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CZĘŚĆ I 

ARTYKUŁY RECENZOWANE





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 2(104)

JEDNOLITA METODA BADANIA KOMPATYBILNOŚCI 
ELEKTROMAGNETYCZNEJ TABORU I URZĄDZEŃ 

STWIERDZANIA NIEZAJĘTOŚCI TORU1

Streszczenie. Coraz częściej do stwierdzania niezajętości toru stosowane są urzą-
dzenia licznikowe, których zasadniczymi elementami są czujniki koła. Równocześnie 
coraz bardziej złożony tabor kolejowy, szczególnie pojazdy trakcyjne, stanowią źródło 
potencjalnych zakłóceń mogących oddziaływać na pracę takich urządzeń detekcji tabo-
ru. W procesie dopuszczania nowych pojazdów szynowych do eksploatacji prowadzona 
jest więc weryfikacja ich kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ze stosowanymi 
urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, zwłaszcza z systemami stwierdzania nie-
zajętości toru. Jednym z elementów prowadzonych badań jest ocena zakłócających pól ma-
gnetycznych wytwarzanych przez tabor. Dla ujednolicenia i uproszczenia metod pomiaru 
takich zakłóceń prowadzono prace nad normą EN 50238 i opracowano specyfikację tech-
niczną TS 50238-3. Specyfikacja ta określa jednolitą metodę pomiarową. Stosowanie 
jej wymaga sprawdzenia, czy może ona zastąpić różne sposoby pomiaru stosowane w po-
szczególnych krajach europejskich. W tym celu realizowany jest europejski projekt badaw-
czy, finansowany ze środków europejskiej sieci transportowej TEN-T w ramach projektu 
mającego ułatwić i przyspieszyć wprowadzanie europejskiego systemu zarządzania ru-
chem kolejowym – ERTMS. Jedna z dziewięciu kampanii pomiarowych zaplanowanych 
w ramach projektu przeprowadzona została w Polsce. Po rozwinięciu opisanego powyżej 
wprowadzenia, w artykule omówiono cechy wykorzystywanej, specjalistycznej aparatury 
pomiarowej, zgodnej ze specyfikacją TS 50238-3. Przedstawiono także przebieg i wyni-
ki polskiej kampanii pomiarowej oraz docelowe przeznaczenie rezultatów całego projektu.

Słowa kluczowe: sterowanie ruchem, interoperacyjność, transport kolejowy

1. Wprowadzenie

Jedną z podstawowych funkcji realizowanych przez urządzenia sterowania ru-
chem kolejowym jest stwierdzanie niezajętości toru określonej części sieci linii ko-
lejowych. Może to być całość lub fragment (odcinek) toru szlakowego lub stacyjne-

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Adamski.D.	35%,	Olpiński	W.	65%

Dominik Adamski
mgr inż., Instytut Kolejnictwa, Zakład Sterowania 
Ruchem i Teleinformatyki, tel. (0 22) 473 1054

Witold Olpiński
mgr inż., Instytut Kolejnictwa, Ośrodek Koordy-
nacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej, 
tel. (0 22) 473 1084
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go, strefa określonej zwrotnicy czy inny wydzielony obszar, którego stan zajętości 
musi być kontrolowany dla realizacji procesu sterowania ruchem z zapewnieniem 
bezpieczeństwa prowadzonych operacji ruchowych taboru kolejowego. W prze-
szłości funkcja ta była realizowana przeważnie przez różnego rodzaju obwody 
torowe, których podstawową zasadą działania było stwierdzanie elektrycznego 
(galwanicznego) zwarcia toków szynowych przez każdy zestaw kołowy taboru. 
Takie obwody torowe stwierdzają stan niezajętości toru w sposób ciągły na całym 
kontrolowanym odcinku toru. Dla prawidłowego działania obwodów torowych 
konieczne było zapewnienie właściwej izolacji elektrycznej pomiędzy tokami szy-
nowymi toru. Dodatkowo wykorzystywany bywał efekt uboczny stosowanej me-
tody działania obwodów torowych, polegający na stwierdzaniu powstania braku 
ciągłości elektrycznej toków szynowych, co umożliwiało niejednokrotnie wykry-
wanie pęknięć szyn. Występowały jednak trudności na styku między służbami ko-
lejowymi: drogową, odpowiedzialną za stan nawierzchni kolejowej oraz sterowania 
ruchem, odpowiedzialną za bezpieczną kontrolę niezajętości torów spowodowane 
niezgodnymi ze sobą głównymi zadaniami obu służb. Trudności te stały się jedną 
z przyczyn rozpowszechniania się alternatywnej metody stwierdzania niezajętości 
określonego odcinka toru, polegającej na stosowaniu tak zwanych licznikowych 
systemów stwierdzania niezajętości torów zwanych skrótowo, choć nieprawidło-
wo, obwodami licznikowymi. Do ich działania wykorzystywane są czujniki szyno-
we, zwane czujnikami koła lub osi, stwierdzające fakt i kierunek przejazdu koła 
(osi) taboru kolejowego przez miejsce ich instalacji, czyli punkt oddziaływania, 
gdyż czujniki szynowe z zasady swego działania są urządzaniami oddziaływania 
punktowego. Czujniki koła stanowią urządzenie wejściowe licznika osi, wykorzy-
stywanego w licznikowym systemie stwierdzania niezajętości określonego odcin-
ka toru przez obliczanie bilansu liczby osi wjeżdżających i wyjeżdżających z tego 
kontrolowanego odcinka, ograniczonego parą czujników koła. Dla poprawy nie-
zawodności systemy licznikowe konstruowane są zwykle jako urządzenia co naj-
mniej dwukanałowe, ze zdublowanymi czujnikami szynowymi, instalowanymi na 
obu tokach szynowych punktu oddziaływania. W niniejszym artykule pomijamy 
inne, alternatywne rozwiązania stwierdzania niezajętości toru, wykorzystujące np. 
układane w torze tzw. pętle indukcyjne, które bywają stosowane w określonym, 
ograniczonym zakresie w zastępstwie obwodów torowych lub czujników szyno-
wych czy systemy mikrofalowe, radarowe albo oparte na rozpoznawaniu obrazu.

Z wielu względów, które nie są przedmiotem niniejszego artykułu, poszczegól-
ne koleje, a właściwie zarządcy infrastruktury kolejowej, coraz częściej i na coraz 
większej części podlegającej im sieci linii kolejowych zmieniają urządzenia stwier-
dzania niezajętości toru odchodząc od wykorzystywania różnego rodzaju obwodów 
torowych z oddziaływaniem ciągłym na rzecz systemów licznikowych. W miarę 
dostępności coraz lepszych rozwiązań licznikowych systemów stwierdzania nieza-
jętości torów, w ciągu ostatnich kilkunastu lat zarządcy infrastruktury kolejowej 
wymienili wiele obwodów torowych na systemy licznikowe, w tym zwłaszcza na 
liniach głównych o zasadniczym znaczeniu dla całości systemu transportowego. 
Powoduje to konieczność dobrego rozwiązania występujących problemów zwią-
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zanych z wykorzystywaniem tego typu urządzeń sterowania ruchem zapewniając 
bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność ich działania [1]. Wiąże się to bez-
pośrednio z zagadnieniem zapewnienia prawidłowego działania systemów liczni-
kowych przy oddziaływaniu zakłóceń wytwarzanych przez tabor kolejowy, szcze-
gólnie trakcyjny. Czujnik szynowy systemu licznikowego musi spełniać wymaga-
nia odnośnie czułości, aby w sposób niezawodny wykrywać fakt przejazdu koła 
(osi) taboru przez punkt oddziaływania, nie dopuszczając możliwości nie wykrycia 
wjazdu taboru na odcinek, którego stan niezajętości jest kontrolowany przez ten 
system licznikowy. Czułość ta musi być jednak równocześnie ograniczona, gdyż 
konieczne jest zapewnienie określonej odporności czujnika szynowego na zakłóce-
nia zewnętrzne, które mogą powodować błędne, nadmiarowe zliczenie osi pomimo 
braku przejazdu taboru przez punkt oddziaływania.

W analizie czułości i niezawodności czujnika szynowego pod uwagę brane są 
dwa zasadnicze źródła zakłóceń:

- wyposażenie elektryczne taboru kolejowego, przede wszystkim urządzenia 
trakcji elektrycznej, które wytwarzają pole elektromagnetyczne oddziału-
jące bezstykowo na czujnik szynowy sprzęgając się z jego obwodami, przy 
czym zgodnie z terminologią stosowaną w dokumentach związanych z tym 
zagadnieniem, w dalszym ciągu artykułu mowa będzie o zakłócającym polu 
magnetycznym,

- pole wytwarzane przez powrotny prąd trakcyjny płynący tokami szyno-
wymi.

Jako akceptowalny poziom prawdopodobieństwa powstania błędu zliczania osi 
przez głowicę czujnika szynowego stosowanego na interoperacyjnych liniach kole-
jowych przyjmowano początkowo wartość równą 10-7. Aktualnie wymagania do-
tyczące parametrów RAMS licznikowych systemów stwierdzania niezajętości toru 
definiowane są w inny sposób. Nie jest to jednak tematem niniejszego artykułu. 
Zapewnienie wymaganej niezawodności zliczania osi przez czujnik szynowy przy 
zapewnieniu jego niezbędnej czułości, powoduje konieczność zachowania ogra-
niczonej wielkości pól zakłócających, pochodzących od eksploatowanego taboru 
kolejowego, szczególnie pojazdów trakcji elektrycznej [2,3]. Zagadnienie to jest 
określane mianem zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, od 
ang. Electromagnetic Compatibility) taboru kolejowego i urządzeń stwierdzania nie-
zajętości tortu, w tym przypadku czujników szynowych systemów liczników osi. 
Na kolejach europejskich stosowanych jest szereg różnych typów licznikowych 
systemów stwierdzania niezajętości toru, eksploatowanych przez tylko jednego 
lub przez kilku zarządców infrastruktury, natomiast tabor kolejowy jest zwykle 
przygotowywany i dopuszczany do eksploatacji na większym obszarze europejskiej 
sieci kolejowej, co powoduje znaczną złożoność problemu zapewnienia kompa-
tybilności [4]. Ustalenie dopuszczalnych poziomów zakłóceń dla poszczególnych 
częstotliwości w pasmie pracy czujników szynowych jest przedmiotem tak zwa-
nego procesu zarządzania częstotliwościami, objętego w szczególności europejską 
działalnością normalizacyjną.
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2. Specyfikacja techniczna TS 50238-3

Kompatybilność elektromagnetyczna taboru kolejowego i urządzeń stwierdza-
nia niezajętości toru jest przedmiotem działania grupy roboczej WGA4-2 europej-
skiej organizacji normalizacyjnej CENELEC.

Konieczność normatywnego uregulowania zagadnień kompatybilności tabo-
ru i urządzeń stwierdzania niezajętości toru wynika w szczególności z potrzeby 
ujednolicenia i uproszczenia procedur związanych z dopuszczaniem poszczegól-
nych typów taboru kolejowego do eksploatacji na europejskiej sieci kolejowej, 
w tym zwłaszcza badań zapewniających wymaganą interoperacyjność tego taboru 
oraz możliwość deklarowania interoperacyjności linii kolejowych wyposażonych 
w określone systemy stwierdzania niezajętości toru [5,6].

Do zadań grupy roboczej WGA4-2 należy praca nad normą EN 50238 [7], 
która w swoich poszczególnych arkuszach dotyczy w szczególności kompatybil-
ności elektromagnetycznej taboru i obwodów torowych (EN 50238-2) oraz syste-
mów opartych na zliczaniu osi (EN 50238-3). Dostarczanie informacji źródłowych 
dla tej grupy roboczej było przedmiotem projektu „RAILCOM” realizowanego 
w latach 2006-2009 w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Tech-
nicznego UE. Jednym z uczestników tego projektu był Instytut Kolejnictwa (IK) 
noszący wówczas nazwę Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa – CNTK, 
pod którą występuje w dokumentacji projektu. W tym czasie, jako zadanie fi-
nansowane z własnych środków, IK brał również udział w pracach grupy roboczej 
WGA4-2. W kolejnych latach IK prowadził badania kompatybilności elektro-
magnetycznej taboru z licznikowymi systemami stwierdzania niezajętości toru, 
w tym pomiary uwzględniające pierwsze wersje normy EN 50238 [8].

Obok prac nad normami, WGA4-2 opracowała europejską specyfikację tech-
niczną TS 50238 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej taboru i sys-
temów stwierdzana niezajętości toru. Poszczególne arkusze tej specyfikacji do-
tyczą: zagadnień ogólnych (TS 50238-1), kompatybilności obwodów torowych 
(TS 50238-2) oraz systemów licznikowych (TS 50238-3) [9]. Przedmiotem niniej-
szego artykułu są zagadnienia związane ze stosowaniem specyfikacji technicznej 
TS 50238-3 i zagadnień związanych z badaniem kompatybilności elektromagne-
tycznej licznikowych systemów stwierdzania niezajętości toru. Omawiany arkusz 
trzeci specyfikacji technicznej TS 50238 zawiera:

- rozdziały, dotyczące zakresu, odwołań do innych norm, definicji pojęć i skró-
tów,

- zagadnienia ogólne, w tym opis mechanizmu oddziaływania zakłócającego 
taboru na głowice liczników osi, wymagany margines bezpieczeństwa oraz 
wybrane parametry liczników osi,

- część zasadniczą, obejmującą specyfikację metody pomiarowej emisji zakłó-
ceń przez pojazd, w tym wartości ograniczeń tej emisji oraz sposobu stwier-
dzania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdu,

- załącznik normatywny A, ustalający limity emisji dla pojazdów,
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- załącznik informacyjny B, zawierający projekt zarządzania częstotliwościa-
mi,

- załącznik informacyjny C, obejmujący specyfikację badań odporności licz-
ników osi na zakłócenia, w tym badań czułości oraz badań walidacyjnych, 
poprzedzających wydanie ostatecznej wersji normy,

- załącznik informacyjny D, stanowiący wytyczne projektowania anten do 
pomiaru emisji zakłóceń generowanych przez pojazd,

- bibliografię zagadnienia.
Zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej TS 50238-3 opracowano an-

teny pomiarowe służące do pomiaru wartości emisji we wszystkich trzech wzajem-
nie prostopadłych płaszczyznach. Anteny te są przystosowane do zainstalowania 
w torze, w miejscu instalacji głowicy czujnika szynowego. Zestawiono także od-
powiedni system pomiarowy wykorzystujący te anteny jako urządzania wejściowe 
i realizujący badania zgodnie ze specyfikacją zawartą w TS 50238-3. Wyniki po-
miarów przeprowadzonych przez Instytut Kolejnictwa z wykorzystaniem anten 
i systemu zgodnych z tą specyfikacją są przedmiotem niniejszego artykułu.

3. Projekt wspierający wdrażanie ERTMS na europejskiej sieci kolejowej

Zagadnienie zapewnienia interoperacyjności taboru oraz infrastruktury kole-
jowej ma kluczowe znaczenie dla wprowadzenia jednolitego Europejskiego Syste-
mu Zarządzania Rychem Kolejowym – ERTMS (od ang. European Railway Traffic 
Management System), a w jego ramach upowszechnieniem stosowania systemu bez-
piecznej kontroli jazdy pociągów ETCS (od ang. European Train Control System). 
Przyspieszenie i ułatwienie procesu wdrażania systemu ERTMS na europejskich 
liniach kolejowych wchodzących w skład ogólnoeuropejskiej sieci transportowej 
TEN-T (od ang. Trans-European Transport Network) stało się podstawą opracowa-
nia i przyjęcia do realizacji projektu nr 2011-EU-60013-S, współfinansowanego 
przez Komisję Europejską oraz Wspólnotę Kolei Europejskich – CER. Jednym 
z pakietów roboczych tego projektu, obejmującego m.in. kampanię testową oraz 
badania walidacyjne wersji bazowej nr 3 ETCS, zagadnienia związane z łącznością 
radiową GSM-R, opracowaniem specyfikacji testów funkcjonalnych dla interfejsu 
między urządzaniami pokładowymi ETSC a pojazdem oraz wymagań dotyczących 
automatycznego prowadzenia pociągu z wykorzystaniem ETCS jest pakiet WP11 
dotyczący walidacji metody pomiarowej zakłóceń generowanych przez tabor ko-
lejowy, oddziałujących na pracę czujników szynowych licznikowych systemów 
stwierdzania niezajętości toru. Metoda ta jest oparta na specyfikacji technicznej 
TS 50238-3 i wykorzystuje anteny pomiarowe skonstruowane zgodnie z opisem 
zawartym w załączniku D tej specyfikacji. Prace realizowane w ramach pakietu ro-
boczego WP11 koordynowane są przez Międzynarodową Unię Kolei – UIC i obej-
mują przeprowadzenie dziewięciu niezależnych kampanii pomiarowych w różnych 
krajach europejskich: w Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Polsce, 
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Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Badania prowadzone są na podstawie 
wstępnie uzgodnionych programów na wybranych odcinkach eksploatowanych 
linii kolejowych i/lub na okręgach badawczych, dla wszystkich systemów zasilania 
trakcyjnego, tj. dla 1,5 kV i 3 kV prądu stałego oraz 15 kV i 25 kV prądu zmien-
nego. Każda kampania pomiarowa obejmuje:

- zarejestrowanie w jednolity sposób, zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
emisji eksploatowanych pojazdów w czasie jazd testowych i normalnej eks-
ploatacji oraz przeprowadzenie analizy zgromadzonych danych,

- zarejestrowanie zgodnie z obowiązującymi narodowymi procedurami ba-
dawczymi odpowiedniej reakcji liczników osi podczas takich samych jazd 
testowych, o ile wyniki rejestracji emisji pojazdów pokażą, że jest to ko-
nieczne, 

- przetworzenie zgromadzonych danych w celu sprawdzenia, czy poziom 
zakłóceń mieści się w granicach ustalonych we wspólnych specyfikacjach 
europejskich i porównanie wyników z obowiązującymi narodowymi ograni-
czeniami dopuszczalnych wartości emisji.

Przeprowadzenie kampanii pomiarowych i obróbka zgromadzonych danych 
ma na celu:

- walidację jednolitej metody pomiarowej i wartości dopuszczalnej emisji za-
kłóceń,

- usunięcie tak zwanych „punktów otwartych” z Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności (TSI) dla podsystemu „Sterowanie” (CCS) dotyczących 
dopuszczalnego poziomu zakłóceń od pojazdów, oddziałujących na systemy 
liczników osi,

- identyfikację wszystkich występujących przypadków niekompatybilności, 
o ile mają miejsce, innych od tych, których parametry są już uwzględnione 
w specyfikacji TSI CCS,

- wsparcie efektywnego ekonomicznie procesu migracji systemów liczników 
osi do rozwiązań interoperacyjnych.

Każda z narodowych kampanii pomiarowych jest zakończona raportem za-
wierającym ewentualne propozycje zmian dopuszczalnych wartości zakłóceń ge-
nerowanych przez pojazdy oraz proponowanych zmian jednolitej specyfikacji po-
miarowej, o ile zajdzie taka potrzeba udokumentowana wynikami przeprowadzo-
nych prób. Działanie takie pozwoli na potwierdzenie jednolitej metodyki badań 
określonej dla interoperacyjnych licznikowych systemów stwierdzania niezajętości 
toru z zapewnieniem ich przydatności dla istniejących, obecnie eksploatowanych 
systemów licznikowych oraz na opracowanie długoterminowej strategii dojścia do 
systemu docelowego przez poszczególne europejskie zarządy kolejowe, o ile zaj-
dzie taka potrzeba. Zastosowana metodyka badań może być rozszerzona przez 
poszczególne kraje do stosowanych rozwiązań systemów licznikowych, które nie 
są interoperacyjne, pozwalając na zastąpienie stosowanych narodowych sposobów 
ich badań przez metodę jednolitą, przyczyniając się tym samym do wprowadzania 
procesu wzajemnej zgodności.
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4. Kampania pomiarowa w Polsce

Realizacja jednej z dziewięciu kampanii pomiarowych objętych opisanym po-
wyżej projektem wspierania procesu wdrażania ERTMS, dofinansowanym przez 
Komisję Europejską ze środków TEN-T, miała miejsce w Polsce. Za realizację po-
szczególnych kampanii pomiarowych odpowiedzialne są narodowe zarządy kolejo-
we państw objętych projektem, w przypadku Polski jest to przedsiębiorstwo Pol-
skie Koleje Państwowe – PKP S.A. Na podstawie odpowiedniej umowy zawartej 
między PKP S.A. a Instytutem Kolejnictwa, został on podwykonawcą zadania 
przeprowadzenia polskiej kampanii pomiarowej, opracowania jej wyników i repre-
zentowania strony polskiej we wszystkich czynnościach technicznych związanych 
z realizacją projektu.

Rys.1. Anteny pomiarowe typu MFS-3D-100 zainstalowane w torze

W celu przeprowadzenia badań przewidzianych w projekcie, Instytut Kolejnic-
twa skompletował wyposażenie stanowiska pomiarowego umożliwiającego jego 
instalację w różnych lokalizacjach. Struktura tego stanowiska jest zgodna z wyma-
ganiami specyfikacji technicznej TS 50238-3 i obejmuje dwie anteny pomiarowe 
typu MFS-3D-100 zakończone terminatorami TNB 100-1-F1 z wbudowanymi 
transformatorami impedancji, dostarczone przez firmę „adts” GmbH, która jest 
jednym z dwóch działających na rynku europejskim dostawców systemów pomia-
rowych do zakłócających pól magnetycznych generowanych przez tabor kolejowy, 
zgodnych ze specyfikacją techniczną TS 0238-3. Urządzenia tej firmy zostały wy-
brane ze względu na niższą cenę przy równocześnie lepszym spełnianiu wymagań 
odnośnie elastyczności wykorzystywania dostarczanego systemu pomiarowego. 
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System pomiarowy wyposażony jest ponadto -w zewnętrzne karty oscyloskopowe 
firmy Picoscope oraz urządzenie łączące je z portem USB komputera przenośne-
go (notebooka) wchodzącego również w skład stanowiska pomiarowego i wypo-
sażonego w specjalistyczne oprogramowanie do gromadzenia i obróbki danych 
pomiarowych. Elementami uzupełniającymi stanowisko pomiarowe są przyrządy 
pomiarowe służące do jego kalibracji, w tym oscyloskop, generator sygnałowy, 
multimetry i kable pomiarowe oraz aparat fotograficzny wykorzystywany głównie 
do utrwalania obrazów pojazdów przejeżdżających przez stanowisko pomiarowe, 
generujących rejestrowane zakłócenia oraz tworzenia dodatkowej dokumentacji 
wizualnej prowadzonych prac.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną TS 50238-3 pomiar zakłóceń jest równo-
cześnie prowadzony niezależnie w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach 
oznaczonych odpowiednio literami: X, Y i Z, gdzie opisując obrazowo: płaszczy-
zna X (czyli płaszczyzna Z-Y) jest prostopadła do osi podłużnej szyny (toru), płasz-
czyzna Z jest płaszczyzną poziomą, na której leży tor kolejowy, a płaszczyzna Y 
jest trzecią, pozostałą, czyli prostopadłą do podłużnych osi podkładów. Powyższe 
oznaczenie kierunków pomiaru zakłóceń jest stosowane na wszelkich rysunkach, 
wykresach i opisach dotyczących prowadzonych badań, w tym także nałożonych 
limitów na wartości sygnałów zakłócających.

