomi dzy spó kami realizuj cymi

inwestycje zwi zane z kolej  na dworcach i przystankach wprowadza 
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chaos informacyjny i oddala ca y system od najlepszych europejskich 

rozwi za .

Warto jeszcze zwróci  uwag , e istotnym elementem nowoczesnego 

systemu transportu jest po czenie transportem szynowym z portem 

lotniczym. Chodzi tutaj zarówno o kolej aglomeracyjn  czy regionaln ,

jak i w szczególno ci o poci gi dalekobie ne. Mo liwo  dojazdu do 

portu lotniczego bezpo rednio poci giem kwalifi kowanym lub mi dzy-

regionalnym (a w przysz o ci – koniecznie KDP !) znakomicie zwi ksza

dost pno  us ug lotniczych, poszerza „obszar ci enia” do lotniska, 

a ponadto sprzyja przejmowaniu przez kolej przewozów na krótsze 

odleg o ci (rz du 300 i wi cej kilometrów), co pozwala specjalizowa

si  lotnictwu w podró ach na dalsze trasy, do czego ten rodek trans-

portu jest najlepiej predestynowany.

5. Podsumowanie

Reasumuj c na wspó czesny system transportowy nale y stwier-

dzi , e coraz wi ksze znaczenie w jego racjonalizacji zaczyna odgry-

wa  wspó praca ró nych rodków transportu. Na szczeblu krajowym 

i regionalnym konieczna jest zatem racjonalna polityka transportowa, 

sprzyjaj ca tym procesom. Zwi kszanie dost pno ci transportu pub-

licznego, poprawa skomunikowania po cze  realizowanych ró nymi

rodkami transportu, u atwienia w informowaniu podró nych oraz 

w zakupie przez nich biletów stanowi  w a ciwy kierunek dzia a ,

które na poziomie strategicznym opisane zosta y w Bia ej Ksi dze.

Transport kolejowy powinien rozwija  si  zarówno w zakresie tech-

nicznym i technologicznym, jak i organizacyjnym. Zasygnalizowane, 

nowoczesne metody tworzenia rozk adu jazdy s  przyk adem kierun-

ku po danych zmian. Transport przestarza y, le zorganizowany 

nie tylko staje wbrew celom zak adanym na poziomie Unii Europej-

skiej, czyli utrudnia swobodny przep yw osób i adunków. Ale przede 

wszystkim mo e stanowi  realne zagro enie dla rozwoju spo ecznego

i gospodarczego.

Potrzebne s  zatem takie rozwi zania, które pozwol  na sprawne, 

bezpieczne przemieszczanie znacznych potoków podró nych w coraz 

krótszym czasie, o ni szych kosztach jednostkowych oraz z posza-

nowaniem wymaga  ekologii. Prowadzenie prac badawczych w tym 
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zakresie, co mocno podkre la Komisja Europejska, powinno stanowi

elementarny przyczynek do osi gania za o onych celów.
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THE MODERN RULES OF TIME TABLE ORGANIZATION 
IN PUBLIC TRANSPORT

Summary
The directions of passenger carriage system by railway trans-

port development in the context of the development of the other 

means of transport. Modern rules of creation of public transport 

system in cities and regions and between each of them. The role of 

railway transport in the service of settlement layout in nowadays 

and in the future. The requirements towards railway transport. 

The creation of the railway transport offer. The regularity and 

structurablity of the train time-table.

Keywords: public transport, urban transport, time schedule, 

railway transport
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WZMACNIANIE PODTORZA METOD
STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWAMI 

NA PRZYK ADZIE MODERNIZACJI LINII LK 96

Streszczenie
Na nowoczesno  pa stwa sk adaj  si  m.in. rozbudowane sie-

ci autostrad oraz linii szybkiej kolei, które zapewniaj c sprawn

logistyk  przy pieszaj  rozwój ekonomiczny kraju. W tej sytuacji 

niezmiernie wa na jest efektywno  ekonomiczna przedsi wzi -

cia. Aby poci gi mog y szybko porusza  si  po torach, wymagane 

jest, aby podtorze kolejowe by o no ne i stabilne. Alternatyw  dla 

wymiany gruntu jest ulepszanie i stabilizacja gruntów spoistych 

i niespoistych z udzia em wapna i/lub cementu. Metoda od ponad 

20 lat obecna na polskich drogach, obecnie coraz mielej wkracza-

j ca na szlaki kolejowe. 

S owa kluczowe: grunt spoisty, wapno, stabilizacja gruntów 

z udzia em wapna, nasyp kolejowy, budowa i modernizacja

1. Wst p

Pomimo tego, e du o si  w Polsce mówi o ostatnimi laty o potrze-

bie unowocze nienia infrastruktury transportowej, maj c na my li za-

równo szlaki kolejowe jak i drogi oraz autostrady, to jednak przez lata 

kolej traktowana by a w Polsce wyj tkowo po macoszemu. Szczególnie 

widoczne by o to w latach 1989 – 2009, kiedy w wyniku niedoinwesto-

wania oraz licznych zaniedba  inwestycyjnych szybko post powa a

degradacja szlaków kolejowych. Do  przypomnie , e od roku 1998 

do ko ca 2009 na infrastruktur  kolejow  i drogow  przeznaczono 

cznie 125,4 mld z otych, z czego 86,1% wszystkich nak adów przy-

1  Lhoist Polska Sp. z o.o.
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pad o na modernizacj  dróg i budow  autostrad. Trudno si  zatem 

dziwi , e rozwojowi dróg i autostrad towarzyszy a post puj ca degra-

dacja szlaków kolejowych. Kolej by a i nadal jest niedoinwestowana 

pomimo licznych deklaracji ze strony rz du RP o zmianie podej cia do 

zagadnie  zwi zanych z kolej .

O ogromie zaleg o ci inwestycyjnych najlepiej za wiadczaj  poni -

sze liczby. W ostatnim dwudziestoleciu sie  kolejowa w Polsce skur-

czy a si  z 24,1 tys. km (1990r.) do 19,2 tys. km (2008r.). Na koniec 

2008 roku zaleg o ci remontowe wynosi y 47,4 mld z otych, z czego 

36,5 mld z otych przypada o na remonty torów i obiektów in ynieryj-

nych, 8 mld z otych to konieczne wydatki na urz dzenia automatyki 

i telekomunikacji, a 3 mld z otych na energetyk .

Zaleg o ci inwestycyjne przek adaj  si  na obni enie komfortu 

podró owania, na co sk adaj  si  m.in. liczne ograniczania dopusz-

czalnych pr dko ci z jakimi mog  porusza  si  poci gi zarówno pasa-

erskie jak i towarowe. Jak podaje PKP PLK S.A., w ci gu ostatniej de-

kady odcinków, na których wprowadzono ograniczenia pr dko ci jest 

trzykrotnie wi cej, ni  tych, na których w wyniku modernizacji pod-

niesiono pr dko  przejazdow . Wed ug stanu na dzie  31.12.2009r. 

dopuszczalne pr dko ci na sieci polskich linii kolejowych wynosz :

ponad 160 km/h – 5% sieci,

120-160 km/h – 15% sieci,

80-120 km/h – 38% sieci,

40-80 km/h – 33% sieci,

do 40 km/h – 9% sieci.

Ocena stanu technicznego przeprowadzona na koniec 2009r. wy-

kaza a, e jedynie 37% linii kolejowych jest w dobrym stanie technicz-

nym, a 38% w stanie dostatecznym. A  25% linii znajduje si  w nieza-

dowalaj cym stanie technicznym, co oznacza, e mo na nimi je dzi

pod warunkiem znacznego ograniczenia pr dko ci. Aby przywróci  im 

pe n  sprawno  techniczn  wymagana jest kompleksowa wymiana 

nawierzchni. Niedoinwestowanie, a co za tym idzie degradacja sie-

ci kolejowej spowodowa a, e kolej z leadera przewozów towarowych, 

sta a si  przewo nikiem ma o konkurencyjnym w stosunku do trans-

portu samochodowego. Stan ten utrzymywa  si  przez kilkana cie lat, 

kiedy to, pomimo rozwoju i modernizacji dróg, k opoty komunikacyjne 

na drogach spowodowa y, e ponownie zacz to docenia  przewozy ko-

lejowe i kolej jako tak . Ju  sam fakt, e kolej  dociera si  do centrum 
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miast bez uci liwego stania w korkach, jest dla wielu podró nych

ogromn  zalet . Dla rozwoju kolejnictwa nie bez znaczenia jest te

wst pienie Polski do Unii Europejskiej. W starych krajach Unii ju  od 

dawna promuje si  transport kolejowy, gdy  na rednich dystansach 

szybka kolej z powodzeniem konkuruje z transportem powietrznym. 

Niesie przy tym ze sob  zdecydowanie mniejsze obci enie dla rodo-

wiska naturalnego ni  transport samochodowy lub lotniczy.

Id c z duchem czasu równie  w Polsce zacz to wdra a  program 

zmierzaj cy do podniesienia statusu transportu kolejowego. Jest nim 

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych. Obejmuje on 110 projek-

tów rewitalizacji linii kolejowych, na co w latach 2011-2013 wydanych 

zostanie blisko 21 mld z otych. Spo ród tych projektów 89 zada  do-

tyczy modernizacji 2284 km linii, a 21 projektów dotyczy prac przygo-

towawczych, w ród nich znajduje si  studium wykonalno ci dla linii 

„Y”. Wszystko to jest kropl  w morzu potrzeb modernizacyjnych, dla-

tego te  niezmiernie wa n  rzecz  jest nie tylko, ile pieni dzy przezna-

czy si  na modernizacj  danego szlaku kolejowego, ale równie , w jak 

efektywny sposób wykorzystane zostan  posiadane rodki.

2. Ekonomia

A  62% sieci kolejowej w Polsce jest w stanie niezadowalaj cym ze 

wzgl du na stan nawierzchni torowej. Dla tej cz ci szlaków kolejo-

wych wymagana jest natychmiastowa modernizacja i rewitalizacja na-

wierzchni, aby poci gi znów mog y kursowa  po niej z zadowalaj cymi

pr dko ciami. Pojawia si  tutaj pytanie, jak daleko powinna si ga

ingerencja w istniej c  infrastruktur , aby doprowadzi  j  do satys-

fakcjonuj cego stanu? Czy przy modernizacji nawierzchni ograniczy

si  wy cznie do jej wymiany, czy te  i  o krok dalej i wzmocni  rów-

nie  podtorze? A je li tak, to jakimi metodami? Tego typu dylematy 

rozstrzygane s  zwykle z punktu widzenia ekonomii z niekorzy ci

dla podtorza.

Zwykle przyjmuje si , e je li minimalna zmierzona no no  ist-

niej cego podtorza wynosi ok. 60 MPa, to nie wymaga ono wzmocnie-

nia, gdy  brakuj ce megapaskale uzyska si  po wbudowaniu warstwy 

ochronnej. Nale y jednak zwróci  uwag , e zmierzona no no  pod-

torza, szczególnie dla gruntów rednio spoistych i ma o spoistych, sil-
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nie uzale niona jest od momentu, kiedy dokonywano pomiaru. A wi c

w okresach suchych no no  podtorza na gruncie spoistym b dzie

wy sza, ni  gdyby pomiaru dokonano w okresie deszczowym, gdy

tego typu grunty s  bardzo wra liwe na oddzia ywanie wody.

Tymczasem, zgodnie z warunkami technicznymi ID-3 (D-4) 

PKP PLK S.A. o utrzymaniu podtorza, podtorze nale y modernizowa

tak, aby w wyst puj cych warunkach klimatycznych i eksploatacyj-

nych nie ulega o ono nadmiernym trwa ym i spr ystym odkszta ce-

niom zagra aj cym bezpiecze stwu ruchu, b d  te  stwarzaj cym

potrzeb  zbyt cz stych napraw nawierzchni (rozdz. 3 par. 3). I dalej: 

„Koszty budowy i eksploatacji powinny by  mo liwie ma e, bez po-

garszania walorów u ytkowych”. A wi c, równie  w tym dokumen-

cie zwrócono uwag  na ekonomi  przedsi wzi cia, lecz równocze nie

dodano, i  niskim nak adom fi nansowym, nie powinno towarzyszy

wzrost cz stotliwo ci napraw nawierzchni oraz pogorszenie walorów 

u ytkowych.

Je li w ten sposób spojrzymy na modernizacj  linii kolejowych, 

a wi c je li pod uwag  we miemy nie tylko koszty zwi zane z sam

modernizacj , ale równie  te obejmuj ce nak ady pieni ne koniecz-

ne do utrzymania sprawno ci technicznej linii po jej modernizacji, to 

okazuje si , e prace budowlane nie powinny ogranicza  si  wy cz-

nie do wymiany nawierzchni kolejowej, lecz powinny i  o krok dalej, 

a wi c obejmowa  równie  wzmocnienie podtorza, gdy  tylko stabilne 

i no ne podtorze gwarantuje wysok  jako  nawierzchni kolejowej i jej 

bezawaryjn  eksploatacj .

Dlaczego wzmocnienie podtorza? Dlatego, e wspó czesne techniki 

wzmacniania gruntów poprzez ich ulepszenie i stabilizacj  s  nie tyl-

ko wydajne i skuteczne, ale równie  dlatego, e ich zastosowanie jest 

uzasadnione ekonomicznie, nawet w tych przypadkach, gdy wydaje 

si , e no no  podtorza jest wystarczaj ca, gdy  przekracza 60 MPa. 