Rys.2. Antena pomiarowa z naniesionymi kierunkami płaszczyzn

We wszystkich etapach polskiej kampanii pomiarowej rejestracje prowadzono 
równocześnie z wykorzystaniem dwóch anten pomiarowych umieszczonych przy 
obu tokach szynowych po wewnętrznej stronie toru, aby zarejestrować maksymal-
ny poziom zakłóceń generowanych przez dany typ taboru i mogących oddziaływać 
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na czujniki szynowe, niezależnie od ewentualnej asymetrii położenia źródła zakłó-
ceń na pojeździe względem osi toru.

W pierwszej fazie realizacji projektu przez poszczególnych uczestników projektu 
opracowany został plan prób i badań. Odnośnie polskiej kampanii pomiarowej zapla-
nowano przeprowadzenie pomiarów w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego 
Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie oraz na wybranym odcinku normalnie eksplo-
atowanej linii kolejowej. Zasadniczym celem prowadzenia prób na linii kolejowej było 
umożliwienie rejestracji zakłóceń od możliwie dużej liczby typów taboru kolejowego.

Polska kampania pomiarowa podzielona została na trzy etapy. Pierwszy etap 
badań prowadzony był w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytu-
tu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Jego celem było przede wszystkim zapoznanie się 
personelu badawczego IK z nową aparaturą badawczą stanowiącą wyposażenie 
stanowiska pomiarowego oraz z procedurami badawczymi i procesem obróbki 
zgromadzonych danych, przewidzianymi w specyfikacji technicznej TS 50238-3 
oraz programie badań. Realizacja pomiarów na torze doświadczalnym IK pozwo-
liła na rozszerzenie gamy pojazdów, których zakłócenia były rejestrowane, o kilka 
dodatkowych typów, nieprzewidywanych w dalszych etapach prac.

Drugi etap badań IK prowadził na Centralnej Magistrali Kolejowej – CMK, 
jedynej linii kolejowej w Polsce umożliwiającej jazdę pociągów z prędkością więk-
szą niż 160 km/h. Na tej linii przeprowadzono rejestrację zakłóceń generowanych 
w szczególności przez elektryczne zespoły trakcyjne jadące z prędkością przekra-
czającą 200 km/h, co nie było możliwe w innych lokalizacjach stanowiska pomia-
rowego na sieci PKP.

Do realizacji trzeciego, zasadniczego etapu badań wybrano taką lokalizację, 
która zapewniała możliwie różnorodną gamę pojazdów trakcyjnych będąc rów-
nocześnie dogodną dla kilkudniowego okresu prowadzenia rejestracji. Dodatko-
wo, korzystne jest zapewnienie możliwości kilkukrotnej rejestracji dokładnie tego 
samego pojazdu i kilku pojazdów tego samego typu. W tym celu postanowiono 
zlokalizować próby na torze nr 1 odcinka linii kolejowej nr 2 Warszawa – Tere-
spol w jej kilometrze 13,9 w pobliżu stacji Warszawa-Rembertów za semaforem 
wyjazdowym, gdzie po połączeniu torów układu podmiejskiego i dalekobieżnego, 
na których prędkość jazdy jest ograniczona odpowiednio do 60 km/h i 100 km/h 
w linię dwutorową, pojazdy z reguły przyspieszają do większej prędkości, dopusz-
czalnej dla tych pojazdów, gdyż linia kolejowa nr 2 jest przystosowana od kilome-
tra 12,9 do prędkości wynoszącej 160 km/h. Pojazdy na tym szlaku równocześnie 
pokonują nieznaczne wzniesienie, co łącznie powoduje zwiększenie obciążenia ich 
napędu przyczyniając się do potencjalnego wzrostu generowanych zakłóceń. Dla 
prowadzonych pomiarów korzystne jest przy tym możliwie największe zbliżenie 
się do sytuacji jak najgorszej pod względem zwiększonego poziomu zakłóceń emi-
towanych przez pojazd. Dodatkowym kryterium wyboru miejsca pomiarów było 
przewidzenie możliwie małej wielkości prądu powrotnego płynącego tokami szy-
nowymi, na co wpływ ma potencjalne sumowanie się prądów trakcyjnych wielu 
pojazdów i relacji ich położenia z lokalizacją podstacji trakcyjnej, możliwie odległej 
od miejsca badań. Ustalono, że wybrane miejsce pomiarów spełnia te warunki.
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Po uzyskaniu niezbędnej zgody zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. dokonano instalacji stanowiska pomiarowego i przeprowadzono 
zaplanowane badania.

W ramach badań zgromadzono rejestracje zakłóceń podczas przejazdów po-
nad 70 pojazdów trakcyjnych. Wśród tych pojazdów znajdowały się lokomotywy 
elektryczne starszego typu, z trakcyjnymi przetwornicami elektromechaniczny-
mi oraz nowsze, z przetwornicami elektronicznymi, a także starsze i nowsze typy 
elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dokonano także rejestracji pojazdu z loko-
motywą spalinową. Przeprowadzono kilkakrotnie rejestracje tak zwanego tła, czyli 
poziomu zakłóceń występującego bez przejazdu żadnego pojazdu w okolicach sta-
nowiska pomiarowego. Dodatkowo zarejestrowano poziom tła oraz poziom zakłó-
ceń wcześniej rejestrowanego pojazdu podczas równoczesnej jazdy innego pojazdu 
trakcyjnego przez miejsce instalacji stanowiska pomiarowego w po torze sąsiednim 
w celu ustalenia, czy ma to wpływ na poziom rejestrowanych zakłóceń.

Rys. 3. Stanowisko pomiarowe w laboratorium IK z anteną nadawczą w płaszczyźnie Z

Uzupełnienie kampanii pomiarowej stanowiło przeprowadzenie w laborato-
rium Instytutu Kolejnictwa w Warszawie testowych rejestracji poziomu zakłóceń 
niezależnie we wszystkich trzech płaszczyznach pomiaru, wytwarzanych z wyko-
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rzystaniem anteny nadawczej, zwanej w projekcie „black box antenna”, tej samej 
dla wszystkich prowadzących badania w ramach projektu. Antena ta wykonana 
została zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej przez INFRABEL – bel-
gijskiego uczestnika projektu i następnie była przesyłana i wykorzystywana w celu 
weryfikacji metody pomiarowej przez poszczególnych uczestników projektu. 
Wprawdzie stosowane przez IK anteny pomiarowe typu MFS-3D-100 mają wbu-
dowane dodatkowe, odseparowane galwanicznie anteny kontrolne, umożliwiają-
ce wprowadzenie sygnału testowego do sprawdzenia działania systemu rejestracji 
i obróbki danych, jednak w szczególności, ze względu na możliwość stosowania 
innych anten pomiarowych przez poszczególnych uczestników projektu, wykorzy-
stanie zewnętrznych, niezależnych anten wytwarzających pole testowe jest metodą 
bardziej korzystną, pozwalającą na porównanie zgodności stosowanych systemów 
pomiarowych.

Zgromadzone źródłowe dane pomiarowe poddano obróbce cyfrowej z wyko-
rzystaniem specjalistycznego oprogramowania dostarczonego łącznie ze sprzętem 
stanowiącym wyposażenie stanowiska pomiarowego.

5. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce

Wyniki kampanii pomiarowej przeprowadzonej w Polsce zawarto w raporcie 
stanowiącym zgodnie z założeniami projektu sposób wywiązania się ze zobowiązań 
jego uczestnika. Raporty z poszczególnych, narodowych kampanii pomiarowych 
stanowią materiał źródłowy dla opracowania końcowego raportu projektu. Zada-
nie to jest aktualnie realizowane przez technicznego koordynatora projektu, któ-
rym jest na zlecenie kolei holenderskich oddział firmy Lloyd’s Register z siedzibą 
w Utrechcie.

Raport z polskiej kampanii pomiarowej, składa się z części zasadniczej oraz 
dwóch załączników. W części zasadniczej raportu opisano na wstępie ogólne założe-
nia projektu, oczekiwane rezultaty z uwzględnieniem uwarunkowań narodowych 
oraz skrótowy plan polskiej kampanii pomiarowej. Następnie zawarto opis sys-
temu pomiarowego z uwzględnieniem wykorzystywanych elementów i urządzeń 
oraz specjalistycznego oprogramowania, sposobu walidacji systemu pomiarowego 
i sprawdzania anten pomiarowych oraz analizy niepewności pomiaru. W raporcie 
przewidziano także opis odstępstw od metody pomiarowej określonej w specyfi-
kacji, jednak w polskiej kampanii pomiarowej takie odstępstwa nie są planowane. 
W dalszej części raportu zawarto wyniki pomiarów przedstawiając szczegółowo 
najbardziej charakterystyczne wyniki. W końcowej części raportu zawarto wnioski 
z przeprowadzonej kampanii pomiarowej.

Pierwszy załącznik do raportu, Załącznik A, zawiera opis pomiarów kontro-
lnych systemu pomiarowego z wykorzystaniem zewnętrznej anteny nadawczej, 
tej samej dla wszystkich uczestników projektu. Była ona przesyłana kolejno do 
wszystkich realizatorów narodowych kampanii pomiarowych prowadzonych w ra-
mach projektu.
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Załącznik B, podzielony ze względu na jego obszerność na dwie części, zawiera 
wyniki pomiarów prowadzonych na linii kolejowej nr 2, przy jej normalnej eksplo-
atacji. W załączniku tym zamieszczono dla każdego zarejestrowanego przejazdu po-
jazdu (pociągu) jego fotografię oraz zrzuty ekranu systemu pomiarowego zawiera-
jące wykresy poziomu zakłóceń dla wszystkich trzech płaszczyzn pomiarowych oraz 
dla obu anten pomiarowych. Jak wspomniano wcześniej, dla uzyskania informacji 
o maksymalnym poziomie zakłóceń, niezależnie od ewentualnej asymetrii położenia 
źródła zakłóceń na pojeździe względem osi toru wykorzystywano bowiem równocze-
śnie dwie anteny pomiarowe umieszczone przy obu tokach szynowych.

Raport z kampanii pomiarowej z załącznikami przekazano koordynatorowi tech-
nicznemu projektu, który opracuje zbiorczy raport końcowy. Zadecydowane zosta-
nie także, jaki zakres zgromadzonych materiałów zostanie udostępniony publicznie. 
Ponieważ projekt jest finansowany ze środków publicznych Unii Europejskiej, tylko 
niektóre informacje, jak np. powiązanie określonego typu taboru ze zgromadzonymi 
pomiarami zakłóceń, o ile w określonym pomiarze stwierdzono przekroczenie ich 
dopuszczalnego poziomu, mogą być usunięte z udostępnianych danych.

6. Wnioski z polskiej kampanii pomiarowej i przeznaczenie uzyskanych 
wyników

Dane zgromadzone we wszystkich fazach polskiej kampanii pomiaru zakłó-
cających pól magnetycznych generowanych przez tabor, które mogą powodować 
błędy zliczania osi przez czujniki szynowe stosowane w licznikowych systemach 
stwierdzania niezajętości toru pozwoliły po ich obróbce cyfrowej na sformułowa-
nie kilku wniosków. Dotyczą one poziomu zakłóceń generowanych przez pojazdy 
trakcyjne zasilane napięciem 3 kV prądu stałego, czyli systemu zasilania trakcyj-
nego stosowanego w szczególności na polskiej sieci linii kolejowych.

Pierwszy wniosek dotyczy dokładności stosowanej metody pomiarowej. Zosta-
ła ona potwierdzona w wyniku poniżej opisanych rejestracji i analizy ich wyników.

W ramach kolejnych dni pomiarów prowadzonych na normalnie eksploatowa-
nej linii kolejowej dokonano kilkukrotnej rejestracji zakłóceń wytwarzanych przez 
dokładnie ten sam egzemplarz pojazdu określonego typu. Dotyczyło to dwóch 
typów elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotywy elektrycznej nowej 
generacji. Stwierdzono, że przebiegi na wykresach przedstawiających graficznie 
wyniki pomiarów uzyskane dla danej anteny pomiarowej (z dwóch wchodzących 
w skład stanowiska pomiarowego) i dla danej płaszczyzny są do siebie bardzo zbli-
żone, tylko z niewielkimi zauważalnymi różnicami. Natomiast graficznie przedsta-
wione wyniki rejestracji zakłóceń dla dwóch różnych egzemplarzy pojazdów tego 
samego typu są do siebie również podobne, lecz w tym przypadku określone róż-
nice są dość łatwo zauważalne. Przebiegi zakłóceń generowanych przez różne typy 
pojazdów są już zdecydowanie różne. Obrazowo można stwierdzić, że graficzny 
wynik pomiarów jest tak charakterystyczny dla konkretnego egzemplarza pojaz-
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du, że można go porównać z odciskiem palca, unikalnym i charakterystycznym dla 
danej osoby. Na rys. 1 przedstawiono graficzne wyniki pomiarów zakłóceń zareje-
strowanych dla tego samego pojazdu w trzech płaszczyznach, X, Y i Z.

Rys. 4. Graficzne wyniki pomiarów zakłóceń, kolejno w trzech płaszczyznach: X, Y i Z
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Opisane wyżej obserwacje stanowią potwierdzenie dokładności stosowanej me-
tody pomiarowej ze względu na powtarzalność uzyskiwanych wyników. Należy 
przy tym zaznaczyć, że całość stanowiska pomiarowego była demontowana po za-
kończeniu danego dnia kampanii pomiarowej i ponownie instalowana w kolejnym 
dniu pomiarów. Jak wynika z uzyskanych wyników, nie wpływa to negatywnie na 
powtarzalność pomiarów. Powtarzalność ta zapewnia wiarygodność wyników. Sys-
tem pomiarowy musi być więc skalibrowany praktycznie tylko odnośnie wielkości 
sygnału dla jego danej częstotliwości. Może to być przeprowadzone w warunkach la-
boratoryjnych z wykorzystaniem skonstruowanych w tym celu odpowiednich anten 
nadawczych. Takie pomiary zostały również przeprowadzone w ramach projektu.

Kolejne wnioski dotyczą poziomu zakłóceń generowanych przez różne rodzaje 
i typy pojazdów. Przede wszystkim, co było łatwe do przewidzenia, elektryczne po-
jazdy trakcyjne wyposażone w elektromechaniczne przetwornice trakcyjne wytwa-
rzają znacząco mniejszy poziom zakłóceń niż pojazdy nowszej generacji, wyposażone 
w przetwornice elektroniczne. Zakłócenia wytwarzane przez lokomotywy spalino-
we, które udało się zarejestrować podczas kampanii pomiarowej, są jeszcze mniejsze 
i nie wykraczają znacząco powyżej poziomu zakłóceń występujących w tle, czyli za-
rejestrowanych bez przejazdu pojazdów w pobliżu stanowiska badawczego.

Po przeprowadzonej obróbce zgromadzonych danych zauważono, że zdarza-
ją się przypadki nieznacznego przekroczenia dopuszczalnego poziomu zakłóceń 
przez niektóre typy pojazdów. Doświadczenie personelu badawczego IK pozwoliło 
stwierdzić, że uprzednio, podczas badań tych pojazdów w celu ich certyfikacji, 
bez wykorzystywania aparatury i metod pomiarowych zgodnych ze specyfikacją 
TS 50238-3, lecz stosując narodowe metody badawcze obserwowano przypadki 
zakłócania przez te pojazdy pracy czujników szynowych niektórych typów stoso-
wanych w Polsce. 

Dla zapewnienia wymaganej niezawodności działania i pewności zliczania osi 
czujniki szynowe wyposażane są w odpowiednie układy filtrujące, zwiększające 
odporność całego czujnika na zakłócenia. Wspomniane przypadki zakłóceń pracy 
czujników obserwowano bezpośrednio na wyjściu głowicy czujnika, bez uwzględ-
nienia działania układów filtrujących. Zakłócenia te nie powodowały błędów na 
wyjściu kompletnego czujnika szynowego, wyposażonego w odpowiednie obwody 
filtrujące sygnał. Umożliwiło to dopuszczenie do eksploatacji na polskiej sieci kole-
jowej pojazdów trakcyjnych wytwarzających zakłócenia na granicy odporności sto-
sowanych czujników szynowych, jednak bez jej przekraczania. Licznikowe systemy 
stwierdzania niezawodności toru są ponadto zwykle wyposażane w co najmniej 
zdublowane czujniki szynowe. Uzyskana dwukanałowość wejścia systemu liczni-
kowego pozwala na dodatkową poprawę niezawodności jego działania.

Badania przeprowadzone w ramach polskiej kampanii pomiarowej pozwoliły 
na sformułowanie dodatkowych wniosków odnośnie metody określonej w specyfi-
kacji technicznej TS 50238-2.

Jak wspomniano wcześniej, dodatkowo dokonano pomiarów podczas przejazdu 
pociągu po torze sąsiednim w stosunku do wyposażonego w anteny pomiarowe, na 
którym prowadzono pomiary zakłóceń. Pomiary takie przeprowadzono zarówno 
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dla tła oraz dla egzemplarza pojazdu, którego poziom wytwarzanych zakłóceń 
został już wcześniej zarejestrowany. Po obróbce danych okazało się, że w obu przy-
padkach da się zaobserwować wpływ tego pojazdu przejeżdżającego obok stano-
wiska pomiarowego po torze sąsiednim. Wpływ ten polega na nieznacznym, lecz 
zauważalnym wzroście poziomu zarejestrowanych zakłóceń. Bez dociekania kon-
kretnych przyczyn stwierdzonego wpływu należy stwierdzić, że pomiary powinny 
być prowadzone bez tego typu dodatkowych czynników skutkujących zmianą re-
jestrowanych zakłóceń.

Dodatkowy, również możliwy do przewidzenia z góry wniosek dotyczy wpływu 
położenia anteny pomiarowej w osi prostopadłej do płaszczyzny toru, czyli wyżej 
lub niżej względem poziomu główki szyny. W kilku próbach dokonano rejestra-
cji przy zmienionym (obniżonym) położeniu anteny pomiarowej. Zaobserwowano 
jedynie nieznaczne zmniejszenie się wartości zarejestrowanego sygnału zakłócają-
cego bez zmiany jego innych parametrów. Możliwe wydaje się zawarcie w specyfi-
kacji odpowiednich współczynników korekcyjnych do stosowania przy obniżeniu 
położenia anteny. Umożliwienie nieznacznego obniżenia położenia anteny pomia-
rowej w stosunku do przewidzianego w specyfikacji TS 50238-1 zapewniłoby 
zmniejszenie szansy uszkodzenia anteny przez obrzeże koła taboru w przypadku 
występowania tak zwanego płaskiego miejsca obręczy koła i tym samym obniżenia 
strefy, w której możliwe jest naruszenie anteny przez to obrzeże.

Dodatkowy wniosek z polskiej kampanii pomiarowej wykracza poza zakres ba-
dań przewidzianych w przyjętym planie testów. Otóż w pierwszej fazie pomiarów 
prowadzonych na terenie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu 
Kolejnictwa w Żmigrodzie przeprowadzono kilkakrotnie rejestrację zakłóceń wy-
twarzanych przez pojazd wykorzystujący hamulce elektrodynamiczne. Uzyskane 
wyniki nie zostały uwzględnione w raporcie z polskiej kampanii pomiarowej, gdyż 
takie badania nie były objęte programem badań. Stwierdzono jednak znaczące 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów zakłóceń, co prowadziłoby do powodo-
wania błędów sygnału wyjściowego z większości stosowanych czujników szyno-
wych i tym samym do błędów zliczania wykorzystujących je licznikowych syste-
mów stwierdzania niezajętości toru.

Wyniki kampanii pomiarowych prowadzonych przez poszczególne koleje uczest-
niczące w projekcie mają posłużyć, jak wspomniano na wstępie niniejszego artykułu, 
do walidacji określonej w specyfikacji technicznej TS 50238-3, jednolitej, europej-
skiej metody pomiaru generowanych przez pojazdy trakcyjne zakłóceń, które mogą 
powodować błędy pracy licznikowych systemów stwierdzania niezajętości toru. Za-
pewnienie uniknięcia takich przypadków na interoperacyjnych liniach kolejowych, 
wyposażonych w systemy licznikowe wykorzystujące dopuszczone do stosowania 
czujniki szynowe wymaga sprawdzenia, czy poziom zakłóceń generowany przez 
każdy nowy typ pojazdu trakcyjnego nie przekracza ustalonej granicy odporności 
tych istniejących czujników. Dla uproszczenia i zmniejszenia kosztu wprowadzania 
nowego typu taboru do eksploatacji korzystne będzie umożliwienie jednorazowego 
pomiaru wytwarzanych przez niego zakłóceń bez konieczności powtarzania takich 
pomiarów przez każdego zarządcę infrastruktury i zastąpieniu stosowanych dotych-
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czas narodowych metod oceny takich zakłóceń jednolitą metodą pomiarową, a więc 
rzeczywiste stosowanie metod wzajemnej zgodności i uznawania badań. Wstępne 
wyniki już przeprowadzonych kampanii pomiarowych, realizowanych w ramach pa-
kietu roboczego WP11 projektu finansowanego ze środków europejskich dla sieci 
TEN-T, mającego ułatwić i przyspieszyć wdrażanie systemu ERTMS na kolejach eu-
ropejskich pozwalają stwierdzić, że jednolita metoda testowania określona w specyfi-
kacji technicznej TS 50238-3 może zastąpić dotąd stosowane różnorodne narodowe 
metody pomiarowe. Ostateczny wniosek uwzględniający ewentualne korekty tej 
specyfikacji i granicznych wartości poziomu zakłóceń zostanie sformułowany w pod-
sumowaniu wszystkich kampanii pomiarowych i będzie stanowił rezultat projektu 
opisanego w niniejszym artykule.
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ANALIZA FUNKCJONOWANIA 
SYSTEMU STEROWANIA RUCHEM 

NA CIĄGU TRAMWAJOWYM 
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Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, które miały na celu 
analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność 
przejazdu tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki w Kra-
kowie. Uzyskane dane posłużyły do obliczenia liczbyzatrzymań tramwajów spowodowa-
nych nieprawidłowym działaniem systemu. Ponadto w pracy poruszono kwestie wpły-
wu liczby zatrzymań na czas przejazdu badanego odcinka. Wyznaczono również koszt 
zużycia energii zdeterminowany przez zatrzymania tramwajów przed sygnalizatorami 
z uwzględnieniem specyfikacji technicznych poruszającego się na analizowanym ciągu 
taboru.

Słowa kluczowe: uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, systemy sterowania 
ruchem, komunikacja tramwajowa

1. Wprowadzenie

Kraków jako drugie co do wielkości miasto Polski oraz jeden z największych 
ośrodków akademickich i turystycznych musi sprostać coraz większym wyma-
ganiom dotyczącym obsługi komunikacyjnej. Z Kompleksowych Badań Ruchu 
(KBR) z roku 2013 wynika, że miasto ma charakter policentryczny. Oznacza to, 
że śródmieście jest celem znacznej liczby podróży realizowanych w krakowskiej 
aglomeracji. W stosunku do wyników KBR z 2003 roku można zauważyć wyraź-
ny wzrost znaczenia transportu indywidualnego kosztem komunikacji miejskiej 
(tab. 1).
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Tabela 1. Podział zadań przewozowych w roku 2003 oraz 2013

Kompleksowe 
Badania Ruchu

Komunikacja 
zbiorowa [%]

Samochód 
osobowy [%]

Ruch 
pieszy [%]

Rower 
[%] Pozostałe [%]

2003 43,0 27,0 29,0 1,0 -
2013 36,3 33,7 28,4 1,2 0,4

Źródło: opracowanie własne

Udział podróży realizowanych publicznym transportem zbiorowym w ostatniej 
dekadzie zmalał, co było efektem zwiększenia się udziału podróży realizowanych 
transportem indywidualnym [1,2]. Do przyczyn zaistniałej sytuacji można zali-
czyć rosnący wskaźnik zmotoryzowania mieszkańców Krakowa, który wg najnow-
szych Kompleksowych Badań Ruchu wynosi 323 samochody na 1000 mieszkań-
ców. Modernizacjai wzrost przepustowości wielu ulic umożliwiających dojazd oraz 
poruszanie się w obrębie centrum miasta mogły mieć przełożenie na częstsze ko-
rzystanie z samochodów osobowych przez mieszkańców Krakowa. Efektem tego 
zjawiska jest tworzenie się kongestii, która oddziałuje na funkcjonowanie komuni-
kacji zbiorowej poza wydzielonymi korytarzami ruchu, zmniejszając jej konkuren-
cyjność względem samochodu osobowego.

Obecnie pasażerowie publicznego transportu zbiorowego oczekują spełnienia 
określonych standardów w zakresie warunków podróży, m.in.: komfortu, dostęp-
ności usług, czasu oraz kosztów podróży. Koniecznością stało się wdrażanie nowo-
czesnych rozwiązań w zakresie infrastruktury, sterowania ruchem, obsługi pasa-
żerskiej oraz wymianę starego nieatrakcyjnego taboru nanowoczesny, przyjazny 
dla pasażerów i środowiska. Samo jednak wdrażanie nowoczesnych technologii na 
dłuższą metę nie przynosi efektu, dlategointegracja wszystkich tych elementów na 
terenie całej aglomeracji stała się priorytetem. Rozwiązaniem umożliwiającym zin-
tegrowanie wszystkich wdrażanych rozwiązań i innowacji są systemy sterowania 
ruchem, które pozwalają zoptymalizować wykorzystanie potencjału komunikacji 
zbiorowej i zwiększyć jej konkurencyjność w stosunku do samochodu osobowego.

2. Obszarowy system sterowania ruchem w Krakowie

W 2005 r. rozpoczęto w Krakowie wdrażanie systemu sterowania ruchem, któ-
rego zadaniem jest zarządzanie sygnalizacjami świetlnymi oraz kontrola ich funk-
cjonowania. Dodatkowo został wprowadzony System Nadzoru Ruchu Tramwajo-
wego TTSS odpowiadający za sterowanie tablicami informacji pasażerskiej, a jego 
wdrożenie związane było z utworzeniem pierwszej linii Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju.

W 2012 r. oddano do użytku trasę tramwajową łączącą ulicę Brożka z pę-
tlą Czerwone Maki, która poprawiła obsługę komunikacyjną osiedla Ruczaj wraz 
z Kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach inwestycji wprowadzono 
system sterowania ruchem, którego założeniem było uprzywilejowanie tramwajów 
poprzez nadawanie im priorytetu w ruchu. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas 
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przemieszczenia się pasażera w danej relacji, przez co usługa staje się bardziej kon-
kurencyjna względem transportu indywidualnego.

Przyznanie priorytetu pociągom tramwajowym wiąże się z koniecznością de-
tekcji i załączeniem bezkolizyjnego przejazdu przez skrzyżowanie lub przejazd 
tramwajowy. Uprzywilejowanie zbliżającego się pojazdu może nastąpić poprzez: 
wygenerowanie specjalnej dodatkowej fazy ruchu, wydłużenie sygnału zielonego, 
zmianę kolejności faz lub sterowanie dynamiczne w oparciu o minimalizację funk-
cji celu. Najważniejsze jest jednak to, by sterowniki lokalne były ze sobą zintegro-
wane, umożliwiając w ten sposób sterowanie ruchem na danym obszarze [3].

Na ciągu tramwajowym od ulicy Brożka do pętli Czerwone Maki zastosowano 
podwójny system detekcji, podstawowy oparty na meldunkach wysyłanych przez 
autokomputery znajdujące się w tramwajach oraz rezerwowy, wykorzystujący 
pętle indukcyjne zlokalizowane pomiędzy szynamibezpośrednio przed sygnaliza-
torami tramwajowymi [4].

3. Pomiary funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem 
na ciągu komunikacyjnym Brożka-Czerwone Maki

Pod koniec maja i na początku czerwca 2014 roku studenci Politechniki Kra-
kowskiej z kierunku transport przeprowadzili obserwacje mające na celu analizę 
funkcjonowania i wpływu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem na płynność 
przejazdu tramwajów przez skrzyżowania w ciągu drogowo – tramwajowym: Li-
pińskiego – Czerwone Maki. Analizie zostało poddanych sześć skrzyżowań oraz 
trzy przejazdy tramwajowe, których lokalizacja została przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Lokalizacja punktów objętych badaniami w ciągu tramwajowym Lipińskiego-Czerwone Maki
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.google.pl/maps
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Pomiary we wszystkich zaznaczonych powyżej punktach przeprowadzono 
w dwa dni robocze: we wtorek i w czwartek w okresie porannym (w godzinach: 
6:30 - 9:00) oraz popołudniowym (w godzinach: 14:30 - 17:00). Ponadto obser-
wacje były prowadzone także w sobotę w godzinach: 10:00 - 14:00. Powodem 
wyboru wyżej opisanych okresów pomiarowych była najwyższa częstotliwość 
kursowania tramwajów w obu kierunkach na badanym ciągu komunikacyjnym 
(48 pojazdów/h w dni powszednie oraz 30 pojazdów/h w sobotę). Obserwatorzy 
na arkuszach pomiarowych odnotowywali m.in. zdarzenia związane z ruchem 
tramwajów oraz sytuacją na skrzyżowaniach. Pozwoliło to na przeanalizowanie 
funkcjonowania systemu sterowania ruchem. W czasie pomiarów rejestrowano 
informacje takie jak: numery boczne pojazdów, godziny dojazdów i minięcia 
sygnalizatorów, zatrzymania przy peronie przystanku, a także przyczyny zatrzy-
mań tramwajów przed sygnalizatorem. Zatrzymanie zostało sklasyfikowane jako 
całkowite wyhamowanie pojazdu i nie obejmowało powolnego toczenia się po-
ciągu. W arkuszach pomiarowych zostały wyszególnione następujące przyczyny 
zatrzymania:

– ruch relacji kolizyjnej – zatrzymanie tramwaju przed sygnalizatorem spo-
wodowane brakiem szczeliny pionowej wynikającym z ruchu relacji koli-
zyjnej;

– brak szczeliny pionowej na sygnalizatorze – zatrzymanie tramwaju spowo-
dowane brakiem szczeliny pionowej mimo możliwości bezkolizyjnego prze-
jazdu;

– włączenie i wyłącznie szczeliny pionowej – zatrzymanie tramwaju spowodo-
wane zmianą szczeliny pionowej na poziomą, tuż przed jadącym pojazdem, 
wymuszającą gwałtowne hamowanie tramwaju;

– brak miejsca na przystanku – zatrzymanie tramwaju przed sygnalizatorem 
spowodowane przez brak miejsca na przystanku (trwająca wymiana pasaże-
rówwe wcześniej jadącym pojeździe).

W przypadku, gdy nastąpiło zatrzymanie z przyczyn nieuwzględnionych w ar-
kuszach pomiarowych, w rubryce «uwagi» wpisywano stosowne do sytuacji obja-
śnienia.

Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizy i wyznaczono liczbę 
zatrzymań spowodowanych przez brak nadania priorytetu nadjeżdżającemu po-
jazdowi a także wynikające z tego faktu: koszt zużycia energii i wydłużenie czasu 
przejazdu na badanym odcinku. 

4. Wyniki przeprowadzonych badań

Podczas pomiarów na ciągu tramwajowym Lipińskiego - Czerwone Maki uzy-
skano 5316 obserwacji na 15 punktach pomiarowych w obu kierunkach. Otrzy-
mane wyniki zestawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów ruchu tramwajów na ciągu Lipińskiego - Czerwone Maki

Dzień Okres pomiarowy Płynny przejazd Zwolnienie Zatrzymanie

Sobota 10:00-14:00 801 74,24% 134 12,42% 144 13,35%

Wtorek
6:30-9:00 767 71,68% 107 10,00% 196 18,32%

14:30-17:00 736 69,57% 139 13,14% 183 17,30%

Czwartek
6:30-9:00 693 65,69% 131 12,42% 231 21,90%

14:30-17:00 697 66,13% 143 13,57% 214 20,30%
Zbiorcze wyniki dla 

przeprowadzonych pomiarów 3694 69,49% 654 12,30% 968 18,21%

Źródło: opracowanie własne

W 968 przypadkach przejazd tramwaju był poprzedzony koniecznością za-
trzymania przed sygnalizatorem, a w 654 przypadkach zwolnienia. Ponad 69% 
tramwajów na badanym ciągu przejechało płynnie. Wynik ten świadczy o niere-
alizowaniu przez system założonych standardów, według których 90% przejazdów 
powinno odbywać się w sposób płynny bez zatrzymania niezależnie od dnia tygo-
dnia oraz godziny2. System funkcjonował najefektywniej w sobotę, kiedy na anali-
zowanym ciągu poruszała się mniejsza niż w dzień roboczy liczba pociągów tram-
wajowych. Najwięcej utrudnień w ruchu tramwajów zaobserwowano w czwartek 
pomiędzy 6:30 a 9:00, odnotowano wtedy największą liczbę zatrzymań (niemal 
22% wszystkich przejazdów) oraz najmniejszą liczbę płynnych przejazdów (65,7% 
wszystkich przejazdów).

Wyniki pomiarów uwzględniające przyczyny unieruchomienia tramwaju zosta-
ły przedstawione w tabeli 3. 

Tabela 3. Liczba i procentowy udział zatrzymań z podziałem na ich przyczyny
Przyczyna zatrzymania

Ruch relacji 
kolizyjnej

Brak 
szczeliny 
pionowej

Włączenie 
 i wyłączenie 

szczeliny pionowej

Brak  
miejsca na 
przystanku

Przyczyna  
nie została 

sklasyfikowana
Liczba zatrzymań 337 388 25 101 46
Udział procentowy

[%] 37,57 43,26 2,79 11,26 5,13

Źródło: opracowanie własne

Obserwacje wykazały, że w ponad 83% przypadków zatrzymanie tramwaju 
było spowodowane nieprzygotowaniem przez system priorytetu lub też błędną 
detekcją nadjeżdżającego pojazdu. Około 5% zatrzymań nie zostało zidentyfiko-
wanych przez obserwatorów, a w 101 przypadkach unieruchomienie było spo-
wodowane brakiem miejsca na przystanku i koniecznością oczekiwania przed 
sygnalizatorem. W tabeli 3 nie uwzględniono zatrzymań zarejestrowanych na 
przejazdach tramwajowych, na których zgodnie z przyjętą metodologią pomiarów 
nie identyfikowano przyczyny zatrzymania. Dla trzech tego typu punktów pomia-

2	 	Informacja	uzyskana	od	Zarządu	Infrastruktury	Komunalnej	i	Transportu
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rowych odnotowano 71 zatrzymań. Odrzucając wyniki z nieokreśloną przyczyną 
oraz zatrzymania spowodowane brakiem miejsca na przystanku wyznaczono liczbę 
zatrzymań spowodowanych funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej, która wynio-
sła 8213 (rys. 2).

Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych przyczyn zatrzymań systemowych
Źródło: opracowanie własne

Największa liczba zatrzymań systemowych (determinowanych funkcjonowa-
niem systemu) była spowodowana brakiem szczeliny pionowej dla nadjeżdżającego 
pojazdu. Drugą ważną przyczyną była obsługa relacji kolizyjnej, stanowiąc ponad 
41% zatrzymań. Powodem tych zatrzymań mógł być brak detekcji spowodowany 
błędnym funkcjonowaniem jednego z elementów systemu. Zakłócenia w ruchu 
tramwajów spowodowane zatrzymaniami na skrzyżowaniach powodują zmniej-
szanie odstępów czasu pomiędzy kolejnymi pociągami. Prowadzi to do sytuacji, 
w których pojazdy przejeżdżają poszczególne skrzyżowania w krótkich odstępach 
czasu. Wówczas system, uwzględniając nałożone ograniczenia, musi niejednokrot-
nie zatrzymać tramwaj, aby umożliwić ruch relacjom kolizyjnym.

Liczbę zatrzymań spowodowanych przez system sterowania dla poszczególnych 
punktów pomiarowych w obu obserwowanych kierunkach przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Liczba zatrzymań w punktach pomiarowych

Punkt pomiarowy
Kierunek: Czerwone Maki Kierunek: centrum miasta

Liczba 
zatrzymań

Udział procentowy
[%]

Liczba 
zatrzymań

Udział procentowy
[%]

1 Przejazd Hotel 5 1,15 8 2,07
2 Przejazd Golemo 4 0,92 55 14,25
3 Kobierzyńska 98 22,48 52 13,47
4 drogi osiedlowe 75 17,20 75 19,43
5 Norymberska 105 24,08 78 20,21
6 Łojasiewicza 0 0,00 0 0,00
7 Gronostajowa 65 14,91 34 8,81
8 Drukarska 6 1,38 6 1,55
9 Chmieleniec 78 17,89 78 20,21

Źródło: opracowanie własne

3	 	Liczba	zatrzymań	systemowych	obejmuje	zatrzymania	na	skrzyżowaniach	i	przejazdach	tramwajowych
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W obu kierunkach najwięcej zatrzymań spowodowanych nieprawidłowym 
funkcjonowaniem systemu odnotowano na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego, 
Rostworowskiego i Norymberskiej. Ponad 20% wszystkich zaobserwowanych za-
trzymań miało miejsce na tym skrzyżowaniu. Z przedstawionych danych wynika, 
iż tylko skrzyżowanie ulic Bobrzyńskiego i Drukarskiej oraz przejazdy tramwa-
jowe przy Hotelu Start oraz przez ulicę Łojasiewicza funkcjonowały optymalnie. 
Na pozostałych punktach odnotowano znaczące liczby zatrzymań przekraczają-
ce dopuszczalne wartości założone w umowie wdrażania systemu. Problem, jaki 
został zauważony, to duża liczba zatrzymań w obu kierunkach na skrzyżowaniu 
ulicy Grota-Roweckiego oraz dróg osiedlowych. Jest to skrzyżowanie, w obrębie 
którego nie ma zlokalizowanego przystanku, a podporządkowane wloty charakte-
ryzują się bardzo niskimi wartościami natężenia ruchu w porównaniu do wlotów 
na innych skrzyżowaniach. Pomimo tego odnotowano po 75 zatrzymań w każdym 
z kierunków jazdy. Zauważono również, że duża liczba zatrzymań na przejeździe 
przy salonie Golemo (punkt nr 2) w kierunku centrum miasta może być spowo-
dowana bliskim sąsiedztwem sygnalizatora z peronem przystankowym. Sytuacja 
ta powoduje, że system odbiera meldunek, gdy tramwaj ruszy, a nie zawsze na tak 
krótkim odcinku zdąży przygotować szczelinę pionową. W obu omawianych po-
wyżej przypadkach przyczyną zatrzymań najprawdopodobniej jest nieefektywnie 
funkcjonująca detekcja pociągu tramwajowego.

5. Zatrzymania pociągów tramwajowych na analizowanym ciągu

Wykonane pomiary pozwoliły przeprowadzić analizę przejazdów tramwajów 
w obu kierunkach w odniesieniu do poszczególnych pociągów tramwajowych. 
Dzięki temu udało się wyznaczyć liczbę tramwajów, którenie zatrzymały się ani 
razu oraz te, którym zdarzało się to nawet kilkukrotnie podczas jednego przejazdu 
(tab. 5 oraz rys. 3 i 4).

Tabela 5. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających badanym ciągiem tramwajo-
wym dla całego okresu pomiarowego

Liczba zatrzymań Kierunek: Czerwone Maki Kierunek: centrum miasta
Liczba i procentowy udział tramwajów

0 29 12,7% 48 20,8%
1 74 32,5% 82 35,5%
2 71 31,1% 58 25,1%
3 42 18,4% 27 11,7%
4 9 3,9% 9 3,9%
5 3 1,3% 6 2,6%
6 0 0,0% 1 0,4%

Suma 228 231
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających badanym ciągiem tramwajowym 
dla poszczególnych okresów pomiarowych – kierunek pętla Czerwone Maki

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych przejeżdżających badanym ciągiem tramwajowym 
dla poszczególnych okresów pomiarowych – kierunek centrum miasta

Źródło: opracowanie własne

Tramwaje jadące w kierunku pętli Czerwone Makinajczęściej zatrzymywały się 
jednokrotnie (32,5% ogólnej liczby zatrzymań) lub dwukrotnie (31,1%) na całym 
ciągu. Na 228 zarejestrowanych pojazdów tylko 29, tj. niespełna 13% z nich, 
przejechało całą trasę bez żadnego zatrzymania. W przypadku pociągów porusza-
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jących się w kierunku centrum miasta na 231 zaobserwowanych tramwajów 48 
przejechało bez zatrzymania, co stanowi ok. 21%. Zaobserwowano nieznacznie 
większą liczbę pojazdów zatrzymujących się jednokrotnie (35,5% ogólnej liczby 
zatrzymań) oraz znacząco niższą wartość dwu (25,1%) i trzykrotnych (11,7%) 
zatrzymań.

W kierunku pętli Czerwone Maki w dni robocze liczba przejazdów bez za-
trzymania była o połowę mniejsza niż w sobotę. Ponadto w okresach porannych 
dochodziło do mniejszej liczby zatrzymań niż w popołudniowych. W sobotę zosta-
ło również zrealizowanych najwięcej przejazdów z jednym zatrzymaniem. W dni 
robocze pociągi najczęściej zatrzymywały się jeden lub dwa razy. Widać także, że 
w czwartek tramwaje zatrzymywały się o wiele częściej niż we wtorek.

Również w kierunku centrum miasta w soboty przejazdy odbywały się najczę-
ściej bez żadnego lub z jednym zatrzymaniem. W dni robocze rośnie udział prze-
jazdów z jednym lub dwoma zatrzymaniami. W kierunku centrum miasta można 
także zauważyć nieznacznie większą liczbę zatrzymań w czwartek niż we wtorek. 
Należy również zauważyć, iż w czwartkowym porannym okresie pomiarowym za-
rejestrowano przejazd aż z sześcioma zatrzymaniami.

Porównując dane z tabeli oraz wykresów można zauważyć, że ruch tramwajów 
poruszających się z pętli do centrum miasta w odniesieniu do kierunku przeciw-
nego jest bardziej płynny. Ponadto przy mniejszej liczbie pociągów na godzinę 
na analizowanym ciągu ruch odbywa się sprawniej niż w dni robocze, w których 
częstotliwość kursowania jest wyższa.

Zauważono, że system efektywniej zarządza ruchem pojazdów opuszczających 
pętlę, ponieważ zachowane są odstępy czasu pomiędzy kolejnymi tramwajami wy-
nikające z rozkładu jazdy. Natomiast w przypadku pociągów pojawiających się na 
ciągu z centrum miasta występują dużo większe fluktuacje i dyspersja odstępów 
czasu pomiędzy kolejnymi tramwajami. Taka sytuacja powoduje wzrost skompli-
kowania sterowania ruchem, co znajduje odzwierciedlenie w większej niż w kie-
runku przeciwnym liczbie zatrzymań. Zależność ta występuje jednak tylko w dni 
robocze, gdy częstotliwość kursowania wynosi 24 poj./h (w godzinach szczytu po-
rannego i popołudniowego). W sobotę, podczas której częstotliwość kursowania 
jest niższa, system działa efektywniej niż w dniach roboczych.

6. Wpływ zatrzymań na wydłużenie czasu podróży

Wykonane pomiary umożliwiły zanalizowanie czasu trwania zatrzymań syste-
mowych (tabela 6), a także ich wpływ na wydłużenie czasu podróży.