W przypadku stabilizacji, stosuj c odpowiednio dobrane do gruntu 

spoiwo jeste my w stanie bez wi kszych problemów podnie  no no

podtorza do warto ci m.in. 80-120 MPa (w zale no ci od wymaga

inwestora), a to oznacza oszcz dno ci materia owe na kolejnych war-

stwach nawierzchni. Dodatkowo nale y wspomnie , e grunty stabili-

zowane wapnem i/lub cementem s  mrozo – i wodoodporne, co prze-

k ada si  na ich du ywotno .
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3. Modernizacja linii LK 96

Linia 96 czy stacj  Tarnów z przej ciem granicznym Muszyna/

Plavec. Uruchomiona zosta a w 1876 roku. G ównym przyczynkiem 

do jej budowy by a ch  po czenia Galicji z s siednimi krainami. 

Jakkolwiek linia 96 jest zaliczana do linii magistralnych, to jej prze-

bieg wcale nie wskazuje na takie przeznaczenie. W wielu miejscach 

s siaduje bezpo rednio z rzek  Bia , wij c si  jej dolinami Pogórza 

Ci kowickiego i Beskidu S deckiego. W czerwcu 2010 roku, gwa -

towne ulewy na terenie Polski Po udniowej spowodowa y podmycie to-

rów i osuni cie skarp. Uniemo liwi o to prowadzenie ruchu poci gów

na ca ej d ugo ci linii. Przez kolejne miesi ce prowadzono intensywne 

prace, aby przywróci  przejezdno  linii na ca ej jej d ugo ci.

W 2011 roku PKP PLK S.A. og osi a przetarg na modernizacj  linii 

96 na odcinku Tarnów – Stró e. Zwyci zc  zosta a fi rma PNI Sp. o.o. 

oddz. Katowice. D ugo  modernizowanego odcinka wynosi a 42 km. 

Celem modernizacji by o:

1) uzyskanie pierwotnych parametrów technicznych wynikaj cych 

z istniej cego uk adu geometrycznego linii i wzmocnienia podtorza,

2) poprawa oferty przewozowej, poprzez zwi kszenie komfortu po-

dró y, skrócenie czasu podró y, zwi kszenie konkurencyjno ci

kolei (pr dko , punktualno ),

3) zwi kszenie bezpiecze stwa ruchu,

4) likwidacja ogranicze  pr dko ci,

5) zmniejszenie awaryjno ci torów, podtorza i urz dze .

Na rys. 1 przedstawiono przebieg linii, a w tablicy 1 wykaz moder-

nizowanych odcinków.
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Rys. 1. Odcinek modernizowany LK 96 - stacje, przystanki osobowe oraz 
kilometra
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Tablica 1. Wykaz modernizowanych odcinków na linii 96

Lp. Opis robót Od km Do km D ugo  m

1

Stabilizacja wapnem

4,985 5,013 28

3 5,038 5,500 462

4 7,128 7,205 77

5 7,205 7,284 79

6 8,232 8,387 155

7 9,554 10,023 469

8 10,987 11,011 24

9 11,032 11,195 163

10 11,195 11,344 149

13 11,382 11,482 100

15 11,485 11,712 227

16 12,223 12,356 133

17 12,356 12,417 61

19 14,133 14,226 93

20 14,444 14,537 93

Razem 2 313
21

Stabilizacja cementem

7,284 7,400 116

23 7,832 8,232 400

24 8,395 9,077 682

25 9,165 9,554 389

27 10,025 10,090 65

29 10,163 10,987 824

30 11,344 11, 382 38

31 11,485 11,712 227

32 11,715 11,928 213

33 11,942 12,223 281

34 12,223 12,356 133

35 12,435 12,689 254

36 12,717 13,026 309

38 13,055 13,525 470

39 13,544 13,669 125

40 13,681 14,067 386

42 14,087 14,133 46

43 14,226 14,444 218

44 14,552 14,917 365

46 14,926 15,300 374

Razem 5 915
Razem stabilizacja 8 228

4. Stabilizacja podtorza spoiwami

Wyj tkowo  prac budowlanych prowadzonych na linii LK 96 pod-

czas jej modernizacji polega a na tym, i  po raz pierwszy w Polsce na 

szerok  skal  przeprowadzono stabilizacj  podtorza wapnem i/lub ce-

mentem portlandzkim. „Szeroka skala” oznacza, e stabilizacja grun-
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tu nie ograniczy a si  jedynie do punktowego wzmocnienia podtorza, 

lecz swoim zasi giem obj a ponad 8 km jego d ugo ci. „Szeroka ska-

la” oznacza równie , e do prac stabilizacyjnych wykorzystano profe-

sjonalny sprz t, podobny do tego, jaki stosowany jest przy budowie 

dróg i autostrad.

W za o eniach projektowych przyj to, i  konieczne jest doprowa-

dzenie najs abszych miejsc podtorza do minimalnej no no ci równej 

80 MPa, co ma prze o y  si  na znacz ce podwy szenie pr dko ci po-

ci gów. Przyj to, e dozowanie wapna palonego w stosunku do masy 

gruntu nie powinno przekroczy  4%, a cementu portlandzkiego 6%. 

Rzeczywiste zanotowane dozowanie wynika o ze stanu gruntu, a wi c

jego wilgotno ci naturalnej oraz no no ci i nie przekroczy o dla wapna 

2%, a dla cementu portlandzkiego 4%.

Modernizacj  nawierzchni rozpocz to od rozebrania torów oraz usu-

ni cia podk adów. W kolejnym kroku usuni to tak e podsypk , która 

nast pnie by a na przesiewaczu oczyszczona z cz ci organicznych 

oraz z zanieczyszcze  typu butelki PET, puszki, torby foliowe, itd. 

Fot. 1. LK 96. Pierwszy etap po rozebraniu torów i podk adów – usuwanie 
podsypki

Po usuni ciu podsypki okaza o si , e podtorze budowane by o

z wielu ró nych materia ów. Obok piasków gliniastych i glin piasz-

czystych w podtorzu zalega y te  du e ilo ci gliny. W wielu miejscach 

nasyp kolejowy wykazywa  bardzo nisk  no no , co powodowa o, e

prace stabilizacyjne nale a o prowadzi  z bardzo du  ostro no ci .



641WZMACNIANIE PODTORZA METOD  STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWAMI...

W zale no ci od rodzaju gruntu stosowano albo cement, albo wapno. 

Gdy jednak przysz y intensywne opady deszczu, a tych w lipcu bie -

cego roku nie brakowa o, do przesuszenia gruntu stosowano najpierw 

wapno i tak uzdatniony grunt poddawano dalszej obróbce cementem. 

Do rozsiewania spoiwa stosowano profesjonalny rozsiewacz podcze-

piony pod traktor o du ej mocy. Po tej operacji kolejnym etapem by o

przemieszanie gruntu ze spoiwem za pomoc  recyklera. Dzienna wy-

dajno  stabilizacji wynosi a ok. 350 – 400 mb. G boko  mieszania 

w przypadku wapna palonego wynosi a min. 35 cm. Dla gruntów sta-

bilizowanych cementem portlandzkim by o to min. 20 cm. W kolej-

nym kroku podtorze zosta o wyrównane równiark  oraz zag szczone

walcem wibracyjnym.

Fot. 2. Rozsiewanie spoiwa

Po 7 dniach od przeprowadzenia stabilizacji dokonywano pomia-

rów no no ci podtorza. Wszystkie uzyskane wyniki pokaza y, e

uda o si  uzyska  za o one parametry, tzn. no no  podtorza wy-

nosi a minimum 80 MPa. Na tak przygotowanym podtorzu u o ono 

geow óknin oraz kolejne warstwy ochronne, na których odtworzono 

nawierzchni .
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Fot. 3. Mieszanie spoiwa z gruntem

Fot. 4. Wyrównywanie podtorza równiark

Fot. 5. Zag szczanie gruntu walcem wibracyjnym
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Fot. 6. Odcinek stabilizowany wapnem palonym, przed jego ostatecznym 
wyprofi lowaniem

5. Reakcje gruntu z wapnem palonym

Oddzia ywanie spoiwa wapiennego, jakim jest wapno palone, mo -

na podzieli  na dwa etapy. Pierwszy etap polega na obni eniu natural-

nej wilgotno ci gruntu do warto ci optymalnej okre lonej w badaniu 

Proctora. Przyjmuje si , e ka dy procent wapna dodany do gruntu 

powoduje spadek jego wilgotno ci o 1 ÷ 3 %. Spadek zawarto ci wody 

w gruncie powoduje, e staje si  on mniej plastyczny. Oprócz spadku 

wilgotno ci gruntu, dodatkowo dochodzi w nim do wymiany jonowej, 

w której jony Ca2+ zast puj  jony Na+. Towarzyszy temu zjawisko fl o-

kulacji oraz aglomeracji cz stek gruntu, w wyniku czego grunt pla-

styczny ulega przekszta ceniu w grunt quasi-piaskowy daj cy si a-

two zag szcza . Zmiany tekstury gruntu wp ywaj  równie  na zmian

wska nika CBR.

W d u szym okresie czasu w gruncie zachodz  równie  inne zja-

wiska, których fi nalnym skutkiem jest wzrost wytrzyma o ci gruntu. 

Dodanie wapna palonego do gruntu powoduje wzrost jego pH do war-

to ci powy ej 12. W wytworzonym w gruncie rodowisku zasadowym 

znacz co wzrasta rozpuszczalno  krzemionki oraz trójtlenku glinu, 

st d te  mog  one wchodzi  w reakcj  z jonami wapnia. Wynikiem 

tego jest tworzenie faz CSH oraz CAH powoduj cych sklejenie cz stek

gruntu i sta y wzrost jego wytrzyma o ci na ciskanie. Badania polo-

we wskazuj , e niektóre kombinacje spoiwo wapienne – grunt maj



644 G siorowski S.

zdolno  do systematycznego przyrostu no no ci i wytrzyma o ci na-

wet przez 10 lat od momentu wykonania stabilizacji.

6. Podsumowanie

Po drogach i autostradach, podtorza kolejowe s  kolejnym miej-

scem, gdzie stabilizacja gruntu staje si  wa n  technologi  podczas 

modernizacji i rewitalizacji szlaków kolejowych. Zdobywa sobie ko-

lejnych zwolenników, czego przyk adem jest modernizacja linii ko-

lejowej 96. Inwestorowi oferuje niskie nak ady fi nansowe daj c mu 

w zamian gwarancj  uzyskania podtorza o no no ciach przekraczaj -

cych 120 MPa. Warunkiem jest zastosowanie przez wykonawc  odpo-

wiedniego dla danego gruntu spoiwa, jak równie  dok adne dozowanie 

i mieszanie go z gruntem. Natomiast wykonawcy stabilizuj c grunt 

profesjonalnym sprz tem maj  gwarancj  szybkiego post pu prac bu-

dowlanych oraz uzyskanie no no ci gruntu wymaganych projektem 

budowlanym.

Wapno palone, dzi ki swoim w a ciwo ciom doskonale sprawdza 

si  zarówno przy budowie nowych szlaków kolejowych jak i moder-

nizacji istniej cych ju  podtorzy. W a ciwo ci osuszaj ce oraz reak-

cja pucolanowa jakie s  udzia em spoiwa wapiennego powoduj , e

produkt ten jest niezast piony we wszelkiego rodzaju pracach ziem-

nych prowadzonych na podtorzach zbudowanych z gruntów spoistych 

i rednio spoistych.

METHOD OF SOILS STABILIZATION FOR SUBGRADE 
STRENGTHENING ON CASE 

OF LK 96 LINE MODERNIZATION
Summary

In modern countries investment in an extensive network of high-

speed railway lines that provide effi cient logistics, accelerates the 

economic development of the country. The economic effi ciency of 

the modernization project is clearly one of the most important fac-

tors. Trains require railway subgrade that is sound and mecha-

nically stable. An effective alternative to subgrade replacement is 

the improvement and stabilization of non-plastic and plastic soils 

with lime and/or cement. The method has been successfully used 
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for over 20 years on Polish roads and is now seen to be an accep-

table solution for railway modernization. 

Keywords: plastic soil, lime, soil stabilization with use of lime, 

railway embankments construction and modernization
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Za cznik

Ogólne zalecenia 
dotycz ce prowadzenia prac stabilizacyjnych

Materia y

Celem procesu stabilizacji gruntów spoiwami jest doprowadzenie 

no no ci podtorza do minimalnej warto ci okre lonej w projekcie bu-

dowlanym. Prace stabilizacyjne nale y prowadzi  z wykorzystaniem 

spoiw: cementu i/lub wapna budowlanego, zgodnych z powo anymi

na wst pie normami. Rodzaj stosowanego spoiwa zale y od rodzaju 

gruntu z jakiego zbudowane jest podtorze. Ogólnie rzecz bior c, do 

gruntów spoistych o wska niku plastyczno ci W
p

 7 zawieraj cych

minera y i owe, które wchodz  w rekcj  z jonami wapnia stosuje si

wapno budowlane z tym, e do gruntów, których wilgotno  natu-

ralna jest wy sza ni  wilgotno  optymalna nale y stosowa  wapno 

palone mielone (tlenek wapnia - CaO) o czasie gaszenie krótszym lub 

równym 3 min (t
60

3 min). W przypadku gruntów przesuszonych, któ-

rych wilgotno  naturalna jest du o mniejsza ni  wilgotno  optymal-

na, nale y stosowa  wodorotlenek wapnia (Ca(OH)
2
) w postaci wapna 

suchogaszonego zwanego równie  wapnem hydratyzowanym. Przy 

stosowaniu wapna hydratyzowanego, w czasie mieszania w razie po-

trzeby uzupe nia si  ilo  wody do wilgotno ci optymalnej koniecznej 

do uzyskania maksymalnego zag szczenia gruntu. Dopuszczalne jest 

równie  zastosowanie mleczka wapiennego o odpowiednim st eniu,

o ile wykonawca dysponuje odpowiednim sprz tem do jego wytworze-

nia, a pó niej do zadozowania do gruntu. W przypadku stabilizacji 

wapnem, zawarto  frakcji kamienistej w gruncie nie powinna prze-

kracza  15%. Wapno palone nadaje si  równie  do gruntów humu-

sowych o zawarto ci cz ci organicznych nie wi kszej ni  10% wago-

wych. Wapno palone nale y równie  stosowa  do gruntów kwa nych.