Zauważono, że pojazdy dłużej oczekiwały na przyznanie szczeliny pionowej 
na skrzyżowaniach niż na przejazdach. Ponadto najdłuższe średnie czasy trwania 
zatrzymań odnotowano na skrzyżowaniach o dużej liczbie relacji i dużym natę-
żeniu ruchu z wlotów podporządkowanych, tj. Norymberska oraz Kobierzyńska. 
Przyczyną takiej sytuacji najprawdopodobniej są skomplikowane sytuacje rucho-
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we oraz założone ograniczenia (m.in. minimalny czas trwania każdej z faz), które 
przekładają się na złożoność obliczeniową systemu. Należy jednak zauważyć sto-
sunkowo długie zatrzymania tramwajów na skrzyżowaniu z drogami osiedlowymi. 
Charakteryzuje się ono małymi natężeniami ruchu relacji kolizyjnych dla tramwa-
ju, a pomimo tego pociągi w tym miejscu często i na długo zatrzymują się przed 
sygnalizatorami. Przyczynami takiej sytuacji są najprawdopodobniej błędy w de-
tekcji oraz źle określone punkty meldunkowe. Analizując średnie czasy zatrzymań 
dla obu kierunków można stwierdzić, że są trzykrotnie wyższe od założonych do-
puszczalnych (5 sekund).

Tabela 6. Średnie czasy trwania zatrzymań na poszczególnych punktach pomiarowych w obu kie-
runkach

Punkt pomiarowy Kierunek Czerwone Maki Kierunek centrum miasta
Średni czas trwania zatrzymania [sekundy]

Przejazd	Hotel 7,00 5,63
Przejazd	Golemo 15,25 7,47
Kobierzyńska 14,69 16,10
drogi	osiedlowe 12,19 14,55
Norymberska 19,62 24,09
Łojasiewicza 0,00 0,00
Gronostajowa 13,56 17,85
Drukarska 11,33 6,00
Chmieleniec 13,97 13,36

Średniadla kierunku 15,02 15,41
Źródło: opracowanie własne

Dla lepszego zobrazowania czasu trwania zatrzymań determinowanych nie-
właściwym funkcjonowaniem systemu dane przedstawiono w postaci szeregu roz-
dzielczego przedziałowego o szerokości klas 5 sekund i przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Liczba zatrzymań pociągów tramwajowych w poszczególnych przedziałach czasowych
Źródło: opracowanie własne
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Zatrzymania pomiędzy 11 a 15 sekund występowały najczęściej, bo aż 204 
razy. Zaledwie 14% zatrzymań trwało krócej niż 5 sekund, a zgodnie z założo-
nymi standardami dłuższe postoje nie powinny mieć miejsca4. Zauważono tak-
że zatrzymania trwające blisko lub ponad 2 minuty, co stanowi 30,5% śred-
niego czasu przejazdu analizowanym ciągiem, który jest równy 6 min 34 sek. 
Ponadto tak długie zatrzymania nie są incydentami, ponieważ przykładowo 
odnotowano cztery zatrzymania trwające między 111 a 115 sekund oraz trzy 
pomiędzy 131 a 135 sekund. Jedną z przyczyn bardzo długiego czasu ocze-
kiwania tramwaju przed sygnalizatorem mógł być błąd zgłoszenia tramwaju 
w systemie lub jego brak. Warto także zauważyć, że wydłużony czas zatrzyma-
nia mógł być związany ze zmniejszonymi odstępami pomiędzy poszczególnymi 
tramwajami i przekraczanie skrzyżowań w krótkich odstępach czasu.

Wykorzystując dane otrzymane z obserwacji dotyczące średniego czasu 
trwania zatrzymania, średniej liczby zatrzymań, a także różnicy pomiędzy 
średnim czasem dojazdu do przystanku przy płynnym przejeździe oraz zatrzy-
maniu dla każdego z kierunków określono średnią stratę czasu generowaną 
przez funkcjonowanie systemu. W obliczeniach pominięto czasy zatrzymań 
spowodowanych przez brak miejsca na przystankach oraz bez określonej przy-
czyny. Dla obu kierunkówśrednia łączna strata czasu wynosiła: 30,1 sekundy 
w kierunku pętli Czerwone Maki oraz 29,8 sekundy w kierunku centrum mia-
sta. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi niespełna 8% średniego czasu 
przejazdu analizowanym ciągu. Zatem można stwierdzić, że liczba i czas za-
trzymań nie ma większego wpływu na punktualność tramwajów kursujących 
do pętli Czerwone Maki. 

7. Analiza kosztów zatrzymań

Na podstawie liczby zatrzymań na badanym ciągu tramwajowym oraz infor-
macji dotyczących ilości zużywanej energii przez pociągi tramwajowe na wozo-
kilometr (tab. 7) wyliczono koszty ponownego rozpędzenia wagonu po zatrzy-
maniu. Do analizy przyjęto liczbę zatrzymań, których przyczyna była zależna 
od funkcjonowania systemu. W obliczeniach nie uwzględniono liczby zwolnień, 
ponieważ część z tramwajów kursujących po badanym ciągu jest wyposażona 
w urządzenia umożliwiające proces rekuperacji energii. Wówczas pojazdy pod-
czas hamowania magazynują energię i mogą ją wykorzystać ponownie do rozpę-
dzenia się. W przypadku zatrzymania pociągu w specyficznych sytuacjach prąd 
jest przekazywany do znajdujących się w bliskim sąsiedztwie tramwajów, lecz 
najczęściej jest traconyw opornikach.

4	 	Informacja	uzyskana	od	Zarządu	Infrastruktury	Komunalnej	i	Transportu
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Tabela 7. Zużycie energii przez poszczególne rodzaje taboru na wozokilometr

L.p. Typ wagonu Jednostkowe zużycie energii 
[kWh/wozokm]

1. N8 3,2
2. EU8N 3,2
3. NGT6 3,5
4. GT8S 3,5
5. E1C3 3,6
6. pojedynczy	wagon	105Na 3,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od MPK S.A. w Krakowie

Przy obliczeniu kosztów wszystkich zatrzymań odnotowanych na badanym od-
cinku sieci tramwajowej przyjęto następujące założenia5:

– jako pojazd ekwiwalentny przyjęto wagon 105Na, dla którego znany był 
sposób wyliczenia kosztu dla pojedynczego zatrzymania,

– jako koszt 1 kWh przyjęto stawkę oferowaną przez Tauron Polska Energia 
dla Krakowa w wysokości 0,57 zł (stan na 22.09.2014 r.).

Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymano ostateczny wzór, w którym zmienną 
jest koszt 1 kWh: 

 (1)

gdzie: 566,1554 jest liczbą kWh, które zostały zużyte do ponownego rozpę-
dzenia wagonów.

Po podstawieniu założonego kosztu 1 kWh otrzymano łączny koszt zużycia 
energii w wyniku zatrzymań pociągów tramwajowych przed sygnalizatorami 
o wysokości 322,71 zł. Należy nadmienić, że jest to koszt poniesiony jedynie w cią-
gu 14 godzin przeprowadzonych obserwacji, z czego w ciągu 10 godzin tramwaje 
kursowały z zwiększoną częstotliwością 24 pociągów/h. Prognozując koszt na cały 
rok przyjęto założenia:

– 200 dni, w których w ciągu 6 godzin na dobę w jednym kierunku na ba-
danym ciągu porusza się 24 pojazdów/h - założenie wynika z zwiększonej 
częstotliwości kursowania linii 52 lub linii zastępczej 70 w dni robocze;

– 200 dni, w których w ciągu 10 godzin w ciągu doby tramwaje kursują ze 
stałą częstotliwością 18 pojazdów/h – w godzinach poza szczytem komuni-
kacyjnym w dni robocze;

– 150 dni, w których tramwaje kursują z częstotliwością 15 pojazdów/h – 
przyjęto, że w soboty i święta kursy są realizowane przez 16 godzin z jedna-
kową częstotliwością,

– przyjęto na podstawie wcześniejszych obliczeń średnie zużycie energii wy-
korzystywanej w ciągu jednej godziny do ponownego rozpędzenia wagonu 

5	 	Informacje	dotyczące	algorytmu	uzyskano	dzięki	współpracy	z	Miejskim	Przedsiębiorstwem	Komunikacji	
S.A.	w	Krakowie	
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na poziomie 28,3077 kWh dla 15 pociągów/h, 33,9693 kWh dla 18 pocią-
gów/h oraz 45,2924 kWh dla 24 pociągów/h w jednym kierunku.

Dzięki powyższym założeniom wyznaczono przewidywane zużycie ener-
gii, spowodowane dodatkowymi zatrzymaniami dla całego roku na poziomie 
190 228,22 kWh, co daje koszt 108 430,08 zł przy uwzględnieniu założonej 
stawki za 1 kWh. Należy zaznaczyć, że jest to koszt dla jednego z odcinków, na 
którym funkcjonuje Obszarowy System Sterowania Ruchem. Ponieważ system nie 
został jeszcze wprowadzony w obrębie całej sieci tramwajowej nie można oszaco-
wać kosztów zużytej energii dla całej sieci tramwajowej.

8. Podsumowanie

Wdrażanie systemów sterowania ruchem pozwala zwiększyć efektywność 
funkcjonowania transportu zbiorowego. Przeprowadzone badania obszarowego 
systemu sterowania ruchem wdrożonego na ciągu tramwajowym Lipińskiego – 
Czerwone Maki w Krakowie wykazały konieczność monitorowania parametrów 
jego pracy w celu wyeliminowania w przyszłości wykrytych w czasie badań przy-
padków nieprawidłowego funkcjonowania. Zaobserwowana liczba zatrzymań oraz 
średni czas ich trwania, znacznie odbiegają od standardów określonych w umo-
wiena wdrożenie systemu. Wśród przyczyn zatrzymań można wyróżnić błędy 
w detekcji pojazdów oraz znaczącą nieregularność kursowania tramwajów. Prowa-
dzą one do sytuacji, w których system, aby spełnić nałożone ograniczenia musiałby 
wstrzymać ruch w relacjach kolizyjnych na wiele minut, co ze względu na okre-
ślone ograniczenia długości cyklu nie może mieć miejsca. Oznacza to, że system 
wymaga jeszcze dopracowania, którego celem powinna być minimalizacja liczby 
i długości zatrzymań tramwajów na analizowanym ciągu. Przewiduje się, iż wdro-
żenie systemu sterowania ruchem na ul. Kapelanka i Monte Cassino, które nastą-
piło już po zrealizowaniu omawianych badań przyczyni się do bardziej płynnego 
ruchu w kierunku pętli Czerwone Maki. Koszty większego zużycia energii rzędu 
110 tys. zł rocznie na 3,8 km odcinku torowiska pokazują, jak ważne jest maksy-
malne wykorzystanie potencjału systemów sterowania ruchem. Należy pamiętać, 
że minimalizacja liczby zatrzymań znajdzie przełożenie nie tylko w kosztach zuży-
tej energii, ale również w zużyciu eksploatacyjnym taboru oraz poprawi komfort 
podróży pasażerów. Dalsza rozbudowa i rozwój systemów sterowania ruchem są 
kluczowe dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej aglomeracji krakowskiej o wy-
sokim standardzie, która będzie konkurencyjna względem transportu indywidu-
alnego.
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OCENA DEGRADACJI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
I JEJ SPODZIEWANEJ INTESYWNOŚCI1

Streszczenie. Ocena degradacji nawierzchni kolejowej może mieć różny stopień 
szczegółowości zależny od jej celu. Artykuł przedstawia nową metodę oceny degradacji 
na długości 1 km toru. Opiera się ona na syntetycznym wskaźniku stanu toru, wieku 
podkładów drewnianych lub betonowych i wykorzystaniu stopnia trwałości szyn. Ocena 
ta ma charakter punktowy. W zależności od liczby punktów tor dzieli się na cztery klasy. 
Ocena ta może być pomocna przy określaniu kolejności robót i wykonywaniu pewnych 
zadań diagnostycznych.

Słowa kluczowe: degradacja nawierzchni, syntetyczny wskaźnik stanu toru, 
wiek podkładów

1. Wstęp

Systemy oceny stanu nawierzchni zależą od wykonywanych pomiarów i ob-
serwacji oraz celów, jakim mają służyć. Niezależnie od stopnia szczegółowości 
oceny jest ona zwykle wykorzystywana również do planowania robót, często też 
wzbogaca ewidencję drogi kolejowej. Przykładem takiej oceny jest system TIPS 
stosowany na drogach szynowych Nowego Jorku [5].

Pełna ocena nawierzchni powinna obejmować cechy geometryczne oraz kon-
strukcyjne. Jest ona z reguły wyrażana w skali liczbowej. Liczba cech stanowią-
cych podstawę oceny zależy od jej przeznaczenia. Badając przyczyny wykolejenia 
bierze się pod uwagę nawet kilkadziesiąt parametrów. Obrazując ogólnie stan 
nawierzchni na dłuższych odcinkach, liczbę jej atrybutów można ograniczyć do 
kilku.

 

1  Wkład procentowy poszczególnych autorów: Bałuch H. 35%, Bałuch M. 40%, Nowosińska I. 25%
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2. Ogólna ocena degradacji nawierzchni

Podstawą oceny stanu nawierzchni na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. jest ocena oparta na pomiarach wykonywanych drezyną pomiarową 
EM-120. Jest to ocena geometryczna, ale na jej podstawie, w stopniu zależnym od 
doświadczenia, można sobie uzmysłowić, jaki jest stan konstrukcji na odcinku, na 
którym wykonano pomiary.

Uogólnieniem tej oceny w skali jednego kilometra jest syntetyczny wskaźnik 
stanu toru J, obliczany na podstawie odchyleń standardowych czterech wielkości 
geometrycznych [4]:

 
(1)

gdzie: Sz, Sy, Sw, Se - odchylenia standardowe odpowiednio nierówności piono-
wych, poziomych, wichrowatości i szerokości toru.

3. Możliwe rozszerzenie oceny degradacji nawierzchni

Informację o stopniu degradacji nawierzchni kolejowej w skali jednego kilome-
tra można znacznie wzbogacić uzupełniając ją wiekiem podkładów oraz stopniem 
wykorzystania trwałości szyn. Obie liczby są dostępne i wyznaczane corocznie, na 
podstawie programu SOKON (System Oceny Konstrukcji Nawierzchni) [2].

Wiek podkładów w [lat], zwłaszcza z drewna miękkiego, w dużym stopniu 
charakteryzuje ich stan. Ważności stanu podkładów dowodzą statystyki wykole-
jeń. Na kolejach europejskich wydarza się 500 wykolejeń pociągów towarowych 
rocznie, przy średniej stracie ok. 1 miliona euro na jedno wykolejenie [6,7]. Około 
33% tych wykolejeń następuje z przyczyn drogowych (wg statystyk USA przyczy-
ny drogowe stanowią ponad 30% wypadków [1]). Na pierwszym miejscu wśród 
przyczyn drogowych, z udziałem 25%, znajduje się nadmierna szerokość toru. 
Wada ta jest powodowana głównie złym stanem podkładów.

W ujęciu syntetycznym, miarą obiektywną jest również wskaźnik wykorzy-
stania zdatności szyn C obliczany w programie SOKON (z uwzględnieniem wielu 
parametrów m.in. promieni łuków).

Wymienione wielkości posłużyły do opracowania sytemu syntetycznej oceny 
stopnia degradacji nawierzchni kolejowej w ujęciu kilometrowym. Ocena ta wyra-
żana liczbowo w punktach od 0 (idealny stan nowej nawierzchni) do 150 (bardzo 
wysoki stopień degradacji) może się okazać przydatna w rankingowym szacowaniu 
potrzeb naprawczych i w ewentualnej klasyfikacji zadań diagnostycznych.

Uwzględnione w tej ocenie wielkości mają różną wagę. Najwięcej punktów, tj. 
35, odnosi się do oceny geometrycznej, tj. do syntetycznego wskaźnika stanu toru 
J (rys. 1). Na drugim miejscu jest wiek podkładów (rys. 3 i 4) i na trzecim – wy-
korzystanie trwałości szyn (rys. 2).

,
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Liczba punktów odnoszących się do podkładów drewnianych jest obliczana 
z uwzględnieniem wpływu łuków na trwałość tych podkładów drewnianych, przy 
wykorzystaniu zależności podanej w monografii [3] i przedstawionej na rysunku 
5. Uwzględnienie tego wpływu uzyskuje się poprzez pomnożenie liczby punktów 
wynikających z wieku podkładów (rys. 3), w przypadku promieni mniejszych niż 
1200 m, przez odwrotność lp 

(rys. 5).
Na rysunku 6, przedstawiającym schemat blokowy obliczeń degradacji i jej in-

tensywności, równania dotyczące wpływu łuków na trwałość podkładów drewnia-
nych są zawarte w blokach 2 i 3. W schemacie tym podane są wszystkie równania 
empiryczne, których wykresy przedstawiono na rysunkach 1÷5.

Wpływu łuków nie uwzględnia się natomiast w odniesieniu do podkładów be-
tonowych, ponieważ są one układane w łukach o promieniach 300 m i większych, 
a ich stan przy tych promieniach nie odbiega zasadniczo od stanu na odcinkach 
prostych.

        

   

Rys. 1. Ocena syntetycznego wskaźnika stanu 
toru

Rys.2. Ocena trwałości szyn

Rys. 4. Ocena pokładów betonowychRys. 3. Ocena podkładów drewnianych
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Rys. 5. Zmniejszenie trwałości podkładów drewnianych w funkcji promieni łuków
 

Rys. 6. Schemat blokowy obliczeń degradacji i jej intensywności
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Dla każdej analizowanej w ocenie wielkości są ustalone wartości progowe, tj. 
takie, których przekroczenie oznacza zwykle zaawansowaną degradację.

Suma punktów wieku podkładów drewnianych wd lub betonowych wb, wskaź-
nika wykorzystania zdatności szyn C i syntetycznego wskaźnika stanu toru J wy-
nosi 80. Suma ta może przekraczać podaną wartość w przypadku starych podkła-
dów drewnianych w łukach o małych promieniach, a także w przypadku koincy-
dencji, tj. jednoczesnego przekroczenia trzech wartości progowych (blok 10), lub 
jednoczesnego przekroczenia dwóch wartości progowych, tj. wieku podkładów wd 
lub wb i wskaźnika J (blok 12).

Scharakteryzowana metoda oceny degradacji jest wzbogacona syntetyczną 
charakterystyką obciążenia linii. Nową wielkością charakteryzującą to obciążenie 
i nazwaną intensywnością obciążenia I jest iloczyn prędkości maksymalnej Vmax 
i natężenia przewozów q (blok 7).

Połączenie wyniku obliczeń degradacji w postaci sumy punktów z trzech wielko-
ści (SP) z intensywnością obciążenia I można traktować jako intensywność rozwoju 
degradacji Z. Im większe są bowiem obie wielkości, tym szybszy stanie się rozwój 
degradacji. Intensywność ta jest wyrażana iloczynem w postaci podanej w bloku 13.

Dysponując liczbową oceną intensywności degradacji można podjąć próbę klasyfi-
kacji poszczególnych odcinków linii kolejowych opartej na łatwo dostępnych danych, 
którymi dysponują wszystkie zakłady linii kolejowych. Obliczenia będące podstawą 
tej klasyfikacji są łatwe i bardzo szybkie. Jednostkowym odcinkiem toru będzie w tym 
przypadku 1 km. Granice klas będzie określała suma uzyskanych punktów SP. 

Przykład obliczeń: na ocenianym odcinku toru o długości 1 km najmniejszy 
promień łuku wynosi 500 m. Leżące na tym odcinku podkłady drewniane mają 14 
lat, a wskaźnik wykorzystania zdatności szyn C jest równy 0,35. Stan geometrycz-
ny tego odcinka toru charakteryzuje wskaźnik J = 3,6 mm. Tor jest eksploato-
wany z maksymalną prędkością 120 km/h przy natężeniu przewozów 12 Tg/rok.

Liczba punktów odnoszących się do wieku podkładów drewnianych Pd, 
z uwzględnieniem wpływu łuku na stan tych podkładów, wynosi 23,6 (blok 3). 
Obliczana wg równania przedstawionego w bloku 5 liczba punktów Ps, związana 
ze zdatnością szyn, wynosi 9,1, a liczba punktów wynikająca z geometrycznego 
stanu toru PJ – 12,7 (blok 6). Suma punktów SP w tym przypadku wynosi więc 
45,4 i – po ustaleniu odpowiednich wartości granicznych – będzie podstawą zali-
czenia tego toru do konkretnej klasy.

Obliczona wg równania przedstawionego w bloku 7 intensywność obciążenia 
I jest równa 144, a intensywność rozwoju degradacji Z (blok 13) – 67,2. 

4. Podsumowanie

Przedstawiona metoda jest wystarczająco dokładna do oceny toru w skali 1 km, 
a zatem w ujęciu, w którym korzysta się jedynie z kilku najważniejszych atrybu-
tów. Dokładność ta zależy od dokładności określenia wprowadzanych zmiennych. 
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Przy zaawansowanym wieku nawierzchni błąd oceny czasu pracy pokładów i obli-
czeń wykorzystania trwałości szyn może dochodzić do 5 ÷ 8%. Zaletą takich me-
tod jest łatwość uzyskania danych, natomiast wadą – pominięcie wielu szczegółów 
geometrycznych i konstrukcyjnych. Istotne może być w konkretnym przypadku 
pytanie, czy na podstawie takich metod można ocenić zagrożenie, jakie stwarza 
nawierzchnia o określonej liczbie punktów.

Odpowiedź będzie zależała od tego, komu to pytanie zostanie zadane. Toro-
mistrz powinien odpowiedzieć, że zna nieporównanie lepsze sposoby wykrywania 
zagrożeń na poszczególnych krótkich, kilkumetrowych odcinkach toru. Dyrektor 
zakładu linii kolejowych, mając punktację wszystkich torów w granicach tego od-
działu, będzie mógł łatwiej wyrobić sobie pogląd, które odcinki będą wymaga-
ły napraw, by uniknąć ograniczeń prędkości pociągów. Metoda ta może stać się 
również pomocnym narzędziem w ustalaniu zmiennej częstotliwości obchodów 
i objazdów linii kolejowych.
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PODŁOŻE TORU NA LINIACH 
KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP)1

Streszczenie. W artykule przedstawiono specyfikację współpracy pojazdu kolejowe-
go z torem na liniach dużych prędkości. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące 
podłoża kolejowego na liniach konwencjonalnych podsypkowych jak i na nawierzchniach 
niekonwencjonalnych. W artykule podano wyniki badań nawierzchni z warstwą podsyp-
ki zbrojonej geosiatkami oraz stabilizowanej żywicą. Przedstawiono wyniki oceny stanu 
toru na odcinkach doświadczalnych CMK.

Słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, kompozyt tłuczniowy, geosiatka, stabi-
lizacja chemiczna, KDP

1. Wstęp

Na świecie eksploatuje się obecnie ponad 15 000 km linii dużych prędkości, 
ponad 8 000 km jest w budowie, a blisko 19 000 km linii jest w fazie planowania 
lub projektowania.W 2025 r. łączna długość linii KDP na świecie osiągnie praw-
dopodobnie ponad 50 000 km.

W specyfikacji TSI dotyczącej infrastruktury kolei dużych prędkości [7] roz-
różnia się: nowe linie kolejowe kategorii I, przeznaczone do prowadzenia ruchu 
z prędkościami ≥ 250 km/h, linie kolejowe kategorii II, przystosowane w wyniku 
modernizacji do prędkości 200 km/h oraz linie kolejowe kategorii III - nowe lub 
przystosowane do dużych prędkości, na których występują jednakże miejscowe 
ograniczenia prędkości.

Wprowadzanie dużych prędkości wymagało i wymaga rozwiązywania wie-
lu złożonych technicznie zagadnień. Jednym z takich problemów jest zapew-
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nienie podłoża toru, umożliwiającego prowadzenie ruchu z prędkościami 250 – 
320 km/h. Przy tak znacznych prędkościach występują bowiem zjawiska, których 
nie obserwuje się w nawierzchni i podtorzu linii konwencjonalnych.

2. Specyfika współpracy pojazdu z torem przy dużych prędkościach jazdy

Wielkość i charakter oddziaływań między pojazdami a nawierzchnią i podto-
rzem zależą od konstrukcji pojazdów, prędkości jazdy, a także od cech konstruk-
cyjnych nawierzchni i podtorza oraz stanu utrzymania, zarówno pojazdów jak 
i nawierzchni. Nawierzchnię i podtorze charakteryzują: sprężystość konstrukcji 
(określana na podstawie pomiaru odkształceń toru pod obciążeniem), tłumienie 
konstrukcyjne oraz charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe opisujące dy-
namiczną reakcję konstrukcji na oddziaływania pojazdów.

Dla eksploatacji infrastruktury drogi kolejowej, w tym również budowli inży-
nieryjnych związanych z torem, istotne są takie czynniki, jak: dynamiczne zacho-
wanie się taboru i warunki współpracy koła z szyną, wielkości sił wywieranych na 
konstrukcję nawierzchni oraz podtorze, a także zjawiska aerodynamiczne poja-
wiające się przy dużych prędkościach przejazdu pociągów (zmiany ciśnienia, hałas 
aerodynamiczny, wywiewanie podsypki, drgania gruntu w sąsiedztwie obiektów 
infrastruktury itp.).  Głównym czynnikiem decydującym o wielkości oddzia-
ływań dynamicznych jest jednak sztywność podłoża szyny [2, 3].

Specyfikacje TSI [8] odnoszące się do kolei dużych prędkości wyróżniają tabor 
klasy 1 przeznaczony do jazdy z prędkością co najmniej 250 km/h. Pociągi tej kla-
sy to zespoły trakcyjne mające stały skład, własny napęd oraz kabiny maszynisty 
na obu końcach. Tabor klasy 2, który może obejmować obok zespołów trakcyjnych 
także pociągi o zmiennym składzie, jest przeznaczony do jazdy z prędkościami 
190-250 km/h.

Tabor ten musi wykazywać odpowiednią skuteczność hamowania, również na 
pochyleniach. Określona jest również maksymalna długość pociągu (400 m) i jego 
masa (do 1000 ton). Wartość sił dynamicznych wywieranych przez koło pojazdu 
na szynę nie może przekraczać 180 kN przy prędkościach 200-250 km/h, 170 kN 
przy prędkościach 250-300 km/h oraz 160 kN przy większych prędkościach jazdy.

Doświadczenia wyniesione z eksploatacji KDP wykazały, że konieczne jest rów-
nież ograniczenie pionowych nacisków kół pojazdu w zależności od dopuszczalnej 
prędkości jazdy (170 kN przy prędkościach powyżej 250 km/h i 180 kN dla pręd-
kości do 250 km/h).

3. Podłoże torunawierzchni klasycznej na liniach dużychprędkości

Klasyczna nawierzchnia kolejowa jest obecnie eksploatowana na wielu liniach 
dużych prędkości (między innymi na liniach TGV we Francji). Jej konstrukcja nie 
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ulega poważniejszym zmianom. Warstwa podsypki będąca jednym z elementów 
nawierzchni pracuje w zakresie elastoplastycznym, co między innymi prowadzi 
w czasie eksploatacji do odkształceń trwałych i zróżnicowania charakterystyk sprę-
żystości i tłumienia na długości toru, stwarzając konieczność regulacji położenia 
toru i niezbędnych napraw nawierzchni. Przy dobrym stanie podtorza udział pod-
sypki w odkształceniach toru sięga 80-90% [9].

W warunkach coraz większych prędkości jazdy wskutek mikrouderzeń kół 
z dużymi częstotliwościami wyraźnie wzrosła liczba zmęczeniowych uszkodzeń 
szyn. Drgania szyn są również powodem zwiększonych przyśpieszeń łożysk osio-
wych pojazdów i w konsekwencji zauważalnego wzrostu sił dynamicznych. Prócz 
tego obserwuje się zwiększone przyśpieszenia drgań podkładów, podsypki i pod-
torza. Na warstwę podsypki działają przyspieszenia kilkakrotnie przewyższające 
przyśpieszenie ziemskie. Za ich sprawą w pewnych obszarach podsypka podlega 
naprężeniom rozciągającym, które zanikają dopiero na głębokości 600¸800 mm. 
Pojawia się zjawisko rozluźnienia podsypki [1].

Odpowiednia sztywność pionowa nawierzchni klasycznych na liniach KDP nie 
przekracza zazwyczaj 150 MN/m (taką na przykład przyjęto dla nowej linii REN-
FE między Kordobą i Malagą). Uzyskuje się ją przez odpowiedni dobór elementów 
nawierzchni. W razie potrzeby w celu zmniejszenia sztywności można dodatkowo 
układać pod warstwą podsypki maty SBM (SubBallastMats).

Na wcześniej eksploatowanych liniach KDP z klasyczną nawierzchnią na 
przeważającej ich długości występuje podtorze gruntowe. Podtorza takiego 
nie traktuje się jako obiektu mającego spełniać warunki interoperacyjności. 
Musi jednak spełniać wymagania dotyczące sztywności i wytrzymałości, a jego 
górne warstwy powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem zwiększo-
nych drgań. Ważne jest zapewnienie równomierności osiadania toru w trakcie 
eksploatacji.Należy również pamiętać, że w warunkach linii KDP prędkość 
rozchodzenia się w gruncie fal powierzchniowych (fal Rayleigha) powinna być 
niemniejsza niż 150 m/s [9]. Krytyczna prędkość tych fal, zależna od rodzaju 
ośrodka gruntowego, może decydować o konieczności ograniczenia prędkości 
pociągów.

4. Nawierzchnie niekonwencjonalne na liniach dużych prędkości

Począwszy od lat osiemdziesiątych w europejskich zarządach kolejowych przy 
projektowaniu lub modernizowaniu linii kolejowych przyjęto jako zasadę wymia-
rowanie całego podłoża toru, z uwzględnieniem prócz warstwy podsypki również 
warstw pośrednich. W zależności od warunków klimatycznych i gruntowo-wod-
nych oraz dostępnych technologii stosowano różnego rodzaju warstwy ochronne 
i filtracyjno-ochronne.

Opracowanie zasad wymiarowania nawierzchni kolejowej mającego na celu za-
pewnienie odpowiedniej sztywności konstrukcji i uwzględniającego geotechniczną 
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i hydrologiczną klasę gruntu podtorza, umożliwiło wprowadzenie na kolejach eu-
ropejskich określonych standardów konstrukcyjnych.

Szybka rozbudowa sieci KDP na świecie ujawniła tendencję do stopniowego eli-
minowania podtorza gruntowego. Pojawiła się ona już przy budowie pierwszych linii 
dużych prędkości powstających w Japonii. Na liniach Tohoku i Joetsu długość torów 
ułożonych na mostach i estakadach przekroczyła 70%. Na niedawno ukończonej linii 
HSL w Holandii tory posadowiono w ok. 85% na konstrukcjach budowli inżynieryj-
nych z nawierzchnią niekonwencjonalną, a tylko w 15% na podtorzu ziemnym (rys. 1).

Rys. 1. Widok toru z nawierzchnią niekonwencjonalną na linii dużych prędkości w Holandii 
Źródło: fot. A.Massel

W nawierzchni niekonwencjonalnej podłoże toru powinno być wykonane z ma-
teriałów o wytrzymałości umożliwiającej pracę konstrukcjiw zakresie odkształceń 
sprężystych. Projektuje się ją w ten sposób, że każdy kolejny, niżej położony ele-
ment ma mniejszą sztywność od poprzedniego. Konstrukcja niekonwencjonalna 
składa się najczęściej z nawierzchni właściwej (szyny, przytwierdzenia, podkładu sta-
nowiącego punktowe podparcie szyny lub szyny na płycie betonowej, betonowej 
warstwy nośnej lub warstwy stabilizowanej hydraulicznie) oraz z podłoża obejmu-
jącego warstwy ochronne, w tym górną warstwę mrozoochronną oraz niezwiązaną 
warstwę gruntu zagęszczonego lub niesortu spoczywającą na gruncie rodzimym.

Z licznych rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni bezpodsypkowych, ukła-
danych na liniach dużych prędkości, wymienić należy nawierzchnie typu: Rheda 
2000, Bögl i Getrac.
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W nawierzchni Rheda 2000 podkłady dwublokowe układane są razem ze 
zbrojeniem, a następnie betonowana jest płyta (ok. 240 mm) na miejscu budowy. 
Po związaniu podkłady oraz płyta betonowa tworzy jedną zintegrowaną całość. 
W przypadku wykonania nawierzchni na powierzchni ziemnej, układa się również 
na podtorzu hydraulicznie związaną warstwę chudego betonu (ok. 300 mm). Na-
wierzchnia tego typu charakteryzuje się dobrą statecznością położenia toru, nie-
wrażliwością na działanie sił podłużnych (pojawiających się, na przykład w skutek 
ogrzania szyn prądami wirowymi przy hamowaniu), dużą trwałością konstrukcji 
(60 lat). Mniejsze są również koszty utrzymania w porównaniu z nawierzchnią 
klasyczną, pomimo tego, że nawierzchnia bezpodsypkowa jest układana na zróż-
nicowanym podłożu (mosty, tunele, podtorze ziemne, podłoże rozjazdów).

Na liniach KDP przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie nie-
konwencjonalne wymaga wykonania licznych badań właściwości gruntu i oceny 
jego nośności. W celu uzyskania wymaganych modułów odkształcenia stosuje się 
dodatkowe zagęszczanie, stabilizację gruntu (np. cementem), a nawet jego wy-
mianę. Trzeba podkreślić, że budowa nawierzchni bezpodsypkowych na podtorzu 
ziemnym wymaga dobrego odwodnienia i przestrzegania warunków wymaganej 
nośności górnej warstwy właściwie zagęszczonego gruntu.

Nie spełniają tych warunków nasypy o wysokości powyżej 10 m oraz głębokie 
przekopy wykonywane w gruntach spoistych (na przykład iłach) i gruntach podat-
nych na osiadanie przy zawilgoceniu (lessy, gipsy).

W przypadku występowania gruntów plastycznych można stosować pale, na 
przykład pale CFG (cement-flyash-gravel) wykonywane za pomocą świdrów ślima-
kowych z mieszaniny cementu, lotnych popiołów i żwiru, przechodzących przez 
warstwę plastyczną aż do gruntu o odpowiedniej nośności. Właściwa kontrola 
przebiegu iniekcji cementowej zapobiega ryzyku odkształcenia pali, a ich wprowa-
dzanie możliwe jest także w pobliżu istniejących budowli. Niekiedy nawierzchnie 
niekonwencjonalne układa się bezpośrednio na palach (rys. 2). 

Rys. 2. Posadowienie nawierzchni niekonwencjonalnej bezpośrednio na palach
Oznaczenia: 1 – szyna, 2 – konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowej, 3 – nasyp, 4 – warstwa gruntów plastycznych, 5 – pale, 

6 – warstwa gruntu o wymaganej nośności
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Układanie nawierzchni bezpodsypkowych na mostach zwiększa wymagania co 
do dokładności wykonawstwa robót, urządzeń srk, instalacji elektrycznych oraz 
dopuszczalnych oddziaływań wibroakustycznych. Na mostach o rozpiętości mniej-
szej niż 25 m (zwłaszcza o konstrukcji ramowej oraz pozbawionych łożysk) na-
wierzchnie bezpodsypkowe układa się bez przerw, na całej długości mostu, a mię-
dzy nawierzchnią i pomostem umieszcza maty, np. STM (Slab TrackMats) oraz 
warstwę utwardzanego tworzywa piankowego, w celu dostosowania sztywności 
nawierzchni do sztywności konstrukcji mostu.

Na mostach o rozpiętości ponad 25 m konstrukcja nawierzchni bezpodsypko-
wej powinna być przytwierdzana do konstrukcji mostu. Najczęściej między pomo-
stem i nawierzchnią układa się warstwy elastomeru z wypustami zapobiegającymi 
przemieszczeniom poziomym.

Szczególną uwagę należy zwracać na odcinki przejściowe w miejscach, gdzie 
następuje zmiana sztywności podparcia toru, a często także występuje zróżnico-
wane osiadanie. Najczęściej takie odcinki wykonuje się pomiędzy budowlą ziemną 
a mostem, tunelem lub przepustem [6]. Ich zadaniem jest wyrównanie sztywności 
pionowej dla uniknięcia skutków zwiększonych dynamicznych oddziaływań (efek-
tu progowego) oraz zapewnienia jednolitego osiadania toru podczas eksploatacji. 

5. Podłoże toru na linii dużych prędkości w Polsce

Na liniach PKP eksploatuje się obecnie nawierzchnie o klasycznej konstrukcji 
z warstwą podsypki. W wyniku decyzji podjętej w 2008 r. rozpoczęto w Polsce pro-
jektowanie nowej linii dużych prędkości, która ma połączyć Warszawę przez Łódź 
z Poznaniem i Wrocławiem. Budowa nowej linii będzie powiązana z modernizacją 
kilku istniejących linii, przede wszystkim Centralnej Magistrali Kolejowej. Wią-
że się to z koniecznością podejmowania decyzji o wyborze typu nawierzchni oraz 
wykonania niezbędnych napraw istniejącego lub też budowy nowego podtorza 
kolejowego odpowiadającego warunkom linii dużych prędkości. Trudno obecnie 
przesądzać, jaka konstrukcja nawierzchni będzie układana na nowej linii. Dobór 
jej elementów powinien jednakże zapewniać odpowiednią sprężystość i tłumienie 
całej konstrukcji, istotne równie ze względu na oddziaływania wibroakustyczne 
pociągów dużych prędkości.

Jest niezwykle istotne, aby nawierzchnia nowej linii była układana na właściwie 
przygotowanym podtorzu. Niedotrzymanie tego warunku prowadzi w eksploata-
cji do zakłóceń w ruchu i do zwiększonych kosztów utrzymania. Podobne stwier-
dzenia zawarto we wnioskach konferencji w Jeleniej Górze, poświęconej podtorzu 
[10]. Zwrócono uwagę na potrzebę stosowania nowych technologii i rozwiązań 
umożliwiających ograniczenie oddziaływań wibroakustycznych kolei, stosowania 
kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych, stabilizacji gruntów, geowłóknin se-
paracyjnych pod warstwą ochronną orazzapewnienia właściwej sztywności górnej 
warstwy podtorza.
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Jedną z prób poszukiwania rozwiązań zwiększających odporność konstrukcji 
nawierzchni klasycznej było ułożenie na Centralnej Magistrali Kolejowej odcinka 
doświadczalnego z nawierzchnią kompozytową [1]. Odcinek podzielono na sek-
tory oraz działki.

Na odcinku ułożona została nawierzchnia z kompozytem tłuczniowym stano-
wiącym warstwę tłucznia uzbrojoną geosiatkami różnych producentów i w kilku 
wariantach dodatkowo powierzchniowo stabilizowaną chemicznie (schemat odcin-
ka doświadczalnego pokazano na rys. 3).

Rys. 3. Odcinek doświadczalny nawierzchni z kompozytem tłuczniowym zbudowany na CMK w 2008 roku

Badania położenia geometrycznego toru podczas eksploatacji poprzedzono anali-
zą wyników pomiarów zebranych podczas kontroli jakości wykonywania poszczegól-
nych czynności związanych z budową toru na odcinku doświadczalnym [2].

Zasadniczym celem pomiarów geometrycznego położenia toru na odcinkach 
z nawierzchnią z kompozytem tłuczniowym była ocena odkształcalności tej na-
wierzchni w czasie eksploatacji i porównania z nawierzchnią o klasycznej kon-
strukcji.

Ogólna ocena położenia geometrycznego toru na odcinkach doświadczalnych 
dokonana na podstawie pomiarów bezpośrednich toromierzem samorejestrują-
cym, pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów drezyną EM 120 wykazała, że tor 
po zakończeniu robót odpowiadał warunkom określonym dla prędkości jazdy 
200 km/h.

Do oceny odkształcalności nawierzchni wykorzystano wyniki pomiarów objaz-
dów drezyną EM-120, wykonanych w okresie obserwacji odpowiadającym prze-
niesieniu przez nawierzchnię obciążenia ponad 18 Tg.

Zmiany obliczonych wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych 
i poziomych toru pośrednio charakteryzują odkształcenia konstrukcji. Zwiększenie 
wartości odchyleń nierówności pionowych toru wskazuje na wzrost nadwyżek dy-
namicznych oddziaływań pojazdów, aodkształceń poziomych informuje pośrednio 
o odporności toru na przemieszczenia poprzeczne.
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Dla okresu objętego analizą zestawiono wartości odchyleń standardowych nie-
równości pionowych i poziomych (rys. 4 i 5) dla toru sektora I, gdzie warstwę 
podsypki uzbrojono geosiatkami oraz odpowiednio dla sektora II (rys. 6 i 7), gdzie 
dodatkowo wykonano również chemiczną stabilizacje podsypki.

Rys. 4. Zmiany wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych dla sektora I

Rys. 5. Zmiany wartości odchyleń standardowych nierówności poziomych dla sektora I
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Rys. 6. Zmiany wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych toru dla sektora II

Rys. 7. Zmiany wartości odchyleń standardowych nierówności poziomych dla sektora II

Analizując wykresy można sądzić, że dla przypadku zbrojenia podsypki geo-
siatkami nie obserwuje się zmniejszenia nierówności pionowych toru, a znacznie 
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lepszy efekt może dać ułożenie dodatkowej warstwy niesortu. Zastosowanie geo-
siatek może natomiast wpłynąć korzystnie na zachowanie położenia toru w płasz-
czyźnie poziomej.

Dodatkowa stabilizacja chemiczna podsypki wzmocnionej geosiatką przyno-
si efekt zbliżony do tego, jaki uzyska się w przypadku zastosowania warstwy 
niesortu, uzyskując przy tym widoczną poprawę odporności toru na boczne od-
kształcenia.

Wyniki obserwacji oraz ocenę zmian położenia toru na odcinku doświadczal-
nym należałoby naszym zdaniem wykorzystać przy wyborze rozwiązań przezna-
czonych dla linii dużych prędkości polskich kolei.

W świetle dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że układanie kon-
strukcji bezpodsypkowych jest trudne na łukach i na krzywych przejściowych. 
Zaletą tych konstrukcji jest jednak korzystniejszy z uwagi na skrajnię budowli 
przekrój poprzeczny linii, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku tuneli i obiek-
tów mostowych. Uzyskuje się porównywalną dokładność położenia toru, a nakła-
dy na utrzymanie są znacznie mniejsze. Jednakże możliwość regulacji położenia 
toru jest ograniczona, a usunięcie skutków ewentualnej awarii lub wykolejenia 
wymaga znacznie dłuższego czasu niż w przypadku nawierzchni klasycznej. Budo-
wa nawierzchni bezpodsypkowych wymaga ponadto stosowania zaawansowanych 
technologii i dużej dokładności robót.

Bibliografia

  [1] Basiewicz T., Gołaszewski A., Kukulski J., Towpik K., Nawierzchnia ko-
lejowa z kompozytem tłuczniowym - badania i prognozowanie narastania 
nierówności toru w eksploatacji. Materiały Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej INFRASZYN 2012, Zakopane 2012.

  [2] Bałuch H., Badawcze aspekty przygotowań do wprowadzenia w Polsce 
dużych prędkości pociągów [w:] Materiały Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie, 
Kraków 2008.

  [3] Bałuch H., Bałuch M., Determinanty prędkości pociągów – układ geo-
metryczny i wady toru. Wydawnictwo Instytutu Kolejnictwa, Warszawa 
2010.

  [4] Darr E., Fiebig W., FesteFahrbahn. VDEI Schriftenreihe, Eurailpress 
2008.

  [5] Design of new lines for speeds of 300–350 km/h. State of the art, Report 
UIC, Paris 2009.

  [6] Frühauf W., Jungwirth J., Scholz M., Röder A., Stoiberer H., Systemy 
szynowe na płycie montowane na obiektach inżynierskich, Przegląd Ko-
munikacyjny 9-10/2010.

  [7] HS TSI Infrastruktura, Dz.Urz. UE nr L 77 z 19.03.2008.



53PODŁOŻE TORU NA LINIACH KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP)

  [8] HS TSI Tabor, Dz. Urz. UE nr L 84 z 26.03.2008.
  [9] Skrzyński E.:Podtorze kolejowe, KOW, Warszawa 2010.
[10] Wnioski z IV Konferencji „Problemy budowy i naprawy podtorza kolejo-

wego, Jelenia Góra 2012.





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 2(104)

POTENCJAŁ 
NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 3D 

W INWENTARYZACJI I MONITORINGU 
TUNELI KOLEJOWYCH

Mirosława Bazarnik
dr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Zakład Współdziałania Budowli z 
Podłożem, tel. (12) 6283038, e-mail: mbazarnik@pk.edu.pl

Streszczenie. Systemy naziemnych skanerów laserowych 3D w ostatnich latach 
zyskały uznanie, jako precyzyjne i wiarygodne narzędzia stosowane w celu zapewnienia 
jakości geometrycznego odwzorowania obiektów inżynierskich. W artykule przedstawiono 
możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego 3D w odniesieniu do inwen-
taryzacji i monitorowania tuneli kolejowych. Omówiono zalety i wady metody.

Słowa kluczowe: naziemny skaner laserowy 3D, tunel, monitoring

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii w zakresie 
tworzenia efektywnych systemów pozyskiwania danych o obiektach budowla-
nych. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest system naziemnego skaningu 
laserowego 3D. Jest to technika obrazowania, która zbiera precyzyjny, trójwymia-
rowy obraz o wysokiej rozdzielczości. Instrumenty skanujące, pozwalają uzyskać 
gęste modele punktowe tzw. chmury punktów (z ang. point clouds) pokrywające 
powierzchnię badanego obiektu. Uzyskana z pomiarów chmura punktów podda-
wana jest dalszej obróbce w celu określenia geometrii obiektów oraz ich deformacji 
w czasie. Skanowanie 3D pozwala na szybkie i dokładne przeniesienie do kompu-
tera trójwymiarowej geometrii obiektów rzeczywistych. Wynikiem jest komplet-
ny cyfrowy model, który może być edytowany i przetwarzany przez odpowiednie 
programy komputerowe. Zaletą techniki skanowania laserowego jest możliwość 
wykonania pomiarów nawet najbardziej złożonych geometrycznie i geomorfolo-
gicznie obiektów takich jak: tunele, mosty, budynki, urządzenia przemysłowe, sie-
ci uzbrojenia terenu, skarpy, nasypy czy skrajnie budowli.

Techniki trójwymiarowego skanowania laserowego, obok tradycyjnych metod 
geodezyjnych, stosowane są między innymi do inwentaryzacji obiektów budow-
lanych, a w tym również do obiektów infrastruktury komunikacyjnej, zarówno 
drogowej jak i kolejowej. Instytucje zarządzające ciągami komunikacyjnymi zo-
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bligowane są do okresowej kontroli stanu obiektów położonych na ich obszarze. 
Skaner laserowy jest narzędziem pomiarowym, które w krótkim czasie bez istot-
nego wpływu na natężenie ruchu zbiera dane z obiektu. Jest to niezwykle ważne 
dla bezpieczeństwa ruchu. Inwentaryzacje metodą skanowania laserowego moż-
na prowadzić w odniesieniu do elementów infrastruktury dróg szynowych takich 
jak nawierzchnia, urządzenia techniczno–eksploatacyjne (rozjazdy, skrzyżowania, 
przejazdy itp.), podtorze jak i również do obiektów inżynieryjnych [17]. W niniej-
szym artykule omówiono możliwości wykorzystania naziemnego skaningu lasero-
wego w odniesieniu do pomiarów cech geometrycznych i deformacji tuneli, jako 
obiektów inżynieryjnych.

2. Skanery laserowe

Skanery laserowe można zaliczyć do grupy aktywnych systemów teledetekcyj-
nych, działających na zasadzie pomiaru odległości celu od urządzenia. Wyposażone 
są w specjalny układ optyczny, który z zadaną częstotliwością wysyła wiązki świetl-
ne o określonej długości fali i konkretnym kierunku. Każde odbicie od przeszkody 
jest rejestrowane jako położenie punktu w przestrzeni. Każdemu punktowi przy-
pisane zostają współrzędne X, Y, Z – początkowo w układzie lokalnym skanera, 
a następnie w docelowym układzie współrzędnych geodezyjnych prostokątnych. 
Urządzenia wyposażone w sensor optyczny, zazwyczaj w postaci wbudowanego 
lub zewnętrznego aparatu fotograficznego, rejestrują także składowe RGB każde-
go punktu. W wyniku pomiaru otrzymujemy zbiór punktów tzw. chmurę punk-
tów (z ang. point clouds), które mają współrzędne geodezyjne oraz parametry 
intensywności odbicia.

Zastosowana technologia pomiaru odległości determinuje podział urządzeń na: 
skanery pulsacyjne (TOF - time-of-flight) oraz skanery fali ciągłej (CW - continu-
ous wave ranging) tzw. fazowe. W skanerach pulsacyjnych odległość jest funkcją 
czasu, w jakim wiązka przebywa drogę do obiektu i z powrotem [36]. W skane-
rach fazowych sygnał lasera jest modulowany odpowiednią funkcją sinusoidalną. 
Podsumowując: skanery impulsowe są urządzeniami wolniejszymi (z rejestracją 
do ok. 200 tys. pkt./s), o mniejszej dokładności, ale większym zasięgu (od ok. 
100 metrów do kilku kilometrów), zaś fazowe – są szybsze (rejestracja nawet do 
1 mln pkt./s), dokładniejsze, ale o zdecydowanie krótszym zasięgu (od kilku do 
ok. 100 metrów). Zaawansowane technologicznie skanery impulsowe rejestrują 
także dla każdego punktu chmury intensywność odbitego sygnału, czyli wszystkie 
składowe odbić jednej wiązki, a nie tylko pierwsze i ostatnie echo. W przypadku 
naziemnych skanerów laserowych kolejne echa są interpretowane poprzez metodę 
detekcji tzw. pełnej fali (full waveform detection), która polega na cyfrowym prób-
kowaniu całej krzywej fali powracającej do detektora i niosącej ze sobą informacje 
o odbiciu od wielu obiektów (co ma miejsce np. podczas wędrówki plamki lase-
ra przez warstwy roślinności). Ta cecha naziemnych urządzeń impulsowych daje 
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zupełnie nowe możliwości prowadzenia badań w miejscach trudno dostępnych, 
w których często jednym z elementów składowych jest pokrywa roślinna. Oba 
typy przyrządów na ogół są odpowiednie do prowadzenia prac inwentaryzacyjnych 
i mogą stanowić znakomite uzupełnienie tradycyjnych metod geodezyjnych.

Zastosowanie specjalistycznych narzędzi graficznych, opartych na zaawanso-
wanych algorytmach obliczeniowych, pozwala na zamianę modeli punktowych 
w postać geometryczną, która w pełni oddaje charakter i formę inwentaryzowa-
nych budowli. W efekcie pomiaru skanerem laserowym wyznaczane są współ-
rzędne wielu punktów, które definiują geometrię inwentaryzowanej powierzchni 
w oparciu o mierzone kąty: poziomy i pionowy (względem kierunków referencyj-
nych) oraz odległości. W ten sposób pozyskiwana jest duża ilość danych, które 
poddawane są procesom filtracji i orientacji w przestrzeni. Dane mogą być ar-
chiwizowane i przetwarzane w późniejszym okresie bez konieczności powtarzania 
pomiarów. Sposób odbicia promienia lasera od obiektów terenowych zależy od 
rodzaju powierzchni, a także struktury. Każda powierzchnia ma inną zdolność od-
bicia impulsu, co jest uzależnione od rodzaju materiału koloru czy chropowatości. 
Stosując dodatkowo kamerę zintegrowaną ze skanerem (lub odpowiednio wyko-
nane zdjęcia z aparatu fotograficznego) istnieje możliwość rejestracji wartości RGB 
dla każdego pomierzonego punktu, co umożliwia uzyskanie kolorowego skanu, 
który w takiej postaci jeszcze wierniej oddaje rzeczywistość. Jak już wspomniano, 
dokładność otrzymanej z pomiarów chmury punktów zależy między innymi od 
tego, z jaką intensywnością odbija się i rozprasza wiązka lasera. Moc powracają-
cego sygnału wyznacza stopień ograniczeń skanera laserowego oraz ma znaczą-
cy wpływ na efektywność pomiarów. Intensywność odbitego sygnału laserowego 
przede wszystkim zależy od: odległości obiektu od skanera, kąta padania wiązki 
oraz od rodzaju powierzchni odbijającej. Pierwszy z tych czynników stanowi na-
turalną zależność, wynikającą z propagacji fali w powietrzu. Drugi wynika z wła-
ściwości wiązki laserowej, której średnica wraz z odległością ulega zwiększeniu. 
W związku z tym wiązka laserowa przy padaniu na obiekt pod pewnym kątem 
rozprasza się i nie oddaje prawidłowo odległości do pojedynczego, nieskończenie 
małego punktu. Trzecim czynnikiem jest rodzaj powierzchni, na jaką pada wiąz-
ka laserowa. Wpływ tych czynników był przedmiotem wielu badań [18, 22, 34]. 
W naziemnym skaningu laserowym proces pozyskiwania docelowych informacji 
polega głównie na manualnym wyznaczaniu ich na chmurze punktów lub auto-
matycznym określeniu z modelu 3D, wygenerowanym z chmury. Przy generowa-
niu modelu 3D ustala się szereg parametrów wpływających na stopień informacji 
punktowej. Uzyskany model 3D pozwala na automatyczne wyznaczanie wekto-
ryzowanych, geometrycznych informacji o obiekcie. Obecnie na rynku istnieje 
bardzo liczna grupa narzędzi umożliwiająca pełną obróbkę i analizę otrzymanych 
danych. Zagadnieniem bardziej skomplikowanym jest możliwość uzyskiwania, 
w sposób automatyczny odpowiedniej klasy informacji, bezpośrednio z chmury 
punktów. Istnieje wiele algorytmów, które w mniej lub bardziej efektywny sposób, 
potrafią wyodrębnić elementy liniowe z chmury punktów.



58 Bazarnik M.

3. Metody rekonstrukcji powierzchni

W celu przeprowadzenia analizy postaci i kształtu skanowanych powierzchni 
konieczne jest przekonwertowanie nieregularnie rozmieszczonych danych punkto-
wych w informacje o trójwymiarowej powierzchni. Służy do tego specjalne opro-
gramowanie do wizualizacji z wykorzystaniem zaawansowanych technik i skompli-
kowanych algorytmów w celu rekonstrukcji powierzchni 3D. W ostatnich latach 
zostało opracowanych kilkanaście algorytmów do automatycznej filtracji danych 
laserowych. Filtracja danych laserowych to procedura eliminacji punktów odpo-
wiadających elementom pokrycia terenu z pomierzonej chmury punktów. Pozwala 
ona na wyznaczenie powierzchni topograficznej. Do najważniejszych algorytmów 
do automatycznej filtracji danych laserowych [23] należą:

-	 algorytmy wykorzystujące metody analizy obrazu cyfrowego: filtry morfo-
logiczne, metody gradientowe, segmentacja, modelowanie aktywnych po-
wierzchni,

-	 algorytmy wykorzystujące metody interpolacji: predykcja liniowa, interpo-
lacja krzywymi sklejanymi.

W ostatnim czasie duży nacisk położony jest na automatyzację procesu filtracji.
Celem rekonstrukcji powierzchni obiektu (z uzyskanej chmury punktów) jest 

odtworzenie w dużej skali, w oparciu o bardzo gęste dane, stosunkowo niewiel-
kiej powierzchni 3D. Algorytmy służące do rekonstrukcji powierzchni mogą być 
w znacznym uproszczeniu podzielone na poligonalne oraz parametryczne. Tech-
niki parametryczne dostarczają bardziej naturalnego wyglądu powierzchni i do-
kładniej reprezentują te powierzchnię. Przydatne są szczególnie do rekonstrukcji 
obszarów, dla których brakuje danych. Wymagają jednak znacznie większej mocy 
obliczeniowej i czasu, w odniesieniu do metod poligonalnych. Przykład obrazowa-
nia powierzchni terenu po obróbce cyfrowej metodą poligonalną i metodą parame-
tryczną przedstawiono poniżej (rys. 1).

Rys. 1. Porównanie obrazu 3D kształtu powierzchni terenu po obróbce cyfrowej metodą poligonalną 
(a) i metodą parametryczną (b) [4]
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4. Wizualizacja i analiza

Odtworzona powierzchnia na podstawie chmury punktów, może być następnie 
prezentowana przy pomocy różnych technik wizualizacji 3D. Głównym celem wi-
zualizacji jest umożliwienie użytkownikowi zobaczenia obiektów z różnych ujęć, 
przy zadanych kątach i kierunkach. Z rekonstruowanych powierzchni 3D możli-
we jest również generowanie profili 2D lub linii konturowych obiektów (rys. 2). 
Otrzymane modele mogą następnie być przetwarzane i wykorzystywane w syste-
mach GIS i CAD do dalszej integracji danych.

Rys. 2. Kontury żwirowni, wyznaczone na podstawie chmury punktów ze skanowania laserowego [29]

5. Aplikacje i potencjał Naziemnego Skaningu Laserowego dla obiektów 
tunelowych

Podstawową zaletą skaningu laserowego jest szerokie spektrum możliwości 
zastosowań: od wizualizacji obiektów [3, 10, 29] przez inwentaryzację architek-
toniczną [1, 13, 19,] po szczegółowe pomiary zmian konstrukcyjnych, objętościo-
wych [26] i deformacyjnych [12, 25, 30].

Technologia naziemnego skaningu laserowego obok tradycyjnych metod inży-
nierii geodezyjnej, jest bardzo przydatnym narzędziem do mapowania i kontro-
li jakości prac w obiektach liniowych takich jak tunele, zapewniając ich geome-
tryczną precyzję. Skaner laserowy wraz z oprogramowaniem stanowią doskonałe 
narzędzie wizualizacyjne do prezentacji stanu istniejącej infrastruktury. Oferują 
możliwość wyświetlenia kolorowego cyfrowego modelu tunelu z jednoczesnym 
wyświetleniem przekroi i wymiarów w różnych miejscach, w tym wyznaczenia 
statystycznych wartości objętości.

W zależności od potrzeb, naziemny skaning laserowy może być obsługiwa-
ny z tzw. położenia statycznego (montowany na statywie) lub kinematycznego 
z platformy (zamocowany na ruchomym pojeździe) [2]. W pierwszym przypadku, 



60 Bazarnik M.

naziemny skaner laserowy wykorzystywany jest do tworzenia szczegółowej mapy 
ukształtowania terenu wokół miejsca, w którym jest ustawiony skaner, natomiast 
w trybie kinematycznym, ułatwia prowadzenie pomiarów geodezyjnych i map in-
wentaryzacyjnych korytarza wokół poruszającego się pojazdu.

Rys. 3. Schemat pracy naziemnego lasera skaningowego z położenia spoczynkowego (a) i kinematycz-
nego (b) [2]

Szeroko rozumiane pomiary geodezyjne odnoszą się do całego tzw. cyklu ży-
cia tunelu począwszy od badań gruntu pod budowę tunelu, przez tunelowanie 
i towarzyszące prace budowlane, po okres eksploatacji całej konstrukcji inżynier-
skiej. Prace te mogą być sklasyfikowane w czterech kategoriach [2]: (a) zakła-
dania poziomej i pionowej sieci punktów kontrolnych osnowy geodezyjnej, (b) 
wykonywania prac mających na celu wyrównanie osi wykopu, (c) monitorowania 
geodezyjnego przemieszczeń gruntu i konwergencji tunelu, (d) szczegółowego od-
wzorowania korytarza tunelu dla dokumentowania geometrii, cech geologicznych 
i geotechnicznych gruntu oraz inwentaryzacji poszczególnych elementów.

Na etapie wykopu, do szczególnych zadań należy kontrola profilu wykopu oraz 
wizualizacja w poszczególnych fazach wykonywanych prac tunelowych. Takie wie-
loetapowe skanowanie daje możliwość uzyskania modelu cyfrowego czoła przodka 
tunelu i pozwala zdalnie kierować pracami tunelowymi. Ponadto mapowanie da-
nych w interaktywnym oprogramowaniu cyfrowym oferuje możliwość wyświetle-
nia kolorowego modelu tunelu z jednoczesnym wyświetleniem przekrojów i wy-
miarów w różnych miejscach, w tym wyznaczenie statystycznych wartości objęto-
ści urobku. Pozwala na tworzenie trójwymiarowych modeli czoła i ścian tunelu od-
zwierciedlających stan rzeczywisty. W przypadku skanowania surowego wykopu 
mogą być uwidocznione cechy geologiczne jak np. obecność spękań i nieciągłości 
w górotworze. Modele powierzchni terenu oraz czoła przodka tunelu mogą zatem 
stanowić element uzupełniający dokumentację geologiczną/ geotechniczną i słu-
żyć jako punkt odniesienia dla kontroli poszczególnych elementów składowych. 
W tej kategorii operacji pomiarowych, skaner laserowy wykorzystany jest głównie 
do kontroli profilu oraz obliczeń objętości urobku skalnego. Dzięki pomiarowi 
powierzchni czoła przodka tunelu można kontrolować przebieg prac (np. pomiar 
wspólnych kierunków przy drążeniu tunelu).



61POTENCJAŁ NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO 3D W INWENTARYZACJI I...

Mapowanie cech geologicznych takich jak: struktura, tekstura, charaktery-
styka nieciągłości strukturalnych (ich lokalizacja, orientacja) wymagają wykona-
nia gęstego mapowania. W związku z tym, w pracach tych najczęściej stosuje się 
statyczne skanery laserowe z systemem fazowym, które pozwalają na pozyskanie 
dużej ilości danych w bardzo krótkim czasie.

Uchwycone deformacje powierzchni odzwierciedlają ewolucję zachowań 
górotworu, w którym znajduje się linia wykopu. Tradycyjne geodezyjne i geo-
techniczne metody analizy deformacji oparte są na pomiarze przemieszczenia 
zastabilizowanych punktów. Metody te, pozwalają na wykrycie nawet bardzo 
drobnych (na poziomie milimetra) przemieszczeń. Niemniej jednak pomiar do-
konywany jest dla bardzo ograniczonej liczby punktów. W przypadku obiektów 
inżynieryjnych istnieje możliwość wykrycia deformacji w oparciu o położenie 
widocznych punktów odniesienia, które mogą być odtworzone na podstawie za-
rejestrowanej wcześniej chmury punktów. W tym celu, mogą być wykorzystane, 
elementy konstrukcyjne, zazwyczaj dobrze widoczne w skanach [10]. Jeżeli po-
miary chmury punktów realizowane w różnym czasie zostaną prawidłowo wy-
konane i zapisane w układzie współrzędnych geodezyjnych, pozwoli to na ocenę 
odkształcenia we wszystkich trzech kierunkach X,Y,Z. Ponadto, w niektórych 
przypadkach przez wykonanie cykli pomiarowych chmury punktów jest moż-
liwe zidentyfikowanie przemieszczeń i parametryzacji ruchu w czasie rzeczywi-
stym [26]. Wreszcie, odkształcenia mogą być rozpatrywane w kierunku prosto-
padłym do powierzchni obiektu, tworząc dla każdego pomiaru wirtualną siatkę 
oraz profile na powierzchni obiektów. W tym przypadku prowadzone działania 
powinny zapewnić, porównywalność elementów siatki i profili z pomiarów wy-
konywanych w różnym czasie [2].

W końcowej fazie budowy, modele 3D otrzymane ze skanowania laserowego 
mogą stanowić dokładną dokumentację powierzchni tunelu [24, 11, 14]. Mogą 
posłużyć do inwentaryzacji poszczególnych składowych obiektu, a w dalszym 
etapie do kontroli korpusu tunelu oraz dokumentacji jego wyposażenia, zapew-
niając odpowiedni zbiór danych wyjściowych do planowania prac remontowych 
[28]. Do inwentaryzacji zazwyczaj stosuje się kinematyczne skanery laserowe, 
podczas gdy kontrola profilu czoła i ścian wykopu jest prowadzona z wykorzy-
staniem statycznych systemów skanowania laserowego. Możliwość korelowania 
ze sobą skanów z różnych etapów prowadzonych prac, pozwala na wczesane 
wykrycie błędów i ewentualnych wad konstrukcyjnych. Z obszarów objętych 
profilowaniem przy użyciu skanera laserowego 3D możemy uzyskać informację 
na temat poszczególnych elementów składowych konstrukcji budowlanej takich 
jak np.: grubość i objętość materiału poszczególnych warstw gruntu, dokładność 
wykonywania obudowy tunelu z segmentów żelbetowych, dokładność wykona-
nia cementowych elementów uszczelniających, grubość zastosowanego betonu 
natryskowego (rys. 4.), grubość wewnętrznej okładziny itd. Elementy te mogą 
zostać szybko i łatwo obliczone. 
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Rys. 4. Przykład wizualizacji różnic grubości betonu natryskowego [9]

Zaawansowane algorytmy pozwalają na kompleksową ocenę cech powierzch-
niowych. Dzięki temu mogą zostać uwidocznione wszelkie odchylenia od normy. 
Wykonując profilowania 2D można sprawdzić geometrię powykonawczą tunelu 
i wskazać miejsca słabsze z ukrytymi wadami strukturalnymi, które wpływają na 
trwałość konstrukcji (rys. 5).

Rys. 5. Generowanie przekroju poprzecznego na powierzchni wykopu na podstawie chmury punktów [2]

Główną zaletą technologii naziemnego skaningu laserowego, w odniesieniu do 
tradycyjnych metod geodezyjnych, jest ogromna ilość danych oraz potencjał wy-
nikający z możliwości modelowania i wizualizacji 3D powierzchni z otrzymanej 
chmury punktów. Innym atutem metody skanowania laserowego jest uzyskanie 
informacji na temat intensywności odbicia. Jak wynika z literatury [5, 8, 15, 33] 
wartość ta niesie istotne informacje dla interpretacji warunków geologicznych/ 
geotechnicznych. Kolejną przewagą naziemnego skaningu laserowego w stosunku 
do tradycyjnych metod geodezyjnych jest możliwość wykrycia odkształceń struk-
turalnych na wczesnym etapie [12]. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu od-
powiedniej jakości i dokładności skanowania powierzchni obiektu. Ponadto przy 
określaniu lokalizacji miejsc pomiarowych, należy wziąć również pod uwagę efekt 
cieniowania, w celu uniknięcia niejasności na kolejnych etapach prac. Zwłaszcza 
w przypadku obiektów wyraźnie wydłużonych, takich jak tunele, kąt padania (kąt 
pomiędzy wiązką lasera a powierzchnią normalną) szybko zwiększa się wraz ze 
wzrostem odległości od skanera [2]. Dla stałego zakresu wartości i właściwości 
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powierzchniowych zwiększenie kąta padania powoduje, że impuls powracający od 
powierzchni obiektu ulega poszerzeniu, a co za tym idzie zmniejszeniu ulega inten-
sywność, a wzrasta poziom zakłóceń. Co więcej dla stałych wartości kąta padania 
i powierzchni przedmiotu zwiększenie zasięgu również spowoduje wzrost zakłóceń 
(echa) punktów skanowania. Stwierdzono, że duże kąty padania (czyli powyżej 60 
stopni) i długie zasięgi skanowania (w zależności od specyfikacji skanera) wpływają 
niekorzystnie na jakość uzyskanej chmury punktów [30].