W takich sytuacjach przydatno  wapna powinna zosta  potwierdzo-

na w testach laboratoryjnych. Wapno budowlane nie nadaje si  do 

stabilizacji gruntów o wska niku piaskowym WP 30. W przypadków 

gruntów niespoistych, do ich stabilizacji nale y stosowa  cement port-

landzki klasy 32,5 lub 32,5R.



647WZMACNIANIE PODTORZA METOD  STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWAMI...

Roboty budowlane

Przy roz cie aniu spoiwa nale y dok adnie sprawdza  ilo  roz o o-

nego spoiwa na 1 m2 gruntu. Dok adno  dozowania oraz równomier-

no  rozk adania spoiwa istotnie wp ywa na jako  stabilizacji. B dy

w roz cie aniu spoiwa nie daj  si  zniwelowa  wielokrotnym przemie-

szaniem gruntu. Z tych te  wzgl dów zalecane jest stosowanie me-

chanicznych, profesjonalnych rozsiewaczy gwarantuj cych dozowanie 

spoiw z tolerancj  ±15% oraz recyklerów pozwalaj cych na dok adne

wymieszanie spoiwa z gruntem na po dan  g boko . W przypadku 

cementu jest to min. 25 cm. Dla wapna budowlanego min. 35 cm. Wy-

j tkowo mo na zastosowa  maszyny rolnicze. Po roz o eniu za o onej

ilo ci spoiwa, grunt wraz ze spoiwem nale y przemiesza  do uzyska-

nia mieszanki o jednolitej barwie, bez smug i plam na ca ej g boko-

ci warstwy stabilizowanej. Kontrola jako ci wymieszania polega na 

ocenie wizualnej. Wyst powanie grud otoczonych spoiwem wiadczy

o z ym przemieszaniu. Stopie  wymieszania zale y od ilo ci przej

maszyny (przewa nie wystarcza jedno) i od jej pr dko ci roboczej wa-

runkuj cej ilo  uderze  z bów mieszarki. Mieszank  gruntow  nale-

y zag ci  walcem ogumionym lub wibracyjnym do uzyskania stop-

nia zag szczenia wymaganego projektem budowlanym. W miejscach 

trudno dost pnych, zag szczanie gruntu mo na prowadzi  zag sz-

czarkami p ytowymi, ubijakami mechanicznymi itp. Warstwa stabili-

zowana powinna by  sprofi lowana zarówno poprzecznie jak i pod u -

nie do spadków oraz przechy ek na ukach okre lonych w projekcie 

budowlanym. W trakcie deszczu wykonywanie stabilizacji nale y prze-

rwa , je eli przy danym dozowaniu spoiwa bie ca wilgotno  gruntu 

uniemo liwia osi gni cie wymaganego wska nika zag szczenia. Na 

warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego 

zawilgocenia, przed jego osuszeniem i powtórnym zag szczeniem nie 

wolno uk ada  warstwy ochronnej. W okresie deszczowym nie nale y

równie  pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac stabilizacyjnych w tempera-

turze, przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie wymaganego 

wska nika zag szczenia gruntów oraz no no ci. Wyj tkiem jest u ycie

wapna palonego, które pozwala na prowadzenie robót ziemnych na-

wet przy – 15OC, pod warunkiem uzyskania wilgotno ci optymalnej 

oraz zagwarantowania, e warstwa gruntu nie zostanie przemieszana 

z lodem i/lub niegiem. W czasie du ych opadów niegu prace stabi-
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lizacyjne powinny by  przerwane, a przed wznowieniem prac nale y

usun nieg z powierzchni podtorza. Wilgotno  gruntu w czasie jego 

zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej. Odchylenia 

od wilgotno ci optymalnej nie powinny przekracza  nast puj cych

warto ci:

w gruntach niespoistych ± 2%,

w gruntach ma o i rednio spoistych - +0% -2%.

Je eli wilgotno  gruntu przeznaczonego do zag szczenia jest wi k-

sza od wilgotno ci optymalnej o warto  wi ksz  od podanych odchy-

le , to grunt nale y przesuszy  w sposób naturalny lub przez zastoso-

wanie dodatkowej ilo ci spoiwa. Gdy wilgotno  gruntu jest mniejsza, 

to zaleca si  jej zwi kszenie przez polewanie wod .

Dozowanie spoiw

Sk ad mieszanki gruntu ze spoiwem powinien zosta  okre lony

laboratoryjnie. Orientacyjnie mo na przyj , e dodatek wapna do 

wst pnego ulepszania gruntów przeznaczonych do dalszej stabilizacji 

wynosi od 2 do 4 %. Do osuszenia wapnem nadmiernie zawilgoconego 

gruntu stosuje si  dodatek w ilo ci 3 do 8 %, w zale no ci od jego wil-

gotno ci. Zawarto  cementu portlandzkiego w mieszance gruntowo-

spoiwowej powinna wynosi od 4 do 10 % (m/m) liczonych w stosunku 

do masy suchego gruntu, zale enie od rodzaju i uziarnienia gruntu, 

a tak e wymaga  technicznych dla stabilizowanego gruntu, okre lo-

nych w projekcie.

Uwaga. Przedozowanie wapna nie jest dla mieszanki gruntowej 

szkodliwe. Szczególn  staranno  nale y natomiast zachowa  przy 

dozowania cementu. Przedozowanie cementu, jest nie tylko ekono-

micznie nieuzasadnione, lecz równie  mo e si  przyczyni  do nad-

miernych skurczów warstwy stabilizowanej, co spowoduje jej miejsco-

w  destrukcj . Warstwa mo e równocze nie by  przesztywniona, co 

niekorzystnie wp ywa na warstwy wy ej po o one.

Badania odbiorcze

Badania warstwy stabilizowanej spoiwami obejmuj  sprawdzenie:

no no ci i/lub wytrzyma o ci na ciskanie,

równo ci w profi lu pod u nym,

równo ci i spadków w profi lu poprzecznym,

pochy o ci na ukach,
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rz dnych wysoko ciowych,

jednolito ci wygl du warstwy.

Powo ania normowe:

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - oznaczanie i klasyfi ko-

wanie gruntów - Cz  1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - oznaczanie i klasyfi ko-

wanie gruntów - Cz  2: Zasady klasyfi kowania

PN-B-02480 Grunty budowlane - okre lenia, symbole, podzia

i opis gruntów

PN-EN 197-1 Cement - Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgod-

no ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku

PN-EN 459-1 Wapno budowlane - Cz  1: Defi nicje, wymagania 

i kryteria zgodno ci

PN-EN 14227-10 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - 

Specyfi kacja - Cz  10: Grunty stabilizowane cementem 

PN-EN 14227-11 Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym - 

Specyfi kacja - Cz  11: Grunty stabilizowane wapnem 

PN-S-96011 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntów wapnem 

do celów drogowych

PN-S-96012 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone pod o e

z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania 

i badania
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NOWOCZESNE ZAMKNI CIA ROZJAZDOWE – 
PIERWSZE DO WIADCZENIA EKSPLOATACYJNE 

NA SIECI PKP PLK

Streszczenie
W referacie przedstawiono proces wdro enia oraz pierwsze 

do wiadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK S.A. zwi zane

z zastosowaniem hermetycznych zamkni  nastawczych typu 

Spherolock NG.

Omówiono proces przygotowa  do ich zabudowy w istniej -

cych rozjazdach oraz przybli ono proces wymiany klasycznych 

zamkni  na zamkni cia hermetyczne. Przedstawiono pierwsze 

do wiadczenia eksploatacyjne oraz wst pne wnioski i propozycje 

zwi zane z optymalnym wykorzystaniem nowego rozwi zania.

S owa kluczowe: rozjazd, nap d zwrotnicowy, pod-
rozjazdnica, zamkni cie suwakowe, hermetyczne za-
mkni cie Spherolock NG

1. Wprowadzenie

W ród wymaga  stawianych przed urz dzeniami infrastruktury 

torowej, a przed rozjazdami w szczególno ci, na pierwszym miejscu 

znajduje si  zagadnienie niezawodno ci, które wprost przek ada si

na ich dost pno . Niezawodno , wysoki poziom bezpiecze stwa i ni-

skie koszty utrzymania to cechy, którymi powinien charakteryzowa

si  nowoczesny rozjazd i urz dzenia z nim wspó pracuj ce.

1  Zak ad Linii Kolejowych w Gdyni, izt.gdynia@plk-sa.pl
2  VAE Polska Sp. z o.o, Piotr.Rosinski@tens.pl
3  TENS Spó ka z o.o., Grzegorz.Szostakowski@tens.pl
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Istotnym elementem wp ywaj cym na prac  rozjazdu jest zamkni -

cie nastawcze. Odporno  na zmiany temperatury otoczenia, wyelimi-

nowanie konieczno ci regulacji sezonowych, zabezpieczenie wewn trz-

nych mechanizmów przed oddzia ywaniem czynników zewn trznych

(eliminacja zaci ), znacz ce wyd u enie okresu mi dzy przegl dami,

konstrukcja przyjazna rodowisku naturalnemu, to tylko najwa niej-

sze z w asno ci, którymi powinno cechowa  si  wspó czesne zamkni -

cie nastawcze.

Przyk adem dzia ania w kierunku poprawy dost pno ci rozjazdów 

s  poczynania kolei austriackich, które przy wspó pracy z producen-

tami, doprowadzi y do wdro enia nowych rozwi za , eliminuj cych

wady klasycznych zamkni  nastawczych. Efektem tych dzia a  jest 

zamkni cie nastawcze SPHEROLOCK opracowane przez austriack

fi rm  VAE Eisenbahnsysteme GmbH, które jest oferowane jako stan-

dardowe rozwi zanie dla linii kolejowych do pr dko ci 200 km/godzi-

n . Dzi ki zabudowie kilku tysi cy zamkni  uda o si  uzyska  dwu-

krotn  popraw  wska ników dost pno ci rozjazdów.

2. Charakterystyka zamkni cia nastawczego SPHEROLOCK

SPHEROLOCK jest kompletnym, szczelnie obudowanym, trwa-

le nasmarowanym systemem nastawczym s u cym do nastawiania 

zwrotnicy; o innowacyjnej zasadzie ryglowania, lecz z takimi samymi 

fazami przestawiania i zakresie dzia ania jak np. zamkni cie suwa-

kowe. Konstrukcja urz dzenia odpowiada wymaganiom w zakresie 

niezawodno ci, ochrony rodowiska naturalnego i d ugiej ywotno-

ci, gwarantuj c niskie koszty w okresie u ytkowania. Okres mi dzy

przegl dami okresowymi wynosi 6 miesi cy. Remonty planowe zwi -

zane z wymian  uszczelnie  wykonywane s  co 10 lat lub co 500 000 

przestawie . Zamkni cie posiada wewn trz szcz ki rygluj ce i tak 

ukszta towane powierzchnie cylindra, aby zapewni  prawid owe po-

o enie iglic wzgl dem opornic. Podobnie jak tradycyjne zamkni cie

suwakowe, SPHEROLOCK posiada drog  oporow , któr  uzyskuje za 

pomoc  tulei rygluj cej po czonej poprzez pr t nastawczym z nap -

dem zwrotnicowym. Budowa zamkni cia uniemo liwia jego zwolnienie 

na skutek niekontrolowanych ruchów iglicy. Zachowane zosta y iden-

tyczne stany pracy w przypadku „przestawiania” i „prucia” zwrotnicy 
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jak dla zamkni cia suwakowego. Ponadto omawiany system nadaje 

si  do ka dego profi lu szynowego, typu rozjazdu i rodzaju podrozjazd-

nic. Istnieje mo liwo  instalacji nawet w skrajnie ciasnym miejscu. 

Zmodyfi kowan  wersj  rozwi zania klasycznego jest SPHEROLOCK 

NG (patrz rys. 1), dedykowany do modernizacji zamkni  w istniej -

cych rozjazdach.

Rys. 1. Zamkni cie nastawcze SPHEROLOCK NG.

Niew tpliw  zalet  systemu SPHEROLOCK NG jest sposób mon-

ta u zamkni cia za pomoc  uchwytów do opornic. W rozjazdach, 

w których zastosowano to rozwi zanie, zjawisko poszerzania toru 

w miejscu zamkni cia nastawczego zosta o wyeliminowane, w rezul-

tacie warunki pracy dla zamkni cia i nap du s ci le okre lone. Cy-

lindryczna budowa umo liwia „uk adania si  zamkni cia” w zwrotnicy 

w zale no ci od istniej cych warunków, w efekcie zjawisko zacinania 

si  zamkni cia zosta o wyeliminowane. Mo liwa jest wspó praca za-

mkni cia z ka dym rodzajem nap du zwrotnicowego, zarówno r cz-

nym, p dniowym, jak i elektrycznym.

3. Zabudowa zamkni  nastawczych SPHEROLOCK NG w Pol-
sce

3.1.Charakterystyka przedsi wzi cia

Problemy zwi zane z funkcjonowaniem klasycznych zamkni  na-

stawczych nie s  obce polskiemu zarz dcy infrastruktury – spó ce

PKP PLK S.A. Jednym z kroków na drodze poszukiwania skutecznego 

rozwi zania tych problemów by o podj cie dzia a  zwi zanych z pi-

lotow  zabudow  zamkni  nastawczych SPHEROLOCK NG. W ich 

rezultacie, w dniu 23 listopada 2010 roku podpisana zosta a umowa 



654 Lewi ski L., Rosi ski P., Szóstakowski G.

pomi dzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i VAE Polska na dostaw

42 kompletów zamkni  nastawczych cylindryczno-modu owych, de-

monta  starych zamkni  i monta  nowych wraz z pod czeniem do 

nap du we wskazanych rozjazdach kolejowych na terenie Zak adu

Linii Kolejowych w Warszawie oraz Zak adu Linii Kolejowych w Gdy-

ni. Monta  zamkni  nastawczych zosta  wykonany przez fi rm  TENS 

Sp. z o.o. z siedzib  w Sopocie. Prace monta owe zosta y rozpocz te

pod koniec grudnia 2010 roku, a ich zako czenie zaplanowano na 30 

czerwca 2011 roku. Zamkni cia zosta y zainstalowane w istniej cych

rozjazdach, w miejsce zamkni  suwakowych.

G ówny cel wymiany zamkni  suwakowych to poprawa dost p-

no ci rozjazdów w lokalizacjach najbardziej newralgicznych z punktu 

widzenia eksploatacji. Do takich nale y zaliczy  lokalizacje o utrud-

nionym dost pie, jak tunele, wiadukty, wysuni te punkty infrastruk-

tury stacyjnej (g owice stacyjne) oraz linie jednotorowe, w których jed-

nocze nie mamy do czynienia z du ym nat eniem ruchu poci gów.

Wybór lokalizacji pod zabudow  zamkni  nastawczych zosta  po-

dyktowany przyj tym powy ej za o eniem oraz potrzeb  sprawdzenia 

dzia ania zamkni cia w ró norodnych warunkach. Tytu em uzupe -

nienia nale y doda , e na wybranych lokalizacjach pilotowej zabudo-

wy zamkni  nowej generacji prowadzone by y próby eksploatacyjne 

zamkni cia przed uzyskaniem bezterminowego wiadectwa dopusz-

czenia.

Zamkni cia zosta y zabudowane w ró nych typach rozjazdów, za-

równo je eli chodzi o geometri , jak i profi l szyny. Sprawdzona zosta a

wspó praca z nap dami elektrycznymi i mechanicznymi. Najwa niej-

sze cechy charakteryzuj ce poszczególne lokalizacje zosta y przedsta-

wione w Tablicy 1.

Tablica 1. Charakterystyka lokalizacji wytypowanych pod zabudow  za-
mkni  nastawczych SPHEROLOCK NG

Rodzaj i typ rozjazdu
Rz S49-190-1:9, Rz S49-300-1:9, Rz UIC60-190-1:9, 
Rz UIC60-300-1:9

Typ nap du JEA29, EEA4, EEA5, mechaniczny
Rodzaj podrozjazdnic drewno, beton, zespolone
Nawiercenia iglicy stopa iglicy, szyjka iglicy
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Rys. 2. Wiek rozjazdów wytypowanych do zabudowy zamkni ciami na-
stawczymi SPHEROLOCK NG

Je eli dodamy, e zamkni cia zosta y zabudowane w rozjazdach 

o ró nym okresie eksploatacji (patrz rys. 2) oraz o zró nicowanej in-

tensywno ci u ytkowania, pocz wszy od pojedynczych przestawie ,

a sko czywszy na ilo ci oko o 150 w ci gu doby, to mamy do czynie-

nia ze znacz c  reprezentacj  mo liwych rodzajów zabudów w infra-

strukturze rozjazdowej PKP PLK.

3.2.Prace przygotowawcze
Proces produkcji i monta u zamkni  nastawczych zosta  poprze-

dzony inwentaryzacj  rozjazdów wytypowanych do zabudowy za-

mkni ciami nastawczymi SPHEROLOCK NG. Inwentaryzacja polega a

na wype nieniu Karty Danych Rozjazdu na postawie dokumentacji 

technicznej rozjazdu oraz pomiarów i ogl dzin wykonanych w terenie. 

Informacje zgromadzone w Karcie Danych Rozjazdu obejmuj  mi dzy

innymi:

charakterystyk  rozjazdu (typ, szeroko  toru, rozszerzenie toru, 

profi l iglicy oraz opornicy, skok zamkni cia, odleganie iglicy, typ 

nap du, rodzaj podrozjazdnic),

zwymiarowanie nawierce  w stopce lub szyjce iglicy,

wymiary i rozmieszczenie podrozjazdnic w obszarze zamkni cia,

wymiary p yt ebrowych w obszarze zamkni cia,
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wymiary nap du i jego usytuowanie wzgl dem górnej kraw dzi

podrozjazdnicy,

wymiary uchwytu pr ta nastawczego,

usytuowanie pr tów kontrolnych,

wymiary g ówki pr tów kontrolnych przy nap dzie.

Jako uzupe nienie Karty Danych Rozjazdu wykonana zosta a do-

kumentacja fotografi czna. Karta Danych Rozjazdu oraz dokumentacja 

fotografi czna zosta a przekazana do producenta zamkni  SPHERO-

LOCK NG. Przyk adowe fragmenty Karty Danych Rozjazdu przedsta-

wiono na rys. 3.

Rys. 3. Przyk adowe fragmenty Karty Danych Rozjazdu

3.3.Zabudowa zamkni  nastawczych

Przed rozpocz ciem instalacji zamkni  przeprowadzone zosta y

szkolenia z zakresu budowy, dzia ania i wymaganych zabiegów utrzy-

maniowych zamkni cia nastawczego SPHEROLOCK NG. Naturalnym 

uzupe nieniem szkole  teoretycznych by y monta e urz dze , pod-

czas których pracownicy obs ugi technicznej U ytkownika mieli oka-

zj  do zapoznania si  z now  technik  i aspektami praktycznymi, np. 

z regulacj  zamkni cia nastawczego.

Zamkni cia zosta y zabudowane w rozjazdach na linii 202 mi dzy

Wejherowem a L borkiem (patrz rys. 4) oraz na wybranych rozjazdach 
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o du ym obci eniu na stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Wile -

ska, Warszawa Zachodnia oraz na linii E20 na stacji B onie.

Rys. 4. Charakterystyka odcinka Wejherowo-L bork na linii 202

Prace monta owe zosta y wykonane przez wykwalifi kowany perso-

nel, przeszkolony przez producenta urz dze . Bior c pod uwag  fakt, 

e prace by y wykonywane w czynnych urz dzeniach, nale a o zopty-

malizowa  procedur  monta u w taki sposób, aby zamkni cia torów 

zminimalizowa  do niezb dnego minimum. Na potrzeby wykonywa-

nych prac opracowane zosta y regulaminy tymczasowego prowadze-

nia ruchu poci gów. Ze strony u ytkownika przebieg prac by  nad-

zorowany przez wyznaczonego montera automatyki oraz toromistrza. 

Jak pokaza a praktyka, dwuosobowy zespó  dobrze przygotowanych 

i wyposa onych monterów potrzebuje oko o 3 godzin na demonta

istniej cego zamkni cia suwakowego oraz instalacj  i regulacj  za-

mkni cia SPHEROLOCK NG.

W zdecydowanej wi kszo ci przypadków prace przebiega y bez ad-

nych problemów. Warto jednak podkre li , e zró nicowany stan tech-

niczny rozjazdów wynikaj cy z czasu eksploatacji oraz intensywno ci

ich u ytkowania ma wp yw na p ynno  prac monta owych. Gdyby 

pokusi  si  o pewn  klasyfi kacj  utrudnie , z którymi spotkali my

si  podczas realizacji zadania wymiany zamkni  nastawczych, mo-

gliby my podzieli  je na dwie grupy. Pierwsza grupa to ta wynikaj ca

ze wspomnianego ju  stanu technicznego rozjazdów. Mo emy do niej 

zaliczy :
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spr ynuj ce iglice,

ubytki w mocowaniach podrozjazdnic – lu ne ruby,

zapieczone sworznie.

Druga grupa utrudnie  obejmuje tzw. „korekty dostosowawcze”. 

Konstrukcja mocowania zamkni cia nastawczego SPHEROLOCK NG 

pozwala na dostosowanie jej do praktycznie ka dej konfi guracji rozjaz-

du. Kieruj c si  jednak zasad  pewnej unifi kacji zastosowanych roz-

wi za , chocia by ze wzgl du na sensowne ograniczenie ilo ci cz ci

zamiennych, czasami korzystniejszym jest dokonanie drobnej korekty 

w istniej cej zabudowie ni  dopasowywanie konstrukcji zamkni cia

do istniej cych realiów. Ilustracj  takiego sposobu post powania by o

np. wyci cie fragmentu blachy w podrozjazdnicy zespolonej, która 

utrudnia a monta  pr ta nastawczego. Po uzyskaniu pozytywnej opi-

nii producenta zainstalowanych podrozjazdnic oraz zgody U ytkow-

nika dokonano wymaganej korekty. Analogicznie, atwiej przesun

podrozjazdnic  o kilka milimetrów ni  w „karko omny” sposób kszta -

towa  pr t nastawczy.

Przyk adowe zabudowy zamkni  nastawczych przedstawiono na 

rys. 5 i rys. 6.

Rys. 5. Przyk ad zabudowy zamkni cia SPHEROLOCK NG: 
Rz S49-300, 1:9, podrozjazdnice drewniane, nap d EEA5
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Rys. 6. Przyk ady zabudowy zamkni  SPHEROLOCK NG: 
Rz S49-190, 1:9, podrozjazdnice drewniane, nap d mechaniczny

Praktyk  zalecan  przez producenta zamkni cia SPHEROLOCK 

NG jest wykonanie przegl du zabudowanych urz dze  po kilkutygo-

dniowym okresie eksploatacji jako dope nienie procedury monta u za-

mkni cia nastawczego. W ramach przegl du sprawdzane s  wszystkie 

po czenia rubowe oraz ewentualna regulacja zamkni cia.

3.4.Pierwsze do wiadczenia eksploatacyjne

Pierwsze zamkni cia zosta y zainstalowane w grudniu 2010 roku. 

Kilkumiesi czny okres eksploatacji w warunkach ci kiej zimy i go-

r cego lata potwierdzi  odporno  urz dzenia na zmiany temperatu-

ry otoczenia. Nie odnotowali my adnych sygna ów, które mog yby

wskazywa , e zamkni cie zacina o si  b d  wymaga o z tego powodu 

regulacji.

Podczas pierwszych prezentacji produktu, szkole  oraz instalacji 

dostrzegalna by a pewna rezerwa, a nawet nieufno  przysz ych U yt-

kowników odnosz ca si  do mo liwo ci nowego zamkni cia. Jednak 

wystarczy  krótki, bezproblemowy okres eksploatacji i poprawne dzia-

anie zamkni cia podczas wiosennego przesilenia temperaturowego, 

aby opinia o urz dzeniu uleg a diametralnej zmianie.
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Na linii 202 na odcinku mi dzy Wejherowem a L borkiem 10 za-

mkni  wspó pracuje z nap dami mechanicznymi. Na wi kszo ci na-

stawni funkcje dy urnych ruchu lub nastawniczych pe ni  kobiety. 

Do r cznego przestawienia nap du, który niejednokrotnie znajduje 

si  w sporej odleg o ci od nastawni, potrzebna jest znaczna si a. Na-

wet minimalne zwi kszenie oporów przestawiania mo e uniemo liwi

przek adanie rozjazdów. W odniesieniu do rozjazdów, które zosta y

zmodernizowane do momentu przygotowania niniejszego materia u,

obawy te nie znalaz y potwierdzenia w praktyce.

4. Podsumowanie

Pe na ocena realizacji za o onego celu, czyli zwi kszenie niezawod-

no ci eksploatacyjnej rozjazdów i obni enie kosztów ich utrzymania, 

b dzie mo liwa po d u szym okresie eksploatacji. Jednak ju  dotych-

czasowe do wiadczenia pokazuj , e zamkni cie SPHEROLOCK NG 

to rozwi zanie, które sprawdza si  w rozjazdach PKP PLK S.A. O ile 

niezawodno  zamkni cia mo liwa jest do oceny nawet na podstawie 

kilku instalacji, to ju  o wiele trudniej oszacowa  wymierne korzy ci

w zakresie kosztów utrzymania. Je eli na jednym obiekcie s siaduj

ze sob  urz dzenia, które maj  ró ne cykle przegl dowe, to i tak prak-

tycznie zawsze mamy do czynienia z równaniem w dó , czyli do tych 

urz dze , które wymagaj  najcz stszych zabiegów utrzymaniowych. 