Skanowanie laserowe 3D, ze względu na obszar zbierania danych, stanowi roz-
wiązanie alternatywne dla metod tradycyjnych.

Potencjał naziemnego skaningu laserowego dla monitorowania deformacji 
w tunelowaniu był przedmiotem wielu badań [6,7,16,21,30,10,32]. Wykazano, 
że pomiary naziemnym skanerem laserowym pomagają w zrozumieniu zachowa-
nia masy gruntu, ze względu na możliwość mapowania przemieszczeń w odniesie-
niu do większej powierzchni, a nie ograniczonej ilości punktów (jak w przypadku 
klasycznych metod geodezyjnych). Jednakże przydatność i skuteczność skaningu 
w znacznym stopniu uzależniona jest od gęstości i jakości skanowania, stosowanej 
techniki przetwarzania danych oraz indywidualnych cech górotworu, które defi-
niują zachodzące zjawiska fizyczne. Nowoczesne systemy skanowania laserowego 
są wystarczająco zaawansowane technologicznie, aby poradzić sobie z trudnymi 
warunkami pracy (takimi jak kurz i wilgoć), które znajdujemy w środowisku pod-
ziemnym. Wypada jednak podkreślić, że mimo wielu zalet stosowania metody 
skanowania laserowego w tunelach; należy liczyć się z pewnymi trudnościami, jak 
np. ograniczeniami wynikającymi z interpretacji chmury punktów. Należy wziąć 
także pod uwagę ograniczenia związane z trudnościami w pełnym odwzorowaniu 
powierzchni ze względu na obecność tzw. cieni odnoszących się do względnej geo-
metrii pomiędzy instrumentem a obszarem skanowanej sekcji. Ponadto, obecność 
w polu widzenia obiektów odbijających światło (np. wody), wpływa na parametry 
intensywności odbicia.

6. Podsumowanie

Skanowanie 3D pozwala na szybkie i sprawne wykonanie pomiarów, dostarcza-
jących szerokiej gamy informacji, które po odpowiednim przetworzeniu są przy-
datne w kontroli i analizie zachodzących zmian. Mapowanie danych ma miejsce 
w interaktywnym oprogramowaniu cyfrowym. Oprogramowanie oferuje możli-
wość wyświetlenia kolorowego cyfrowego modelu tunelu z jednoczesnym wyświe-
tleniem przekroi i wymiarów w różnych miejscach w tym wyznaczenie statystycz-
nych wartości objętości. Niemniej jednak, pomimo wielu zalet, naziemny skaning 
laserowy nie powinien być traktowany jako jedyna metoda pomiarowa i powinien 
być uzupełnieniowy o bardziej dokładne pomiary geodezyjne, utrwalone praktyką 
inżynierską. Niewątpliwą zaletą jest możliwość archiwizowania i przetwarzania 
danych w późniejszym okresie, bez konieczności powtarzania pomiarów. Umożli-
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wia to na dalszym etapie prawidłową interpretację danych o obiekcie oraz zacho-
dzących zmianach i zjawiskach im towarzyszących. Podsumowując, z wysokoroz-
dzielczych danych 2D i 3D można uzyskać informacje dotyczące:

a) Kontroli okładziny tunelu:
- a w szczególności detekcja wszelkiego rodzaju spękań w ujęciu ilościo-

wym,
- detekcja wilgotności w ujęciu ilościowym,
-  niedokładności wykonania łączeń płyt w ocenie ilościowej,

b) Oceny strukturalnej: 
- 3D modeli konstrukcji,
- analizy prześwitu,

c) Wizualizacji tunelu i dokumentacji inwentaryzacyjnej w celu oceny stanu 
technicznego.
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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 2(104)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ 
W ŁUKU O MAŁYM PROMIENIU1

Streszczenie. W artykule autorzy dokonali porównania różnych typów konstruk-
cji nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu, w celu doboru najlepszego rozwią-
zania zarówno pod względem finansowym jak i utrzymaniowym. W pracy przedstawio-
no także koncepcję dwóch innowacyjnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni kolejowej 
z zastosowaniem podkładów stalowych typu V, oraz podkładów strunobetonowych typu V, 
które stanowią udoskonalenie dotychczas stosowanych rozwiązań. 

Słowa kluczowe: nawierzchni kolejowa, podkład, tor bezstykowy, mały łuk

1. Wstęp

Obecnie, nie tylko w Polsce najczęściej stosowanym rozwiązaniem konstrukcji 
nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu jest konstrukcja toru z zastosowa-
niem podkładów drewnianych i toru klasycznego (stykowego). Jednak nawierzchnia 
kolejowa wykonana na podkładach drewnianych jest konstrukcją charakteryzują-
cą się najmniejszą trwałością spośród możliwych rozwiązań. O trwałości podkła-
dów drewnianych w dużym stopniu decydują czynniki atmosferyczne, powodujące 
zmiany wilgotności i temperatury drewna, a w następstwie ich pękanie, odrywa-
nie warstwy drewna nienasyconego i stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju 
grzybów rozkładających drewno. Ze względu na dużą różnorodność tych czynników, 
ciężko jest określić żywotność podkładów drewnianych w sposób jednoznaczny [1]. 
W Polsce przyjmuje się, że trwałość podkładów drewnianych wynosi od 25-30 lat.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Błaszkiewicz	D.	33%,	Czyczuła	W.	35%,	Urbanek	M.	32%
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Zastosowanie toru klasycznego w tego rodzaju konstrukcji również pociąga 
za sobą negatywne skutki, takie jak: zwiększenie oddziaływań dynamicznych, 
mniejszą spokojność jazdy oraz większy hałas. Obecnie stopniowo odchodzi się 
od stosowania toru stykowego w torach kolejowych, w większości projektów, przy 
budowie lub modernizacji linii kolejowej zaleca się stosowanie toru bezstykowego.

Aktualne obowiązujące w Polsce przepisy kolejowe, w sposób szczegółowy 
określają warunki zabudowy nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu 
z zastosowaniem toru bezstykowego. Zgodnie z poprawką do rozporządzenia [2], 
w łukach o promieniu nie mniejszym niż 190 m w torach głównych dodatkowych 
i bocznych oraz w łukach o promieniu nie mniejszym niż 250 m w torach szlako-
wych i głównych zasadniczych, tor bezstykowy można zastosować w przypadku 
wymuszenia naprężeń w tokach szynowych odpowiadających temperaturze przy-
twierdzenia (23±3)°C i jednoczesnego zastosowania rozwiązań zwiększających 
stateczność toru bezstykowego lub niezawodność użytkowania. Ograniczenia te 
wynikają z konieczności zapewnienia odpowiednich oporów zarówno w kierunku 
poprzecznym jak i podłużnym podkładu umieszczonego w podsypce.

W świetle przedstawionych wyżej informacji nasuwa się myśl, że konieczne jest 
poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcji nawierzchni kolejowej, które mogą 
zostać zastosowane w łuku o małym promieniu. Rozwiązania te powinny stanowić 
atrakcyjną opcję w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych; wymagane jest, 
aby charakteryzowały się większą żywotnością, mniejszymi nakładami na utrzy-
manie oraz powinny być bardziej atrakcyjne pod względem finansowym.

Spełnienie wymagań dotyczących zwiększenia stateczności toru oraz podnie-
sienie standardów konstrukcji nawierzchni kolejowej stało się inspiracją do pracy 
nad nowymi rozwiązaniami. W artykule przedstawione zostały dwie propozycje 
takich rozwiązań. Pierwszą stanowi podkład stalowy typu V ze zmodyfikowanym 
przytwierdzeniem typu S15 oraz torem bezstykowym [3], drugą podkład stru-
nobetonowy typu V z przytwierdzeniem typu SB oraz torem bezstykowym [4]. 
Rozwiązania te powstały w ramach Projektu Rozwojowego nr 10-0004-10/2010 
„Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziały-
waniu na środowisko”, finansowanego przez NCBiR [5].

2. Opis ogólny innowacyjnych rozwiązań

Podkład stalowy typu V jest innowacyjnym rozwiązaniem przeznaczonym do 
budowy nawierzchni szynowej (por. [3] oraz rys. 1). Konstrukcja podkładu sta-
lowego w całości wykonana jest z elementów stalowych w gatunku S 235 JRG. 
Główny szkielet podkładu wykonany jest z dwuteownika szerokostopowego typu 
HE 140 AA. Do górnej powierzchni podkładu dospawane zostają rygielki, wy-
konane z pręta kwadratowego o boku 25 mm i długości 150 mm. Rygielki, tak 
jak w przypadku podkładu stalowego typu Y, przenoszą siły poziome, zapewniają 
zachowanie odpowiedniego prześwitu toru i utrzymają w stałym położeniu sys-
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tem przytwierdzenia oraz usztywniają całą konstrukcję podkładu [6]. Do każdego 
z ramion podkładu mocuje się po cztery rygielki, w odległości dopasowanej do 
wymaganego prześwitu toru. Do dolnej powierzchni podkładu zostaje dospawany 
kątownik o wymiarach 100 x 50 mm i grubości ścianki 6 mm, w dwóch długo-
ściach, odpowiednio dostosowanych do geometrii podkładu. Kątownik zostaje do-
spawany do dwuteownika dłuższym ramieniem. Kątownik po zasypaniu podsypką 
zapewnia zwiększony opór poprzeczny przy ruchu podkładu w podsypce.

Konstrukcja podkładu stalowego typu V wykonana jest z sześciu dwuteowych 
belek ułożonych, w analizowanym przypadku, pod kątem 150, połączonych od 
spodu kątownikami, a od góry rygielkami. Końce każdej z dwuteowych belek 
są ścięte pod kątem 300, dzięki czemu zmniejsza się masa całego podkładu oraz 
łatwiej umieszcza się go w podsypce. Na rys. 1 przedstawiono schemat podkładu 
stalowego typu V.

Rys. 1. Schemat ogólny podkładu stalowego typu V

W podkładach stalowych typu V przewidziane jest wykonanie przytwierdze-
nia w systemie mocującym typu S15, ze specjalnie zaprojektowaną przekładką 
podszynową. Istnieje możliwość stosowania innych typów punktów mocujących, 
np. przytwierdzenie typu SB, które jest obecnie najbardziej rozpowszechnione na 
polskich liniach kolejowych. Na jednym podkładzie umieszczone zostają cztery 
punkty mocujące, każdy punkt zapewnia podwójne podparcie szyny. Szyna jest 
przymocowana za pomocą łapek sprężystych, wkrętów oraz dybli. Zakładając roz-
staw osiowy podkładów w nawierzchni normalnotorowej o prześwicie 1435 mm, 
co 1,245 m uzyskujemy 1606 sztuk przytwierdzeń na jednym kilometrze szyny, 
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a więc więcej od wymaganej wartości 1500 sztuk [7]. Na rys. 2 przedstawiono 
przekrój przez podkład stalowy typu V wraz z przytwierdzeniem.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny podkładu stalowego typu V

Podkłady stalowe typu V można dostosować do konstrukcji nawierzchni w łuku 
o małym promieniu. Wymagane przez [8] zwiększenie prześwitu toru w łuku 
o promieniu poniżej 250 m, uzyskuje się poprzez odpowiednie, co do wartości 
poszerzenia, przesunięcie górnych rygielków, które decydują o położeniu punktów 
mocujących. Przy niewielkich wartościach poszerzenia może być ono wykonane za 
pomocą zastosowania odpowiednio większych lub mniejszych płytek prowadzą-
cych. Kolejny warunek określony w [8], który mówi o konieczności stosowania 
prowadnic w łukach o promieniu mniejszym niż 300 m, oraz dodatkowe warunki 
opisane w [2], które określają konieczność stosowania prowadnic w łukach o dłu-
gości części kołowej nie większej niż 50 m w torze klasycznym lub w łukach o pro-
mieniu mniejszym niż 190 m w torze bezstykowym, spełniony jest dzięki dospa-
waniu specjalnego kształtownika (koziołka stalowego) do powierzchni podkładu. 
Koziołek ten jest mocowany już na etapie produkcji, a następnie na placu budowy 
zostaje do niego dokręcony kształtownik stalowy. Kształtownik jest odsunięty od 
bocznej krawędzi szyny o 60 mm. Profil zostaje dostarczany z przygotowanymi 
wcześniej odpowiednio nawierconymi otworami, przez które zostaje dokręcony do 
koziołka.

Drugie rozwiązanie konstrukcji nawierzchni w łuku o małym promieniu może 
stanowić podkład strunobetonowy typu V. Konstrukcja podkładu strunobetono-
wego typy V powstała na skutek połączenia dwóch betonowych belek ułożonych 
pod kątem 15o, wykonanych z betonu sprężonego, połączonych od dołu stalowym 
kątownikiem o wymiarach 100x50x6 mm. Na rys. 3 przedstawiono schemat po-
jedynczej belki strunobetonowej [4].
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Rys. 3. Pojedyncza belka strunobetonowego podkładu typu V (widok z góry i od dołu)

Pojedyncza belka strunobetonowa utworzona jest z dwóch skrajnych, prosto-
kątnych stref podporowych opisanych na rysunku nr 3, jako A1 oraz A2 oraz 
trapezowej strefy środkowej. Strefy te mają taką samą długość, każda stanowi 
1/3 długości podkładu, lecz różnią się pod względem szerokości. Części skrajne 
połączone są ze sobą poprzez strefę środkową. Dolna powierzchnia wszystkich 
stref leży w jednej płaszczyźnie. Górne powierzchnie stref podporowych, w czę-
ści podszynowej, wykonane są ze spadkiem 1:20 lub 1:40, w celu zapewnienia 
odpowiedniego pochylenia szyn. Powierzchnia górna strefy środkowej wykonana 
jest równolegle do powierzchni dolnej. Belki podkładu strunobetonowego typu 
V wykonane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z betonu klasy minimum 
C50/60 i sprężone przy pomocy strun lub prętów. Pojedyncze belki zostają po-
łączone ze sobą za pomocą dwóch kątowników, które dospawane są do pojedyn-
czych belek poprzez płytkę stalową, umieszczoną w podkładach. Umieszczony 
w dolnej warstwie podkładu kątownik nie tylko łączy pojedyncze belki tworząc 
konstrukcję podkładu, ale również zapewnia zwiększenie oporu poprzecznego. 
Belki strunobetonowe wykonywane są w specjalnych formach, które mają czę-
ściowo wycięte krawędzie boczne. Taka zmiana przekroju nie wpływa nieko-
rzystnie na wytrzymałość przekroju, pozwala natomiast uzyskać oszczędność 
materiału. Wycięcia w bocznych krawędziach podkładu ułatwiają również za-
sypywanie podkładu kruszywem; tłuczeń wchodzi w wyżłobione miejsca, za-
pewniając większą stabilność konstrukcji. Wycięcia te zmniejszają również masę 
całego podkładu. Na rys. 4 przedstawiono schemat podkładu strunobetonowego 
typu V.
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Rys. 4. Schemat podkładu strunobetonowego typu V

Przytwierdzenie szyn do podkładów strunobetonowych typu V może być do-
wolne; podczas analizy autorzy przyjęli zastosowanie przytwierdzenia typu SB.

Konstrukcje nawierzchni na podkładach strunobetonowych typy V można 
stosować również w łukach o małym promieniu. Wymagane przepisami posze-
rzenie toru uzyskuje się w specjalnie przygotowanych formach. Formy te mają 
odpowiednio przesunięte gniazda przytwierdzeń. Taki projekt wykonywany jest 
na specjalne zamówienie po otrzymaniu dokładnej specyfikacji. Możliwe są tak-
że inne rozwiązania, ale wymaga to wprowadzenia modyfikacji w konstrukcji 
przytwierdzenia typu SB lub zastosowania innego przytwierdzenia. Prowadnica 
w podkładach strunobetonowych typu V może być wykonywana przez dokręce-
nie do szyny specjalnego profilu stalowego [9].

Zarówno w przypadku podkładów stalowych typu V, jak i podkładów struno-
betonowych typu V, konieczne jest stosowanie podkładów przejściowych w celu 
przejścia z toru z podkładami klasycznymi (belkowymi) do toru z podkładami 
typy V. Podkłady przejściowe mają proste jedno ramię, natomiast drugie jest 
ułożone pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeby wyróżniamy pod-
kłady prawe i lewe.

3. Porównawcza analiza kosztowa wybranych rozwiązań konstrukcji 
nawierzchni

W ramach analizy dokonano zestawienia kosztów wykonania konstruk-
cji nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu, z zastosowaniem 
poszczególnych rozwiązań. Analizie poddany został projekt wykonania 300 m 
odcinka nawierzchni kolejowej w łuku o małym promieniu z prowadnicą. Liczbę 
potrzebnych podkładów, przytwierdzeń oraz potrzebnego tłucznia obliczano in-
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dywidualnie dla każdego typu nawierzchni, zgodnie z wymaganiami normatyw-
nymi, w odniesieniu do danego rozwiązania konstrukcyjnego.

Analizę przeprowadzono dla następujących typów konstrukcji:
a) nawierzchnia na podkładach drewnianych typu IIB, podsypce tłucznio-

wej, z przytwierdzeniami typu K;
b) nawierzchnia na podkładach stalowych typu Y, z przytwierdzeniami S-15, 

na podsypce tłuczniowej;
c) nawierzchnia na podkładach stalowych typu V, z przytwierdzeniami S-15, 

na podsypce tłuczniowej;
d) nawierzchnia na podkładach strunobetonowych typu V, z przytwierdze-

niami SB, na podsypce tłuczniowej.
Dla wszystkich typów konstrukcji nawierzchni przyjęto ten sam typ szyny 

(49E1 – por. [10]) oraz założono, że przechyłka wynosi 75 mm (równomier-
na warstwa podsypki pod podkładem, która wynosi 350 mm dla podkładów 
strunobetonowych, w pozostałych konstrukcjach 300 mm), a szerokość ławy 
pryzmy podsypki (obsypanie czół podkładu) wynosi 350 mm. Chociaż, zgodnie 
z polskimi przepisami [8], ława podsypki przy zastosowaniu toru bezstykowego 
powinna mieć szerokość 450 mm, tym niemniej – przy zastosowaniu specjalnych 
rozwiązań, zwiększających opór poprzeczny podsypki - szerokość ławy może być 
zmniejszona, nawet do 300 mm (por. [6]).

W dalszej części artykułu przedstawione zostały przekroje poprzeczne, dla 
poszczególnych rozwiązań oraz koszt materiałów, niezbędnych do wykonania 
300 metrowego odcinka nawierzchni, położonej w łuku o małym promieniu.

Na rysunkach (5-8) przedstawiono przekroje przez nawierzchnię z zastosowa-
niem poszczególnych typów podkładów, natomiast w tabelach 1-4 ujęto zesta-
wienie kosztów dla tych konstrukcji.

A. Nawierzchnia na podkładach drewnianych:

Rys. 5. Przekrój przez typową nawierzchnię z zastosowaniem podkładów drewnianych

Tabela 1. Zestawienie kosztów budowy odcinka nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów 
drewnianych

Nazwa Jednostka Liczba na 300 m Cena jednostkowa Cena całkowita [zł]
Szyna kg 29658 2,7 80076,6
Przytwierdzenie szt. 1000 65 65000
Podkład	 szt. 500 115 57500
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Kruszywo m3 577,05 51,7 29833,485
Punkt	mocujący	prowadnicy szt. 500 90 45000
Szyna	do	prowadnicy kg 14829 1,3 19277,7

suma 277410,1

B. Nawierzchnia na podkładach stalowych typu Y:

Rys. 6. Przekrój przez typową nawierzchnię z podkładami stalowymi typu Y

Tabela 2. Zestawienie kosztów budowy odcinka nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów 
stalowych typu Y

Nazwa Jednostka Ilość na 300m Cena jednostkowa Cena całkowita [zł]
Szyna kg 29658 2,7 80076,6
Podkład	z	prowadnicą szt. 241 1900 457900
Kruszywo m3 455,63 51,7 23556,071

suma 561532,67

C. Nawierzchnia na podkładach stalowych typu V:

Rys. 7. Przekrój przez typową nawierzchnię z podkładami stalowymi typu V

Tabela 3. Zestawienie kosztów budowy odcinka nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów 
stalowych typu V

Nazwa Jednostka Ilość na 300m Cena jednostkowa Cena całkowita [zł]

Szyna kg 29658 2,7 80076,6

Podkład	z	prowadnicą	 szt. 223 1732 386236
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Kruszywo m3 498,7 51,7 25782,79
suma 492095,4

D. Nawierzchnia na podkładach strunobetonowych typu V

Rys. 8. Przekrój przez typową nawierzchnię z zastosowaniem podkładów strunobetonowych typu V

Tabela 4. Zestawienie kosztów budowy odcinka nawierzchni kolejowej z zastosowaniem podkładów 
strunobetonowych typu V

Nazwa Jednostka Ilość na 300m Cena jednostkowa Cena całkowita [zł]
Szyna kg 29658 2,7 80076,6
Punkt	mocujący szt. 1124 10 11240
Podkład	 szt. 281 380 106780
Kruszywo m3 771,41 51,7 39881,897
profil	do	prowadnicy szt. 211 185 39035

suma 277013,5

Zestawienie kosztów budowy dla poszczególnych typów nawierzchni przedsta-
wiono w tabeli 5.

Tabela 5. Zestawienie kosztów budowy 300 metrowego odcinka nawierzchni przy zastosowaniu poszcze-
gólnych rodzajów nawierzchni

Rodzaj nawierzchni (podkładu i przytwierdzenia) Cena [zł]

podkład	drewniany	typu	IIB	z	przytwierdzeniem	typu	K 277410,1

podkład	stalowy	typu	Y	z	przytwierdzeniem	typu	S15 561532,7

podkład	stalowy	typu	V	z	przytwierdzeniem	typu	S15 492095,4

podkład	strunobetonowy	typu	V	z	przytwierdzeniem	typu	SB 277013,5

4. Wnioski

Po uwzględnieniu analizy kosztów, zakładanej żywotności nawierzchni oraz 
zapewnienia odpowiedniej stateczności toru można uznać, że najbardziej korzyst-
nym rozwiązaniem konstrukcyjnym nawierzchni kolejowej w torze o małym pro-
mieniu łuku jest zastosowanie konstrukcji z podkładami strunobetonowymi typu 
V i przytwierdzeniem typu SB. Podkłady betonowe charakteryzują się większą 
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odpornością na działanie czynników atmosferycznych od podkładów drewnianych, 
ale mniejszą niż podkłady stalowe. Prace przy zabudowie takiego podkładu rów-
nież są ograniczone. Podkład zostaje dostarczony z wcześniej zamontowanymi ko-
twami do mocowanie, na miejscu budowy wystarczy ułożyć szynę i przymocować 
łapkę sprężystą. Konstrukcja takiej nawierzchni wymaga jednak większego zapo-
trzebowania na tłuczeń, ponieważ wymagane jest tu minimalna grubość kruszywa 
35 cm, a nie tak jak w innych przypadkach 30 cm. Jest to jednak projekt innowa-
cyjny, wymagający przeprowadzenia szeregu badań i analiz, w celu określenia jego 
dokładnych parametrów i właściwości.