Dobrym rozwi zaniem w takiej sytuacji wydaje si  by  kompleksowa 

modernizacja ca ych stacji kolejowych lub wybranych odcinków linii 

kolejowych. W odniesieniu do obiektu jednorodnie wyposa onego zde-

cydowanie atwiej wdro y  optymalny model utrzymania wynikaj cy

z wymaga  zainstalowanych urz dze . Takim „poligonem” móg by

sta  si  omawiany wcze niej odcinek linii nr 202 od Wejherowa do L -

borka przy za o eniu, e wszystkie rozjazdy w torach g ównych zasad-

niczych i dodatkowych na stacjach Go cicino Wejherowskie, Luzino, 

Strzebielino Morskie, Bo epole Wielkie i God towo zosta yby wyposa-

one w tego typu zamkni cia nastawcze.

Wartym pokre lenia jest fakt, e zamkni cia SPHEROLOCK NG 

mog  by  z powodzeniem stosowane w rozjazdach krzy owych, dlate-

go warto pami ta  o tym fakcie przy okazji kre lenia planów moderni-

zacji kolejnych obiektów.
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INNOVATIVE LOCKING DEVICE – FIRST EXPERIENCES 
FROM OPERATION ON PKP PLK

Summary
The process of application of the hermetic locking devices type 

of Spherolock NG at PKP PLK S.A. network and the fi rst experien-

ces have presented in the paper.

The process of their preparation to build in existing turnouts 

and the process of exchange the classic locking devices to encap-

sulated locking units have been described. The fi rst experiences 

from operation and conclusions and proposals on optimal usage of 

the new solutions have been presented.

Keywords: turnout, switch machine, sleeper, clamp lock, en-

capsulated locking unit SPHEROLOCK NG 
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TUNEL GOTTHARDA JAKO PRZYK AD
ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEJ 

TECHNIKI ROZJAZDOWEJ

Streszczenie
Przedstawiono tunel Gottharda (najd u szy tunel kolejowy 

wiata) jako przyk ad zastosowania nowoczesnych systemów 

rozjazdowych. Omówiono przes anki wyboru rozwi za  tech-

nicznych oraz najwa niejszych cech zastosowanych systemów: 

zintegrowanego systemu przestawiania i kontroli Hydrostar oraz 

systemu diagnostyki Roadmaster, których w a ciwo ci pozwoli y

na spe nienie wysokich wymaga  dotycz cych dost pno ci oraz 

podatno ci utrzymaniowej systemu przy zachowaniu wymagane-

go poziomu bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: rozjazd, system rozjazdowy, Hydrostar, Ro-

admaster, Tunel Gottharda

1. Wst p

Rozjazd jako urz dzenie s u ce do zmiany kierunku przejazdu 

pojazdu szynowego jest jednym z kluczowych i odpowiedzialnych za 

bezpiecze stwo elementów szlaku kolejowego. Zachodz ce w obr bie

zwrotnicy zjawiska fi zyczne oraz oddzia ywuj ce si y pomi dzy poru-

szaj cym si  pojazdem a torem wymuszaj , aby element ten traktowa

specjalnie. Nieustannie rosn ce pr dko ci przejazdu pojazdów przez 

rozjazdy zarówno w kierunku zasadniczym jak i w kierunku zwrot-

nym skutkuje zwi kszeniem geometrii rozjazdów i wzrostem d ugo ci

ruchomych cz ci zwrotnic. Rozjazdy staj  si  mniej stabilne i wy-

1  mgr in ., TENS Sp. z o.o., (+48 58) 555-77-23, piotr.michowski@tens.pl
2  mgr in ., VAE Polska Sp. z o.o., (+48 22) 518-01-97, rosinski@limes.com.pl
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magaj  wi kszej liczby punktów nastawczych, zamkni  i punktów 

kontroli. Wszystkie te powy sze zjawiska wymuszaj  zweryfi kowanie 

tradycyjnego podej cia do rozjazdu kolejowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa, nie-

zawodno ci oraz dost pno ci wszystkie elementy rozjazdu powinny 

ju  na etapie projektowania by  odpowiednio do siebie dopasowane. 

Rozjazd powinien by  traktowany jako jeden, kompletny system re-

alizuj cy zadane funkcje. czenie w jednym urz dzeniu wielu ele-

mentów pochodz cych od ró nych dostawców, prezentuj cych ró ne

poziomy techniki, generuje zarówno na etapie zabudowy jak i eksplo-

atacji dodatkowe koszty.

Rys. 1. Lokalizacja tunelu Gottharda
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Powy sze ca o ciowe podej cie zastosowano przy budowie linii ko-

lejowej w tunelu Gottharda w Alpach, najd u szym tunelu kolejowym 

na wiecie, licz cym 57 kilometrów d ugo ci. Pr dko  poci gów pasa-

erskich, przeje d aj cych przez tunel b dzie wynosi  do 250 km/h, 

dodatkowo linia b dzie równie  wykorzystywana przez ci kie poci gi

towarowe o masie do 4000 ton i naciskach osiowych do 25 ton.

Odpowiedzialn  za ca y projekt jest fi rma AlpTransit Gotthard, która 

za o ona zosta a 12 maja 1998 roku. Spó ka ta zale na jest od swojego 

w a ciciela - Kolei Szwajcarskich (Swiss Federal Railways). Ostatecz-

na decyzja o budowie tunelu zosta a zatwierdzona przez Szwajcarów 

w drodze referendum z 29 listopada 1998r. Pomys  na jego budow

zrodzi  si  jednak du o wcze niej, bo w po owie XX wieku. Przes anka-

mi budowy by y wzgl dy zarówno czysto ekologiczne (projekt przyczy-

ni si  do ochrony unikatowego alpejskiego ekosystemu przed degra-

duj cym wp ywem spalin), jak i ekonomiczne. Dzi ki nowemu tunelo-

wi, pr dko  poci gów pasa erskich ulegnie znacznemu zwi kszeniu,

co skróci czas podró y pomi dzy Zurichem, a Mediolanem o niemal 

jedn  trzeci , wskutek czego po czenie to b dzie atrakcyjniejsze nie 

tylko od podró owania samochodem, ale nawet samolotem. Dodatko-

wo dzi ki wyra nie korzystniejszej niwelecie (w najwy szym punkcie 

tunel wzniesiony b dzie 550 m n.p.m., a wi c o ok. 600 m ni ej od 

stanu obecnego) i mniejszej ilo ci uków poziomych, poci gi towaro-

we b d  mog y je dzi  a  do dwóch razy szybciej – do 160 km/h, ich 

obci enie oraz d ugo  b d  mog y by  znacznie zwi kszone dzi ki

mniejszym pochyleniom trasy. W efekcie prze o y si  to na mo liwo

dwukrotnego wzrostu ci arów przewo onych adunków.

Rys. 2. Proponowany profi l wysoko ciowy trasy na prze czy Gottharda
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Do realizacji przedsi wzi cia zosta o wybrane rozwi zanie, w któ-

rym rozjazd traktowany jest jako zoptymalizowany niezawodno ciowo

i technicznie system realizuj cy wymagane funkcje. Systemem, który 

spe ni  postawione wymagania jest rozjazd produkowany przez fi rm

VAE Eisenbahnsysteme GmbH, wyposa ony w zintegrowany system 

przestawiania i kontroli zwrotnic HYDROSTAR oraz system monitoro-

wania i diagnostyki ROADMASTER.

Podczas budowy tunelu zostanie w sumie zabudowanych 39 roz-

jazdów o promieniach torów zwrotnych w przedziale od 1600m do 

12000m.

2. Nowoczesny rozjazd 

G ównymi kryteriami wyboru systemu rozjazdowego dla tunelu 

Gottharda by y:

niewielkie gabaryty, dzi ki czemu ca a zabudowa rozjazdu wraz 

z wyposa eniem jest „w ska”, przez co nie koliduje z konstruk-

cj  tunelu,

konstrukcja zoptymalizowana pod k tem niezawodno ci i utrzy-

mania,

atwo  po czenia z system sterowania.

W ska zabudowa wybranego systemu znakomicie predestynuje 

go do instalacji w tunelach i miejscach o ograniczonej powierzchni. 

Niewielkie gabaryty systemu rozjazdowego umo liwiaj  zredukowanie 

potrzebnego miejsca na jego instalacj , co przek ada si  wprost na 

znacz c  oszcz dno  czasu i nak adów fi nansowych podczas budowy 

tunelu. Ponadto, wykorzystywanie tylko jednej jednostki steruj cej do 

sterowania zwrotnic  i ruchom  krzy ownic  daje nie tylko znaczne 

oszcz dno ci podczas procesu integracji systemu z systemem stero-

wania, ale poprawia niezawodno  ca ego uk adu. System rozjazdowy 

jest podatny utrzymaniowo, pozwala na znacz ce wyd u enie okre-

sów mi dzy przegl dowych oraz jest w pe ni podbijalny mechanicznie. 

Istotn  przes ank  wyboru tego rozwi zania by  fakt, e fi rma oferu-

je kompletny system rozjazdowy, co sprzyja optymalizacji rozwi za

technicznych oraz uczytelnia kwestie odpowiedzialno ci za funkcjo-

nowanie rozjazdu.
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2.1. Cz  szynowa

Projektowana trasa tunelu Gottharda zapewnia pr dko  poci gów

do 250 km/h. Dodatkowo b dzie wykorzystywana przez ci kie po-

ci gi towarowe o masie do 4000 ton i naciskach osiowych do 25 ton. 

Przy tak znacznych pr dko ciach i obci eniach wytrzyma o  i nie-

zawodno  zastosowanych rozwi za  jest spraw  kluczow . Rozjazdy, 

aby mog y wspó gra  z za o eniami, dotycz cymi wysokich pr dko ci

musz  cechowa  si  wysokimi promieniami torów zwrotnych, a tak e

bezpiecze stwem u ytych systemów rozjazdowych. 

W tunelu zainstalowanych zostanie 8 rozjazdów EW60-1600 

na pod o u niekonwencjonalnym, natomiast poza tunelem, na po-

wierzchni podsypkowej, zostanie zabudowanych dodatkowo 31 roz-

jazdów o promieniach od 2600 do 12000 m i skosach od ok. 1:20 do 

1:42. Dla cz ci z nich przewidziano zastosowanie ruchomych dzio-

bów krzy ownic. W przeciwie stwie dotradycyjnych rozwi za , gdzie 

wzrost liczby punktów przestawczych wi e si  ze wzrostem ilo ci na-

p dów, sterowanie rozjazdem b dzie realizowane za po rednictwem

tylko jednej jednostki nap dowej. Stal stosowana do produkcji roz-

jazdów to stal gatunku R260, natomiast dla komponentów przeno-

sz cych najwi ksze obci enia dynamiczne stosuje si  szyny ze stali 

gatunku R350HT, charakteryzuj ce si  zwi kszon  wytrzyma o ci

wskutek zastosowanej obróbki cieplnej.

Tablica 1. Zestawienie rozjazdów na prze czy Gottharda

Ilo Typ rozjazdu 

Zwrotnica Krzy ownica

Nap dy
Zamkni cia
nastawcze

Kontrolery 
IE2010

Nap dy
Zamkni cia
nastawcze

4
EW VI-1600/2600-1:24 (B), sta y
dziób  (ruch na odga zienie)

1 4 4
Brak
(sta y
dziób)

Brak (sta y
dziób)

6
EW VI-1600/2600-1:23,085 (B),
HBS/D

1 4 4 1 2

8
EW VI-1600/2600-1:25 (B),
Sta y dziób (przej cie torowe)

1 4 4
Brak
(sta y
dziób)

Brak (sta y
dziób)

9
EW VI-1600/2600-1:25 (B),
HBS/D

1 4 4 1 2

(2)*
EW VI-12000/6100-1:42 (FF),
HBS

1 8 8 1 3

8
EW VI-1600-1:20,335 (FF),
HBS/D (w tunelu)

1 3 3 1 2

2
EW VI-10000/4000-1:38 (B),
HBS (wjazd do tunelu)

1 6 6 1 3

* rozjazdy perspektywiczne
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2.2.Podsystem przestawiania i kontroli HYDROSTAR

Zintegrowany system przestawiania i kontroli HYDROSTAR (patrz 

rys. 3) czy najnowsze idee z zakresu nap du, przestawiania, za-

mkni  (ryglowania) i kontroli po o enia.

HYDROSTAR jest standardem OBB (Austrian Federal Railways) na 

liniach o pr dko ci 200-250 km/h oraz dla kluczowych rozjazdów na 

liniach do pr dko ci 160 km/h. Od roku 2010 system jest standardo-

wym wyposa eniem korea skiej linii v=300 km/h Daegu – Busan (37 

rozjazdów). Instalacje pilota owe zosta y zabudowane mi dzy innymi 

w Niemczech (DB), Turcji (TCDD), Hiszpanii (ADIF) i Polsce (PKP PLK).

Rys. 3. System HYDROSTAR na stacji W oszczowa Pó noc

System Hydrostar jest zintegrowanym uk adem elektro-hydraulicz-

no-mechanicznym zainstalowanym na pojedynczym rozje dzie. Jego 

cz  elektro-hydrauliczna realizuje funkcj  nap du oraz p ynnego 

przestawiania zwrotnicy, za  cz  mechaniczna odpowiedzialna jest 

za funkcje bezpiecze stwa – ryglowanie. Cz  elektryczna realizuje in-

terfejs z systemem sterowania ruchem oraz wraz z elementami mecha-

nicznymi stanowi podsystem kontroli po o enia iglic (uk ad detekcji).
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W systemie mo na wyodr bni  nast puj ce elementy, które zosta y

przedstawione na rysunku 4:

nap d elektrohydrauliczny,

pr t kontrolny zamkni cia ostrza iglicy,

hydrauliczny uk ad sprz gaj cy punkty przestawiania – przeno-

szenie si y,

zamkni cia nastawcze,

kontrolery iglic.

Rys. 4. System HYDROSTAR ZV z 3 punktami zamykania

Wszystkie stopnie nastawcze pojedynczej zwrotnicy i/lub rucho-

mego dziobu s  sterowane z pojedynczej jednostki nap dowej. Podsta-

wow  zalet  takiego rozwi zania jest pe ne zsynchronizowanie prze-

stawiania wielu punktów nastawczo-rygluj cych. To z kolei znacznie 

redukuje poziom z o ono ci systemu sterowania i uk adów elektrycz-

nych wykorzystywanych do sterowania ruchem kolejowym. Jednost-

ka nap dowa jest zintegrowana z podrozjazdnic , której wymiary nie 

odbiegaj  od wymiarów innych podrozjazdnic. Dzi ki temu zachowa-

na zostaje równomierno  roz o enia punktów podporowych w uk a-

dzie spr ystym, jaki tworz  podk ad i podtorze t uczniowe, a tak e

zachowana zostaje mo liwo  maszynowego podbijania podrozjazdnic 

w ca ej strefi e zwrotnicy.

W ka dym punkcie nastawczym zainstalowana jest jednostka, któ-

ra odpowiedzialna jest nie tylko za przestawienia iglic, lecz równie  za 

nap d

kontroler

iglic

przenoszenie

si y

zamkni cia

nastawcze

pr t kontrolny
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ich odpowiednie zaryglowanie. W celu uzyskania wysokiego poziomu 

bezpiecze stwa w obu po o eniach ko cowych ryglowane s  obie igli-

ce – zarówno odlegaj ca, jak i dolegaj ca. Ryglowanie to jest w pe ni

mechaniczne. Uk ad rygluj cy podobnie jak nap d zintegrowany jest 

z pojedyncz  podrozjazdnic  o wymiarach zbli onych do wymiarów 

innych podrozjazdnic.

Stosowany w systemie kontroler pe ni identyczne funkcje jak kon-

trolery w rozwi zaniach konwencjonalnych. Kontroler ten s u y do 

wykrywania niedolegania iglicy lub ruchomego dzioba.

Hydrauliczny uk ad sprz gaj cy punkty przestawiania odpowie-

dzialny jest za transmisj  energii wytworzonej w jednostce nap dowej

do wszystkich punktów nastawczych zainstalowanych w pojedynczej 

zwrotnicy lub ruchomym dziobie. Stosowane technologie hydrauliczne 

wykorzystywane s  tylko i wy cznie do przestawiania zwrotnic oraz 

ruchomych dziobów. Ryglowanie zamkni  nastawczych zawsze rea-

lizowane jest w pe ni mechaniczne. Nale y podkre li , e obecny stan 

wiedzy i rozwój technologii z zakresu hydrauliki pozbawia nowoczesne 

konstrukcje wad swoich poprzedników z pocz tków lat dziewi dzie-

si tych i czyni je referencj  w dziedzinie niezawodno ci.

Standardowo, w celu pod czenia systemu HYDROSTAR do syste-

mu sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje si  cztero przewodo-

we z cze, przez które dostarczane zostaj  wszystkie konieczne sygna-

y elektryczne, niezb dne do nastawiania i kontroli zwrotnicy.

Dzi ki nowatorskiemu podej ciu do konstrukcji systemu zinte-

growanego, HYDROSTAR posiada w a ciwo ci, które s  praktycznie 

nieosi galne dla rozwi za  konwencjonalnych. Jedn  z takich cech 

jest mo liwo  instalacji rozjazdu wyposa onego w kompletny system 

do przestawiania i kontroli HYDROSTAR systemem „plug and play”. 

W pe ni wyposa ony przez jednego producenta rozjazd, który jest go-

towy do wbudowania natychmiast po jego dostarczeniu do klienta.

2.3.Podsystem monitoringu i diagnostyki ROADMASTER

Tendencje w kierunku coraz wy szych pr dko ci, wi kszych ob-

ci e  osiowych i rosn cego zag szczenia ruchu poci gów powoduj

trudno ci w konserwacji systemów i urz dze  infrastruktury kolejo-

wej. Rozwi zaniem tego problemu jest przeprowadzanie konserwacji 

w oparciu o aktualny stan urz dze , nie za  tylko i wy cznie w opar-

ciu o narzucone przez przepisy kolejowe terminy. Kluczowymi zagad-
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nieniami dla nowo proponowanego podej cia staj  si  ci g a, zdalna 

diagnostyka i mechanizmy, które natychmiast wykrywaj  usterki przy 

ich jednoczesnej lokalizacji.

Jednym z najbardziej zawansowanych technologicznie systemów 

monitoruj cych i diagnozuj cych aktualny stan rozjazdów kolejowych 

jest system Roadmaster fi rmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. System 

ten przetwarza zebrane dane dotycz ce stanu rozjazdu, a nast pnie

porównuje je z danymi (referencyjnymi). Uzyskane w ten sposób 

trendy zmian warto ci rzeczywistych od oczekiwanych umo liwia-

j  przewidywanie awarii z du ym wyprzedzeniem, zanim osi gni te

zostan  warto ci graniczne – nieakceptowane. Dzi ki temu wszelkie 

zmiany w pracy rozjazdu, które mog  spowodowa  awari  lub uszko-

dzenie s  wykrywane na etapie wcze niejszym.

Rys. 5. System diagnostyki Roadmaster

cz c zintegrowany system przestawiania i kontroli zwrotnic HY-

DROSTAR z systemem monitoringu i diagnostyki Roadmaster uzy-

skujemy optymalne rozwi zanie dla linii wysokich pr dko ci zarówno 

pod wzgl dem niezawodno ci dzia ania jak i minimalizacji kosztów 

utrzymania.

Od kilku lat system Roadmaster jest standardem na austriackiej 

sieci kolejowej OBB (Austrian Federal Railways). Obecnie ju  ponad 

1000 rozjazdów wyposa onych jest w system Roadmaster Light, a po-

zosta e 4000 s  w trakcie zabudowy. Ze wzgl du na swoje cechy sy-

stemem Roadmaster interesuje si  wiele zarz dów kolejowych krajów 

europejskich i pozaeuropejskich. System zosta  zabudowany mi dzy

innymi w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, W oszech, Wiel-

kiej Brytanii i na Tajwanie.
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3. Podsumowanie

Rosn ce wymagania niezawodno ciowe oraz oczekiwana podatno

utrzymaniowa wymagaj  poszukiwania nowych rozwi za  w obszarze 

techniki rozjazdowej. Optymalizacja rozwi za  wymaga nowego po-

dej cia do integracji urz dze  sk adaj cych si  na rozjazd kolejowy. 

Dla osi gni cia oczekiwanych rezultatów konieczna jest dobra wspó -

praca specjalistów rozumiej cych wszystkie aspekty funkcjonowania 

rozjazdu, zarówno drogowe jak i automatyki.

Rozwi zania zastosowane w tunelu Gottharda s  dobrym przyk a-

dem poszukiwania rozwi za , które maj  zapewni  nie tylko funk-

cjonalno  i bezpiecze stwo, ale równie  wysoki poziom dost pno ci

i niskie koszty utrzymania. Rozjazd z systemem HYDROSTAR® zna-

komicie wpisuje si  w te tendencje. Dzi ki zwartej, modu owej kon-

strukcji system ten mo e by  zainstalowany w rozjazdach o ró nych

geometriach, zwi kszaj c odpowiednio liczb  punktów przestawczych. 

Ograniczenie liczby uk adów nap dowych nie tylko poprawia nieza-

wodno , ale pozwala na atwe pod czenie do systemu sterowania. 

Sposób monta u rozjazdu systemem „plug and play”, pozwala na za-

budow  u klienta gotowego rozjazdu wraz z systemem przestawiania 

i kontroli w bardzo krótkim czasie. Rozwi zanie to jest bardzo korzyst-

ne dla klienta, poniewa  redukowane s  wysokie koszty zwi zane ze 

wstrzymaniem ruchu poci gów podczas monta u u klienta rozjazdu 

z podzespo ów. Zastosowanie systemu monitorowania i diagnostyki 

ROADMASTER pozwala na optymalizacj  utrzymania poprzez mo li-

wo  dzia a  prewencyjnych oraz otwiera drog  do utrzymania uwa-

runkowanego stanem technicznym urz dze  (ang. condition based 

maintenance)
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THE GOTTHARD BASE TUNNEL AS AN EXAMPLE 
OF MODERN TURNOUT SYSTEMS IMPLEMENTATION

Summary
The article presents the Gotthard Base Tunnel (the longest 

railway tunnel in the world) as an example of modern turno-

ut systems implementation. It explains the reasons as to why 

certain technical solutions have been chosen and describes the 

most important features of the implemented systems: Hydrostar 

– a combined point operating, locking and detection system and 

Roadmaster – diagnosis system. Due to the properties of the said 

systems the highest requirements with regards to availability and 

maintainability without affecting the required safety level could 

have been met.

Key words: Turnout, Points and crossings (P&C), Switches 

and crossings (S&C), Turnout system, Hydrostar, Roadmaster, 

The Gotthard Tunnel
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WYBRANE METODY WZMACNIANIA POD O A
GRUNTOWEGO POD NASYPAMI KOLEJOWYMI. 

PRZYK AD REALIZACJI

Streszczenie
Artyku  jest relacj  z przeprowadzonych robót wzmocnienia 

pod o a w technologii kolumn wirowo – betonowych w trak-

cie realizacji zadania: Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek 

Warszawa – Gdynia, etap I, obszar LCS Gda sk i LCS Gdynia”. 

Przedstawione kompleksowe podej cie do zagadnienia, jakim 

by o zaprojektowanie i realizacja wzmocnienia pod o a pokazu-

je ca o ciowy zakres wykonanych prac. Dodatkowo w artykule 

znajduje si  opis wykorzystanej technologii wzmocnienia oraz 

krótka charakterystyka rozwi za  wykorzystywanych przy po-

sadowieniu nasypów na gruntach nieno nych.

S owa kluczowe: wzmacnianie pod o a, kolumny betonowe, 

kolumny wirowe, nasypy kolejowe, modernizacja linii kolejowej

1. Wprowadzenie

Problem posadowienia nasypów kolejowych na gruntach nieno -

nych oraz niestateczno ci nasypów istniej cych modernizowanych, do 

wy szych kategorii obci e  cyklicznie powraca na biurka projektan-

tów, inspektorów i osób zarz dzaj cych szlakami kolejowymi. W sytu-

acji wznoszenia nowych budowli najcz stszymi problemami okazuj

si  w a ciwe rozpoznanie pod o a gruntowego, umo liwiaj ce dobra-

nie prawid owej metody wzmocnienia pod o a oraz brak wiedzy na 

temat nowoczesnych technologii wzmacniania pod o a. Przy moderni-

1  mgr. in ., MENARD POLSKA Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
2  mgr. in ., MENARD POLSKA Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
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zacji istniej cych szlaków, czyli najcz ciej zwi kszeniu obci e , cz -

sto brak dokumentacji dla istniej cych nasypów, równie  jako  wy-

konania i materia y u yte do ich wznoszenia sprawiaj  wra enie jakby 

nasyp ten powsta  w skutek zbiegu okoliczno ci, a nie by  celowym 

dzia aniem budowlanym. Niestety od czasu do czasu s yszymy, e tak 

wznoszone nasypy pod wp ywem opadów ulegaj  awariom trac c sta-

teczno . Geotechnika od lat próbuje rozwi zywa  w/w problemy.

2. Wybrane technologie wzmacniania pod o a gruntowego przy 
posadowieniu nasypów na gruntach nieno nych/technolo-
gie wzmacniania istniej cych nasypów

Z punktu widzenia geotechniki budownictwo kolejowe jest bardzo 

wymagaj cym obszarem dzia ania. Zatem dobór technologii wzmoc-

nienia, oprócz spe nienia warunków no no ci i dopuszczalnego osia-

dania (stateczno ci) w zak adanym czasie eksploatacji, podyktowany 

jest mo liwo ciami technicznymi wykonania prac przy utrzymaniu 

ruchu na szlaku oraz omini cia wszelkiego rodzaju instalacji pod-

ziemnych i nadziemnych. Z uwagi na fakt ci g ego rozwoju technologii 

wzmacniania pod o a powsta o wiele podzia ów i klasyfi kacji Przed-

stawiony na rys.1 schemat dzieli technologie wzmocnienia ze wzgl du

na podatno  rozwi za  (wielko  osiada  przy porównywalnych wa-

runkach obci e ).

Rys. 1. Klasyfi kacja metod wzmacniania pod o a gruntowego wg wielko-
ci osiada  resztkowych
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Kolumny sztywne, betonowe inkluzje w postaci np. kolumn/pali 

betonowych CMC (Controlled Modulus Columns), SCREWSOL, FDP 

(Full Displacement Piles), VCC (vibro concrete columns) wykazuj  si

wysokimi wspó czynnikami sztywnosci, st d pokazane mniejsze osia-

dania. Z kolei zastosowanie kolumn wirowych SC (Stone Columns) 

b dzie wi za o si  z ni szymi warto ciami wspó czynnika sztywno ci,

co mo e prowadzi  do wi kszych osiada . Po rednie miejsce w roz-

patrywanej skali zajmowa  b d  metody oparte na tzw. „mieszaniu 

gruntu”, np. kolumny DSM (Deep Soil Mixing) oraz Kolumny Podatne 

Menarda MSC (Menard Susceptible Column). W celu wzmacniania 

pod o a gruntowego wykonuje si  z powodzeniem zarówno kolum-

ny betonowe jak i wirowe oraz kolumny DSM. Jednak nale y mie

wiadomo , e ka da metoda poprawiania parametrów gruntu ma 

swoje wady i zalety. Wynikaj  one zarówno z in ynierskich aspektów 

wykonywanych robót, jak i z uwarunkowa  ekonomicznych. W zwi z-

ku z tym wiedza o stosowanych technologiach wzmacniania pod o a,

o mo liwo ciach technicznych ich wykonania wydaje si  szczególnie 

u yteczna. Poni ej krótka charakterystyka wybranych metod.

2.1. Kolumny wirowe /betonowe jako metody wzmocnienia 

pod o a pod nasypami kolejowymi

W geoin ynierii nasypów kolejowych, cz sto projektowane s  ko-

lumny wykonywane w technologii wibrowymiany. W zale no ci od 

tego jakie zostanie zastosowane medium no ne, mo na wykonywa

kolumny wirowe (SC) i betonowe (VCC). Te ostatnie cz sto wykonuje 

si  z poszerzon  podstaw wirow . Zastosowanie oparcia betonowego 

trzonu kolumny na poszerzonej stopie wirowej w warstwie gruntów 

no nych zapewnia zwi kszenie no no ci kolumny. Dzi ki takiemu 

rozwi zaniu d ugo  kolumn jest znacznie mniejsza ni  w przypadku 

pali o takiej samej no no ci. Kolumny w technologii wibrowymiany 

wykonuje si  przy pomocy wibrofl ota, czyli urz dzenia, które sk ada

si  z cylindrycznego korpusu o rednicy 30-50 cm. Dolna cz  kor-

pusu wyposa ona jest w silnik elektryczny lub hydrauliczny. Umo li-

wia on obrót wa u z umieszczonymi mimo rodowo obci nikami. Pro-

ces ten wywo uje obrotowe drgania poprzeczne wibratora. Amplitud

tych drga  okre la si  na warto  w przedziale od 5 do 20 mm. Zag -

bianie wibrofl ota w gruncie niespoistym powoduje powstanie wolnej 

przestrzeni wype nianej sukcesywnie kruszywem tworz cym kolumn
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wirow  b d  betonow . Podczas formowania w s abym pod o u ko-

lumn, materia  (kruszywo lub suchy beton) wciskane s  w otaczaj -

cy grunt wzmacniaj c go. Kolumny formowane s  trzema rodzajami 

sprz tu:

• koparkami (ci ar razem z osprz tem oko o 36 t), osi gaj c g -

boko ci do 7,0 m, daj c mo liwo  pracy na koronie istniej cego

nasypu (utrzymanie ruchy na szlaku), 

• palowicami (ci ar wraz z osprz tem oko o 40-60 t), osi gaj c

g boko ci do 20,0 m, daj c mo liwo  pracy na koronie istnie-

j cego nasypu, przy minimalnej szeroko  nasypu 6,0 m,

• d wigami (ci ar wraz z osprz tem oko o 80 i wi cej ton), osi -

gaj c g boko ci do 40,0 m, brak mo liwo  pracy na koronie 

istniej cego nasypu.

Kolumny wirowe wymagaj  stosowania odpowiedniej warstwy 

transmisyjnej, zbrojenia nadpalowego. Nad g owicami kolumn wyko-

nuje si  odpowiednie materace geosyntetyczne, które nadaj  stabilno-

ci kolumnom. Nale y równie  pami ta  przy projektowaniu nasypów 

o stworzeniu odpowiedniego systemu zabezpieczenia skarp, bowiem 

kolumny wirowe s  zdecydowanie bardziej podatne na wyboczenia 

i rozmycie ni  inkluzje betonowe, w zwi zku z czym nie nale y kolumn 

wirowych stosowa  w przypadku wyst powania gruntów organicz-

nych (torfów, namu ów) o znacznych mi szo ciach.

Kolumny wirowe dodatkowo maj  charakter drena owy, o czym 

nie nale y zapomina . Praktyka pokazuje bowiem nieprawid owe wy-

konanie wzmocnienia pod o a gruntowego przy pomocy kolumn wi-

rowych w gruntach organicznych. Przyk ad taki szerzej zosta  opisany 

w literaturze bran owej3.

Kolumny betonowe, oprócz kolumn wykonywanych technik  vibro 

mog  by  wykonywane innymi metodami. W szczególno ci w tech-

nologii betonowych kolumn przemieszczeniowych, takich jak: CMC, 

SCRESOWL, FDP i inne. Do formowania kolumn przemieszczenio-

wych u ywa si widra, którego kszta t powoduje ca kowite lateralne 

rozepchni cie gruntu, czego efektem jest znaczne zwi kszenie no no-

ci kolumny przez poprawienie parametrów gruntu wzd u  i w pod-

stawie widra. Technologia ta dodatkowo nie powoduje wydobywania 

si  urobku.

3  Jarominiak artyku  z Geoin ynieria…
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Kolumny betonowe posiadaj  niew tpliwie kilka zalet, które spra-

wiaj , e wielu projektantów zaleca ich stosowanie. Traktowane s

jako wzmocnienie pod o a odznaczaj ce si  stosunkowo ma  podat-

no ci  na oddzia ywania dynamiczne wywo ane ruchem poci gów.

Wykonuje si  je do poziomu warstwy gruntu no nego, zwykle kotwi c

w gruntach niespoistych na d ugo ci od 0,5 do 2 m. Dla nowobudo-

wanych nasypów wymagane jest na g owicach kolumn betonowych 

uformowanie warstwy transmisyjnej jak dla kolumn wirowych.

Spo ród technologii wzmacniania pod o a wyró niamy równie  ko-

lumny: MCC (Menard Combined Columns) i BMC (Bi-Modulus Co-

lumns), które sk adaj  si  zarówno z odcinków betonowych, jak i wi-

rowych. Podstawowa ró nica pomi dzy tymi dwoma technologiami 

jest taka, e w przypadku kolumn BMC trzon kolumny zawsze jest 

betonowy, a g owica wirowa. Z kolei kolumny MCC zbudowane s

tak, e d ugo  odcinka wirowego i betonowego, ci le zale na jest od 

geologii. Tam gdzie wyst puj  grunty no ne stosuje si  zag szczenie

w postaci kolumn wirowych, a tam gdzie znajduj  si  s abe grun-

ty wbudowuje si  kolumn  betonow . Kolumny MCC dedykowane s

w szczególno ci dla miejsc, gdzie pod warstw  podbudowy torowiska 

wyst puj  wzgl dnie korzystne z punktu widzenia parametrów wy-

trzyma o ciowych warstwy, a pod nimi grunty s abe i nieno ne, wy-

magaj ce wzmocnienia.

Wracaj c za  do metody BMC to nale y zauwa y , e czy ona zalety 

kolumn wirowych oraz kolumn betonowych. Z jednej strony nie prze-

sztywnia strefy górnej pod o a gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzy-

ka wyboczenia si  lub wybrzuszenia kolumny. Dzi ki kolumnom BMC 

mo na dokona  optymalizacji grubo ci warstwy przej ciowej – przeno-

sz cej obci enia od ruchu poci gów na trzony kolumn, poniewa wi-

rowe g owice kolumn mog  wchodzi  w sk ad warstwy transmisyjnej.

2.2.Kolumny DSM, SPRINGSOL, MSC

Oprócz kolumn o medium no nym w postaci betonu lub kruszywa 

istniej  metody wzmacniania pod o a gruntowego pod nasypami kolejo-

wymi, gdzie materia em wzmacniaj cym jest kompozyt cemento-grun-

tu. Do takich technologii zaliczy  mo na np. kolumny DSM (Deep Soil 

Mixing). Formowanie kolumn DSM polega na wt aczaniu dobranego do 

warunków gruntowych zaczynu cementowego i jednoczesnym obraca-

niem oraz podci ganiem, zamontowanego na wiertnicy mieszad a.



680 Pradela T., Bia obrzeski T.

Pewnym ograniczeniem kolumn DSM jest uzyskiwanie niskich 

no no ci w przypadku wykonywania ich w gruntach organicznych. 

Z tego wzgl du odradza si  ich stosowanie jak wzmocnienie nasypów 

w przypadku pod o a charakteryzuj cego si  znacznymi pok adami

s abych gruntów takich jak torfy czy namu y.

Inn  technologi  stosowan  mi dzy innymi przy wzmacniania ist-

niej cych ju  nasypów kolejowych jest SPRINGSOL. Wykonanie ko-

lumn SPRINGSOL polega najpierw na przewierceniu si  w rurze ob-

sadowej o rednicy ok. 17 cm przez warstwy stabilizacyjne podtorza. 

Natomiast w dalszej kolejno ci, nast puje roz o enie opatek mieszad-

a i formowane s  kolumny poprzez mieszanie gruntu z zaczynem ce-

mentowym, jak to ma miejsce w technologii DSM. Stosowanie rury 

obsadowej w pierwszej fazie wykonywania wzmocnienia zabezpiecza 

przypowierzchniowe warstwy przed naruszeniem struktury nasypu 

kolejowego.

Kolumny Podatne Menarda MSC s  zaawansowanym technolo-

gicznie rozwi zaniem kolumn cementowo-gruntowych, które z uwagi 

na stosunkowo niewielkie gabaryty sprz tu (koparka) z powodzeniem 

mog  by  wykorzystywane przy wzmacnianiu skarp istniej cych na-

sypów.

Zalety i ograniczenia wybranych metod wzmacniania pod o a grun-

towego zestawione zosta y w tablicy 1.

Tablica 1. Zestawienie niektórych zalet i ogranicze  wybranych metod 
wzmacniania pod o a gruntowego

Metoda Zalety Ograniczenia

Kolumny betonowe - Mo liwo  stosowania prawie 
w ka dych warunkach gruntowych 
uwzgl dniaj c grunty ci liwe,
organiczne (torf, namu , gytia)

- Wy sze no no ci (do 40%) 
w porównaniu z palami tej samej 
rednicy

- Maksymalna g boko  wzmocnienia 
do 25 m;

- Brak urobku przy wykonywaniu 
kolumn

- Brak wibracji
- Krótki czas wykonania

- Przy zastosowaniu niew a ciwej
warstwy transmisyjnej wyst puje
ryzyko uszkodzenia konstrukcji nasypu 
poprzez nierównomierne osiadanie

- Ograniczona mo liwo  stosowania 
przy modernizacji linii kolejowych: 
gabaryty maszyny uniemo liwiaj ce
prowadzenia prac w pobli u
istniej cych trakcji

- Konieczno  stosowania warstwy 
transmisyjnej

Kolumny wirowe - Mo liwo  stosowania przy 
modernizacji szlaków kolejowych z 
uwagi na niewielkie gabaryty maszyny

- Mo liwo  stosowania w charakterze 
kolumn drena owych

- Brak urobku
- Krótki czas wykonania

- Ryzyko rozmycia kolumny, 
wyboczenia w gruntach s abych

- Mniejsze no no ci w stosunku do 
kolumn betonowych

- Konieczno  stosowania warstwy 
transmisyjnej
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Kolumny wirowo-
betonowe

- G owice wirowe stosowane w 
kolumnach BMC ograniczaj  zjawisko 
koncentracji napr e  na betonowych 
trzonach kolumn

- Stosowanie wirowych podstaw 
kolumn redukuje d ugo  trzonu 
betonowego (VCC)

- Ograniczenie zu ycia betonu, ze 
wzgl du na stosowanie odcinków 
kolumn wirowych w warstwach 
gruntów niespoistych (MCC)

- Dla kolumn BMC redukcja grubo ci
platformy transmisyjnej przenosz cej
obci enie z konstrukcji na 
wzmocniony grunt, optymalizacja 
mi szo ci materaca geosyntetycznego

- Nie powinno si  stosowa  odcinków 
wirowych w gruntach organicznych, 

ze wzgl du na ryzyko rozmycia i 
wyboczenia kolumny

- Konieczno  stosowania warstwy 
transmisyjnej

- Trudno ci wykonawcze wynikaj ce z 
u ycia dwóch rodzajów materia u

- Mniejsze wydajno ci w porównaniu z 
kolumnami wirowymi

Kolumny DSM, 
SPRINGSOL, MSC

- Technologia SPRINGSOL i MSC 
s  technologiami przystosowanymi 
do prac przy budowie, naprawie i 
modernizacji dróg kolejowych

- Brak ogranicze  co do minimalnego 
rozstawu (mo liwo  wykonywania 
palisad)

- Nie zaleca si  projektowania kolumn 
w gruntach organicznych, ze wzgl du
na osi gane przez kolumny niskie 
no no ci

- Znaczna ilo  urobku przy wykonaniu 
(DSM)

- Konieczno  stosowania warstwy 
transmisyjnej

3. Przyk ad realizacji wzmocnienia pod o a pod modernizowa-
ny nasyp kolejowy

23 marca br. na stronach internetowych PKP Polskie linie kolejowe 

mogli my przeczyta : ”… Na obszarach LCS Gda sk i LCS Gdynia zmo-

dernizowana zostanie infrastruktura kolejowa na odcinku ok. 40 kilo-

metrów pomi dzy Pruszczem Gda skim i Gdyni  Chyloni . W ramach 

projektu, w Gda sku, powstanie równie  lokalne centrum sterowania 

ruchem kolejowym. W ramach robót wykonane zostan  nast puj ce

prace: modernizacja uk adów torowych wraz z wzmocnieniem pod-

torza oraz budow  systemu odwodnienia …”. Dzi  pod koniec roku 

znaczna cz  robót wzmocnienia podtorza zosta a wykonana.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe na odcinku stacji 

Gda sk Po udniowy w km 326,150 do km 326,250 linii kolejowej E-

65, konieczne by o wzmocnienie pod o a, pozwalaj ce na spe nienie

warunków no no ci i osiada  przy obci eniu pod o a nasypem ko-

lejowym oraz za o onym obci eniu u ytkowym od ruchu kolejowego. 

Wymaganie projektowe mówi o o redukcji osiada  w okresie u ytko-

wania do s
d

 0,05m.
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W pod o u na omawianym obszarze przebudowy linii E-65 pod 

warstw  nasypów budowlanych od oko o 1,2 m p.p.t. do oko o 5,0 m 

p.p.t. zalegaj  grunty s abe w postaci namu ów i torfów.

Po analizie warunków gruntowych, obci e  i wymaga  ko co-

wych oraz uwzgl dniaj c mo liwo ci technologiczne prowadzenia prac 

w danej lokalizacji zdecydowano, e najefektywniejsz  technologi

wzmocnienia pod o a b dzie wykonanie kolumn betonowych VCC (vi-

bro concrete columns) z poszerzon  stop wirow . Zaproponowana 

technologia przy odpowiednim rygorze technologicznym oraz prawid-

owo wykonanym projekcie technologicznym, gwarantuje uzyskanie 

ma ych osiada  resztkowych i wysokich wspó czynników stateczno ci

globalnej.

3.1.Projektowanie wzmocnienia pod o a

Przyj to za o enia projektowe jak poni ej:

- Szacowana powierzchnia obszaru wzmocnienia wg opracowania 

geologicznego;

- Przewidywany okres u ytkowania: min. 50 lat; 

- Maksymalne osiadania w przeci gu 30 lat: do 0,05 m; 

- rednia g boko  wzmocnienia: oko o 5,5 m;

- rednia mi szo  warstwy s abej: oko o 5,0 m;

- D ugo ci kolumn, uwzgl dnione zosta y wraz z technologicznym 

zakotwieniem w warstwie no nej najcz ciej ok. 1,0 m. Szczegó-

owa d ugo  zakotwienia zale y od oporu (zag szczenia) gruntu 

no nego w danej lokalizacji i jest weryfi kowana na bie co;

- Rozstaw kolumn w siatce trójk tnej 1,5 x 1,4 m (z przesuni -

ciem o pó  fazy, jak na rys. 2).

Rys. 2. Rozstaw kolumn pod nasypem kolejowym
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Na etapie wylicze  przyj te za o enia pozwoli y w dok adny sposób 

okre li  zakres wzmocnienia oraz wielko  osiada  i efektywno  wy-

konanego wzmocnienia. Obliczenia wykonano wykorzystuj c metod

elementów sko czonych (MES) w programie geotechnicznym Plaxis 

V9. Jako reprezentatywny dla o rodka gruntowego przyj to model Co-

ulomba-Mohra. U ycie tego modelu w oszacowaniu osiada  prowa-

dzi zazwyczaj do otrzymania zawy onych wyników odkszta ce , gdy

podczas symulacji numerycznej warto  modu u edometrycznego po-

zostaje sta a, niezale na od poziomu odkszta ce . Przy wzmocnieniu 

metod  betonowych kolumn, gdzie osiadania mamy wzgl dnie na ni-

skim poziomie, opis o rodka gruntowego modelem Coulomba-Mohra 

jest poprawny i daj cy rzeczywiste wyniki. Do okre lenia redukcji 

osiada  wykorzystano schemat osiowo-symetryczny. Promie  modelu 

R odpowiada rozstawowi L x L kolumn VCC wed ug poni szego sche-

matu (rys. 3).

Rys. 3. Rozstaw kolumn VCC przyj ty do oblicze

Kolumn  wraz z otaczaj cym ja gruntem zamodelowano wraz z od-

powiednimi warunkami brzegowymi w uk adzie osiowo-symetrycznym 

(rys. 1). Dla poszczególnych stref ekwiwalentny promie  pola wp ywu

kolumny przyj to, zgodnie:
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- R 
zast

 = ( A kol / ) 1/2 = (2.1 / ) 1/2 = 0,82 m,

- Promie  trzonu betonowego przyj to – 0,3 m.

Rys. 4. Geometria przekroju oraz otrzymane osiadania ca kowite

Na powy szym rysunku przedstawiono geometri  oraz osiadania 

ca kowite. Ca kowite osiadanie obliczono na 2,3 cm.

Obliczenia zweryfi kowa y poprawno ci za o e  wzmocnienia pod o-

a gruntowego kolumnami VCC ze stop wirow .

3.2.Realizacja wzmocnienia pod o a

Technologia robót zwi zanych z wykonaniem wzmocnienia pod o a

w technologii betonowych kolumn z poszerzon  stop wirow  zosta a

zrealizowana w kolejnych etapach:

- Przygotowanie terenu;

- Usuni cie humusu na odpowiedni  g boko  zgodnie z lokalny-

mi warunkami;

- Wykonanie warstwy platformy roboczej o niezb dnej grubo ci;

- Zapewnienie odwodnienia powierzchniowego platformy roboczej, 

poprzez odprowadzenie wód do systemu melioracyjnego;
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- Wykonanie kolumny VCC kolejno na poszczególnych strefach 

zgodnie z harmonogramem robót;

- Wykonanie nasypu kolejowego do odpowiedniej rz dnej zgodnie 

z projektem wykonawczym.

Kolumny wykonano z tzw. suchego betonu na kruszywie natural-

nym, o wytrzyma o ci na ciskanie jak dla betonu C10/15, natomiast 

stop wirow  wykonano z kruszywa frakcji 0-32 mm.

cznie wykonano 1 104 szt. kolumn betonowo wirowych o cznej

d ugo ci 6 624 m i rednicy ka dej kolumny nie mniejszej ni  0,60 m. 

Roboty zosta y zrealizowane na prze omie lipca i sierpnia br. Przekrój 

przez torowisko z naniesionymi kolumnami przedstawia rys. 5.

Rys. 5. Przekrój przez torowisko z naniesionymi kolumnami

Jako  wykonania wzmocnienia oceniano na bie co na podstawie 

parametrów rejestrowanych przez komputer palownicy. Operator mia

mo liwo  ci g ej kontroli poprawno ci wykonania kolumny. Metoda 

wykonywania kolumn pozwala na bie c  rejestracj  parametrów wy-

konania, a w szczególno ci :

- d ugo  kolumny;

- ilo  zu ytego materia u;

- dog szczenia materia u kolumn przez uzyskanie odpowiedniego 

nat enie pr du w wibrofl ocie.

Mimo natrafi enia w trakcie robót na szereg kolizji, wzmocnienie 

pod o a realizowane przez fi rm  Menard Polska wykonane zosta o

w terminie i z najwy sz  jako ci . Dowodem tego s  otrzymane refe-

rencj  (rys. 6).
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Rys. 6. Referencje
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RAILWAY EMBANKMENT SOIL IMPROVEMENT 
METHODS. EXAMPLE OF EXECUTION

Summary
This article is a report about soil improvement constructions 

carried out with the BMC columns technology in the time of a task 

accomplishment: Modernization of the rail road E65, Warsaw – 

Gdynia section, 1st stage, LCS Gdansk and LCS Gdynia zones. 

The comprehensive task approach presented in the article, which 

contains designing and realization the soil improvement, shows 

a total scope of executed works. Additionally, in the text, you can 

fi nd a description of the soil improvement technology and a short 

characteristic of the solutions used while the embankment foun-

dation in the soft soils.

Keywords: soil improvement, concrete columns, gravel co-

lumns, railway embankment, modernization of the railway line



Nr 158 ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA  W KRAKOWIE 2011

Gra yna Klukowska1

BADANIA EKSPLOATACYJNE 
NIEWYMAGAJ CYCH KONSERWACJI 
KOMPONENTÓW DLA ROZJAZDÓW 

PRODUKCJI SCHWIHAG

W dniach: 22.10.2010. oraz 28.10.2010 r. na stacji Kraków G ów-

ny Osobowy zosta y zabudowane w torach g ównych zasadniczych 

w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych rozjazdy nr 128 i 130. 

Zwrotnica zosta a wyposa ona w nast puj ce elementy szwajcarskiej 

fi rmy Schwihag: podrozjezdnic  stalow  z rozdzielnym umocowaniem 

nap du, zintegrowan  z zamkni ciem nastawczym typu SKV piono-

wego dzia ania i pr tami: nastawczym i kontrolnymi oraz w podk adki

lizgowe z rolkami i bez rolek z mocowaniem spr ystym IBAV wraz 

z kompletem przek adek podszynowych i podpodk adkowych.

Rys. 1. Lokalizacja rozjazdu 130

1  mgr, przedstawiciel SCHWIHAG AG w Polsce, tel. +48 601 39 88 00, e-mail: schmiede@o2.pl
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Wielu pracowników Zak adu Linii Kolejowych w Krakowie z zainte-

resowaniem przygl da o si  monta owi najnowszej generacji kompo-

nentów o niewielkich wymaganiach odno nie konserwacji.

Rozjazdy zosta y wyprodukowane przez Kolejowe Zak ady Na-

wierzchniowe „Bie anów“, dostawc  podk adów by a Wytwórnia Pod-

k adów Strunobetonowych „Strunbet“ a nap d EEA5 dostarczy a fi r-

ma Bombardier.

Zabudowa ta pomy lnie zako czy a faz  przygotowa  opart  na 

wnikliwych rozmowach i uzgodnieniach podczas spotkaniach zarów-

no z u ytkownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak i producen-

tem rozjazdów, podk adów oraz nap du..

Zasada dzia ania zamkni cia nastawczego typu SKV nie ró ni si

od tradycyjnych zamkni  suwakowych, powszechnie stosowanych 

w torach PKP PLK S.A. Zamkni cie typu SKV mo e by  stosowane za-

równo w rozjazdach nowych, jak i równie  w miejsce dotychczasowych 

zamkni  suwakowych w rozjazdach eksploatowanych – bez koniecz-

no ci wprowadzania adnych zmian w rozje dzie.

Ocen  wbudowanych konstrukcji w oparciu o wyniki przeprowa-

dzonych prób eksploatacyjnych pod k tem dalszego ich stosowania 

na liniach PKP PLK S.A. zlecono Instytutowi Kolejnictwa w Warsza-

wie. Badania s  prowadzone wed ug karty programowej i odbywaj

si  zarówno w okresie jesiennym, zimowym jak i letnim. Prowadzone 

badania dotycz  m.in.:

- pomiaru si  oporów,

- próby zapadkowe,

- pomiary dolegania iglic do opornic i siode ek podiglicowych przy 

zamkni ciu nastawczym,

- pomiary skoku suwaka,

- badanie wspó pracy zamkni  nastawczych z nap dami zwrot-

nicowymi i kontrolerami po o enia iglic, w tym sprawdzenie od-

porno ci na oblodzenia i zamarzanie,

- sprawdzenie niezawodno ci przymocowania szyn do podrozjezd-

nic,

- sprawdzenie atwo ci monta u i demonta u elementów systemu 

przytwierdzenia.

Dotychczasowe badania pomiarów zako czy y si  wynikiem pozy-

tywnym. Wkrótce zostanie wydana szczegó owa opinia wbudowanych 

konstrukcji rozjazdowych produkcji Schwihag.
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Rys. 2. Wykres szeroko ci toru

Innowacyjne i zorientowane na rozwi zywanie problemów kompo-

nenty Schwihag dla torów i rozjazdów ciesz  si  uznaniem zarówno 

kolei du ych pr dko ci, kolei z ruchem poci gów ci kich jak i kolei 

podziemnych, systemów metra i tramwajów na ca ym wiecie. Pro-

dukty te wyró niaj  si  niezawodno ci , d ugotrwa o ci  i wybitn  ja-

ko ci  a przy tym pozwalaj  klientom spe nia  w sposób optymalny 

ci gle rosn ce wymagania nowoczesnej infrastruktury.

Komponenty kluczowe Schwihag wp ywaj  nie tylko na sta  re-

dukcj  kosztów utrzymania dróg przejazdowych, ale jednocze nie

zwi kszaj  ich dyspozycyjno . atwe w monta u i przeprowadzaniu 

inspekcji, nie wymagaj  konserwacji i s  wreszcie przyjazne rodowi-

sku, ze wzgl du na przywi zywanie du ej wagi do trwa o ci.
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Rys. 3. Wyniki pomiaru si  oporu

stacja Kraków 31.03.2011

Rz nr 130 typu 60E1-300-1:9 

Uk ad jednonapędowy 

Zamknięcie SKV pionowego dzia ania
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Wszelkie informacje dotycz ce naszych produktów i proponowa-

nych przez nas rozwi za  uzyskaj  Pa stwo pod adresem:

SCHWIHAG AG

Technika dla torów i rozjazdów

Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen

Telefon +41(0)71 666 88 00 Telefax +41(0)71 666 88 01

info@schwihag.com www.schwihag.com