Kolejnym etapem udoskonalania konstrukcji nawierzchni kolejowej w łuku 
o małym promieniu może być praca nad nową nawierzchnią bezpodsypkową do-
stosowaną do takiej geometrii toru.
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WAŻNIEJSZE ZJAWISKA DYNAMICZNE 
W KOLEJACH DUŻYCH PREDKOSCI1

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest przeglądowi zjawisk, które powinny za-
interesować ekspertów oraz inżynierów i kadrę menadżerską kolei w ogólności, a kolei 
dużych prędkości w szczególności. Zjawiska dynamiczne występujące podczas oddziały-
wania pojazdów szynowych dużych prędkości z torem są złożone i z tego względu znane 
tylko niewielu specjalistom. W pracy zasygnalizowane zostały wybrane wyniki badań 
eksperymentalnych przeprowadzone na rzeczywistym układzie pojazd-tor oraz wyniki 
badań teoretycznych i numerycznych. Wyniki analizy wskazują na duże znaczenie 
znajomości tych zjawisk, gdyż mają one wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróży 
oraz koszty utrzymania linii kolejowych, a w szczególności linii dużych prędkości.

Słowa kluczowe: dynamika, oddziaływanie pojazdu szynowego z torem, koleje 
dużych prędkości

1. Wstęp

Eksploatacja torów i pojazdów w warunkach zwiększonych wymagań użytko-
wych, związanych ze wzrostem prędkości, obciążenia, zmusza do uwzględnienia 
różnych efektów dynamicznych oddziaływania układu pojazd szynowy-tor w za-
kresie wyższych częstotliwości, wyższych prędkości. Wzrost prędkości jazdy pojaz-
dów oraz wykorzystywanie nowych technologii wymaga uwzględniania różnorod-
nych zjawisk dynamicznych.

Jednym z ważnych elementów są obowiązujące jeszcze przepisy bezpieczeństwa 
oparte na kryterium relacji sił Y/Q, które wynikają z zależności statycznych w ukła-
dzie koło-szyna [1]. Rozpowszechnienie faktów związanych z wynikami badań dy-
namicznych dotyczących procesów wykolejenia jest zarówno ważne jak i niezbędne 
[2,3]. Kryteria Y/Q szeroko stosowane w kolejnictwie są dotychczas jednym z naj-
ważniejszych kryteriów systemu bezpiecznej eksploatacji pojazdów szynowych.
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Jednym z zagadnień, na które do niedawna brak było jednolitego poglądu jest 
problem optymalnego doboru twardości kół i szyn ze względu na minimalizację zu-
życia kół i szyn kolejowych, a także wpływu twardości kół na degradacje toru. Fakt 
ten był przedmiotem dyskusji podczas Światowego Kongresu Inżynierii Kolejowej 
[4] i Konferencji „Nowoczasne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie” 
[5]. Doświadczalnie wykazano, co opisano w tych pracach, że staliwne koła produ-
kowane przez Amsted Rail, tzw. „koła Griffin’a” pomimo dużo wyższej twardości 
nie niszczą bardziej szyn i nie degradują bardziej torów PLK aniżeli europejskie 
koła kuto walcowane o niższej twardości, a nawet zmniejszają zużycie kół i szyn i to 
kilkakrotnie. Wyniki badań eksperymentalnych podane zostały w pracach [4,5] 
i zostały podane w dalszej części niniejszych rozważań.

Następnym poglądem, bez uzasadnienia podawanym w podręcznikach doty-
czących kolejnictwa, jest mniemanie, że zagadnienia dynamiczne są trudne do ana-
lizy, zatem można je uprościć ograniczając do zagadnienia statycznego, przyjmu-
jąc, że nadwyżka dynamiczna wynosi 15-25% obciążenia statycznego. Niekiedy 
przyjmowano nadwyżkę dynamiczną w wysokości 30% obciążenia statycznego. 
Dopiero umożliwienie pomiaru naprężeń w procesach szybkozmiennych pozwoliło 
na potwierdzenie doświadczalne wyników analizy teoretycznej, z której wynikało, 
że nadwyżka dynamiczna w niektórych przypadkach może być znacznie większa 
i wynosić kilkaset procent obciążenia statycznego. Przykładem może być układ 
koło-szyna, w którym w przypadku okresowego rozkładu węzłów przytwierdzenia 
szyn, przy prędkości rezonansowej może osiągnąć nadwyżkę dynamiczną nawet 
ośmiokrotnie większą od obciążenia statycznego [6].

Wymienimy jeszcze kilka zjawisk, których inżynierowie kolejnictwa i kadra me-
nadżerska dotychczas należycie nie opanowali. Należą do nich faliste zużycie szyn 
określane, jako korugacje i fale poślizgowe. Tego typu faliste zużycie szyn nie było 
praktycznie rozpoznane w kraju jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Nie-
którzy badacze znali zjawisko falistości szyn z literatury i sądzili, że występuje ono 
tylko w Europie Zachodniej. Zjawisko zostało już częściowo rozpoznane, ale przy-
czyny powstawania i rozwoju nie są nadal w pełni znane [7]. Warto zauważyć, że 
usuwanie korugacji przez specjalistyczne szlifowanie jest zabiegiem kosztownym. 
Podobne zjawisko występuje na kołach. Jest ono w naturalny sposób usuwane przez 
hamulce klockowe, a w przypadku hamulców tarczowych dodatkowego klocka ha-
mulcowego lub przez przetaczanie. Tu możemy dodać, że po szlifowaniu pozostaje 
okresowy rozkład naprężeń własnych w szynach, co powoduje znacznie szybszy 
rozwój falistości aniżeli w szynach nowych. Podobne, a nawet większe problemy 
stwarzają fale o większej długości na powierzchniach tocznych kół, nazywane poli-
gonalizacją [8,9].

Zrozumienie zjawisk powstawania wyżej opisanych nierówności wymaga m.in. 
podstawowej wiedzy dotyczącej propagacji fal w ośrodkach ciągłych. Znajomość 
propagacji fal bieżących w ośrodkach dyspersyjnych z klasycznym węzłem przy-
twierdzenia generowanych przez ruchome źródła o rozkładzie ciągłym [10] lub 
przez ruchome, oscylujące źródła dyskretne, pozwala na wyjaśnienie zachodzących 
zjawisk w strukturach ciągłych nieograniczonych, jeżeli uwzględnimy relację po-
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między prędkością grupową i fazową tych fal [11]. Jeżeli jednak uwzględnimy po-
nad to przestrzenną okresowość struktury, w której propagują się fale, takie jak: 
okresowe podparcie szyn lub elementów torów (estakady), okresowość kół i cy-
kliczność, to ta wiedza umożliwia określenie zakresów częstotliwości określających 
granice pomiędzy pasmami przenoszenia i pasmami zanikania lub eliminację pasm 
przenoszenia w badanej strukturze periodycznej [12,13]. Istoną i trudną do opa-
nowania cechą układów dynamicznych związaną z bezpieczeństwem jest stabilność 
ruchu [14,15]. Wybrane aspekty wyżej omawianych zagadnień przedstawimy 
w niniejszej pracy.

2. Modelowanie w badaniach teoretycznych

Aby opisać globalne oddziaływanie układu pojazd- tor możemy założyć, że roz-
ważany układ jest nieskończony. Zaniedbujemy wówczas oddziaływanie początku 
i końca pociągu, co możemy częściowo oszacować badając obciążenie rozłożone na 
zadanym odcinku wykorzystując superpozycję funkcji Heviside’a w rozwiązaniu 
uzyskanym w sposób, który podany został w pracy [10]. Problem stateczności ru-
chu układów nieskończonej długości przedstawionego na rysunku 1 podano m.in. 
w pracy [14].

Proponowany sposób modelowania jest wprawdzie uproszczony, gdyż m. in. 
nie uwzględnia sprzężeń poprzeczno-wzdłużnych. Umożliwia jednak uwzględnie-
nie efektów falowych i nieliniowości oddziaływania, a to pozwala na wyznaczenie 
parametrów krytycznych rozważanych układów [14]. Badania układów modelo-
wanych dwoma układami ciągłymi mogą być prowadzone w płaszczyźnie piono-
wej i poziomej (rys. 1 i 2).

Rys. 1. Nieskończony układ belki i gęsto rozłożonych oscylatorów oddziałujący z belką na sprężystym 
podłożu (płaszczyzna pionowa)
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Rys. 2. Nieskończony układ belki i gęsto rozłożonych oscylatorów oddziałujący z belką na sprężystym 
podłożu (płaszczyzna pozioma)

Odmienny, dyskretno-ciągły sposób modelowania układu pojazd szynowy – 
tor został przedstawiony na rys. 3 i 4. Pomimo uproszczenia związanego z przy-
jęciem belki o nieskończonej długości uwzględnia się zaburzenia (fale) wywo-
łane przez pozostałe oscylatory układu lub inne punkty oddziaływania układu 
oscylatora dwupunktowego lub wielopunktowego modelującego np. wózek lub 
wagon.

Rys.3. Nieskończone układy dyskretno-ciągłe modelujące dyskretne oddziaływanie pojazdu z torem 
(płaszczyzna pionowa)
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Ten sposób modelowania wymaga poprawnego rozwiązania uogólnionego za-
gadnienia Mathews’a dotyczącego oddziaływania ruchomego oscylującego obcią-
żenia skupionego na układ ciągły z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia okre-
sowej struktury toru. Tak sformułowane zagadnienie z wykorzystaniem techniki 
podanej w [11] - [13] zostało przedstawione w pracy [16].

Rys. 4. Nieskończone układy dyskretno-ciągłe modelujące dyskretne oddziaływanie pojazdu z torem 
(płaszczyzna pionowa)

Szczegółową analizę stateczności w jakościowo nowym przypadku liniowe-
go i nieliniowego oscylatora dwupunktowo oddziałującego z układem ciągłym, 
przedstawionego na rysunku 3 i 4 podano m.in. w pracy [17].

Przypadek modelowania toru dwoma nieskończonymi belkami (szynami) od-
działującymi sprężyście z okresowo ułożonymi podkładami wymuszonymi poru-
szającymi się za stałą prędkością oscylującymi siłami z przesunięciem fazowym 
został przedstawiony na rysunku 5. Modelowanie układu z uwzględnieniem okre-
sowego rozkładu w przestrzeni wymaga analitycznego uzyskania rozwiązania z za-
stosowaniem teorii Floquet’a, [13], a następnie rozwiązanie zagadnienia poszuku-
jąc rozwiązania w postaci całkowej o postaci:

 (1)

gdzie: 
W - przemieszczenie, 
X - zmienna przestrzenna, 
l - zespolona liczba falowa, 
Ω- bezwymiarowa częstość, 
t - bezwymiarowy czas,
i – jednostka urojona.
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Rys. 5. Modelowanie toru, jako układem dwóch okresowo podpartych belek z uwzględnieniem rucho-
mych, oscylujących sił z względnym przesunięciem fazowym

Układ komplikuje się bardziej, jeżeli uwzględnić podatności podkładów. Z prze-
prowadzonej analizy wynika, że przesunięcie fazowe nie wnosi istotnych efektów. 
Można zatem uprościć zagadnienie i rozważać przypadek pojedynczej, okresowo 
podpartej belki. Pozwala to na analizę propagacji zaburzeń w jednej szynie obcią-
żonej poruszającą się oscylującą siłą zarówno przed jak i za źródłem zaburzeń. Ze 
względu na zjawisko Dopplera układ okresowy przed i za źródłem zaburzeń ma 
różne właściwości.

3. Wybrane wyniki badań

3.1. Relacja pomiędzy prędkością fazową i prędkością grupową fali

Istotną kwestią wpływającą na zmniejszenie amplitudy przed źródłem zaburzeń 
jest prędkość transportu energii określona przez prędkość grupową fali w struktu-
rze ciągłej, określoną zależnością:

    Vgr =dw/dk, (2)
gdzie: 
w - częstość, 
k - liczba falowa.

Zilustrujemy to na przykładzie belki Bernoulli’ego-Eulera na sprężystym pod-
łożu Winklera. Rozważmy równanie ruchu tego najbardziej uproszczonego mode-
lu belki:

   EI w,xxxx +r w,tt + c w = P(x,t), (3)

   P(x,t)= P0d(x -V t), (3a)
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gdzie: 
EJ - sztywność, 
r - gęstość masy,
c- stała sprężystości podłoża, 
P0- wartość siły poprzecznej, 
d -funkcja Diraca, 
x- współrzędna przestrzenna, 
V- prędkość ruchu siły, 
t- czas. 

Spełniając równanie (3) rozwiązaniem o postaci fali bieżącej:

    W(x,t) = A eik(x-Vt), (4)

otrzymamy następującą zależność prędkości fazowej fali od liczby falowej V= 
f(k) w postaci:

    EI k4- r k2V2+c =0. (5)

Ilustracja zależności (2) oraz (5) została przedstawiona wykreślnie na rys. 6.

Rys. 6. Prędkość fazowa Vf i prędkość grupowa fali Vgr w funkcji liczby falowej k

Jak widać na schematycznie przedstawionych wykresach zależności obu pręd-
kości od liczby falowej, w przypadku, gdy prędkość fazowa jest równa grupowej, 
prędkość ruchu siły P jest prędkością krytyczną. W przypadku ruchu z prędkością 
fazową V1 propagują się dwie fale o długościach określonych liczbami falowymi k1 
i k2. Długość tych fal związana jest z liczbą falową zależnością: l=2p/k. Ze wzglę-
du na fakt, że w przypadku fali o liczbie falowej k1 prędkość grupowa (propagacji 
energii) jest mniejsza od prędkości fazowej fali, to fala ta może się propagować 
tylko za siłą (źródłem zaburzeń). Jest ona dłuższa od fali o liczbie falowej k2. Fala 
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o liczbie k2 rozprzestrzenia się przed siłą, gdyż jej prędkość grupowa jest większa 
od prędkości fazowej. Moment zginający przed i za siłą jest jednakowy, zatem 
amplituda fali krótszej (przed siłą) jest mniejsza. Tłumaczy to też przebiegi ilustro-
wane w dalszej części pracy.

Jako przypadek szczególny zilustrowano na rys. 7 kształt przemieszczeń W bel-
ki na sprężystym podłożu modelującym szynę lub tor wymuszonej oscylującą sią 
w punkcie x=0 w zależności od odległości x od źródła zaburzeń (oscylującej siły) 
i częstości Ω.

Rys. 7. Przemieszczenia belki na sprężystym podłożu w funkcji odległości od źródła zaburzeń i częstości

Na rysunku tym widzimy, że w przypadku częstości podkrytycznej i braku 
tłumienia, przemieszczenia również zanikają w miarę wzrostu odległości od źródła 
harmonicznego wymuszenia P(t) = P0 sin Ωt, tworząc zanikającą falę stojącą.

Jednak w przypadku wymuszenia o częstości większej od częstości drgań wła-
snych, wzbudzane są fale biegnące od źródła, które nie zanikają. Wraz ze wzrostem 
częstości, powyżej częstości krytycznej maleje zarówno amplituda tych fal, jak i ich 
długość. Jest to szczególny przypadek wzbudzenia ruchomą i oscylującą siłą, gdy 
V=0.

3.2. Przypadek względnego ruchu pociągu, jako układu gęsto rozłożonych oscy-
latorów

Rozważmy układ liniowych oscylatorów, którego ruch opisany jest równaniem:

 m(y,tt + 2Uy,xt+ U2 y,xx) +c1(y-w)=0;      c1(y-w)= P2(x,t), (6)

gdzie: 
m -gęstość masy, 
U-prędkość ruchu, 
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c1 - stała sprężystego oddziaływania układu z belką, 
w - jest przemieszczenie belki, tak jak w równaniu (3),
y - przemieszczenie masy oscylatorów, 
P2(x,t) - kinematyczne wymuszenie oscylatorów i normalne wymuszenie dzia-

łające na belkę.

Jeżeli założyć, że na podkłady działa ruchome obciążenie w następującej postaci 
falowej:

   P2 (x,t)= - P(x,t)= P0 sin k(x-vt) (7)
gdzie P0 jest amplitudą obciążenia, to rozwiązania równań (3) i (6) zapiszemy 

w postaci:
  y(x,t)= Y sin k(x-vt): w(x,t)= W sin k(x-vt). (8)

Relacja pomiędzy W a P0 wyznaczona z równania (3) i (6) opisana jest funkcjami:

 W= P0/ mk2(U-v)2; W= P0/ k
2(R2-v2); R2=(EI k2+c/k2)/r)  (9)

   (a2- (U-v)2) (nR2-v2)- a2) - a2=0. (9a)

Powyższe relacje pozwalają na wyznaczenie prędkości fal względem zadanej 
prędkości ruchu U. Graficzną interpretację amplitudy wymuszenia względem 
prędkości fal w ruchomym i nieruchomym układzie współrzędnych oraz interpre-
tację związku pomiędzy prędkościami ilustrują rys. 8 i 9.

Rys. 8. Graficzna interpretację amplitudy wymuszenia względem prędkości fal w ruchomym i nieru-
chomym układzie współrzędnych

Rys. 9. Graficzna interpretację związku pomiędzy 
prędkościami w obu układach oraz prędkości krytycznych 
Ukr1 i Ukr2
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Zgodnie z kryterium stateczności podanym m. in. w [14], stabilność jest za-
pewniona, jeżeli istnieją cztery rzeczywiste wartości prędkości fazowych. Brak 
dwóch wartości rzeczywistych przy U>U

kr1 
powoduje występowanie prędkości 

zespolonych sprzężonych, a to oznacza flutter, czyli – wężykowanie pociągu mo-
delowanego układem dyskretno-ciągłym.

3.3. Pasma przenoszenia i zanikania

Ilustracje pasm przenoszenia i pasm zanikania w torze wymuszonym siłą oscy-
lującą pomiędzy podkładami podajemy na rys. 10. Przypadek zanikania fal w ukła-
dzie idealnie sprężystym otrzymujemy również w przypadku układu okresowego 
w przestrzeni. Efekt podobny do silnego tłumienia z dyssypacją energii uzysku-
jemy przy zadanej przestrzennej okresowości w zakresie częstotliwości, którą na-
zywamy pasmem zanikania. Przykład propagacji zaburzeń w pasmach zanikania 
i pasmach przenoszenia przedstawiamy na rys.  10. Nadmienimy, że w przypadku 
struktury okresowej idealnie sprężystej, struktura okresowa nie stanowi przeszko-
dy propagującym się falom. Fale nie zanikają. W analizowanym przypadku róż-
nica częstotliwości wynosi 10 Hz, ale podobna jakościowa różnica propagacji za-
burzeń może wystąpić przy znacznie mniejszej różnicy częstotliwości. Istotne jest 
tylko to, aby pomiędzy obu częstotliwościami wymuszenia znajdowała się granica 
między pasmem przenoszenia i pasmem zanikania. W realnym torze przypadek 
pasma przenoszenia jest niekorzystny. Zaburzenia generowane przez każdy zestaw 
kołowy oddziałują wówczas znacznie intensywniej na sąsiadujące zestawy pojazdu 
szynowego, a także na wiele więcej węzłów przytwierdzenia aniżeli w paśmie za-
nikania. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom występującym w układach 
o strukturze okresowej stosuje się efekt odstrojenia -„mistuning”.

Rys. 10. Pasmo przenoszenia i pasmo zanikania w okresowej strukturze toru wymuszonego oscylującą 
siłą. Przemieszczenia szyn w kolejnych chwilach czasu: t=0, T/8, T/4 i 3T/8
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Przemieszczenia szyny w przypadku ruchomego oscylującego w poszczegól-
nych chwilach oscylacji o okresie T podano na rysunku 11. Są to chwile t=0, T/8, 
T/4 i 3T/8. Możemy zauważyć znacznie mniejsze przemieszczenia przed źródłem 
zaburzeń aniżeli za nim. Jest to związane z faktem, że z uwagi na efekt Dopplera 
struktura przed źródłem ma inną długość komórki aniżeli za poruszającym się źró-
dłem. Można lepiej zrozumieć rozważane zjawisko badając przemieszczenia w pa-
śmie przenoszenia i paśmie zanikania.

Rys. 11. Przemieszczenia szyny w przypadku ruchomego oscylującego obciążenia w chwilach t=0, T/8, 
T/4 oraz 3T/8

Efekt Dopplera powoduje, że poruszając się w kierunku źródła fali odbieramy 
falę, jako krótszą od rzeczywistej, a oddalając się od źródła, jako dłuższą od niej. 
Podobne zjawisko występuje w przepadku ruchu wzdłuż toru, jako struktury okre-
sowej. Poza tym, istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie amplitudy 
fali przed źródłem zaburzeń jest prędkość transportu energii określona przez pręd-
kość grupową fali w danej strukturze.

4. Zużycie kół i szyn, degradacja toru

Nawiązując do sygnalizowanego we wstępie zagadnienia związków pomiędzy 
twardością kół i szyn a ich zużyciem przedstawimy wyniki badań przeprowadzone 
w Instytucie Kolejnictwa na stanowisku EMS 60 pięciu różnych kół, a w szczegól-
ności kół kuto walcowanych używanych w Europie i kół staliwnych popularnych 
w USA oraz rozpowszechnianych obecnie w różnych częściach świata. Przebieg ba-
dań został omówiony szczegółowo m.in. w pracy [18], zatem ograniczymy infor-
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mację do wyników podanych w tabelach. Tabela 1 zawiera średnią wartość zużycia 
szyn przez różnego typu badane koła, a tabela 2 zawiera średnią wartość zużycia 
różnych typów kół w czasie badań przy zadanym obciążeniu 55 KN i kącie nabie-
gania koła na szynę 1,5o.

Badania zużycia kół przeprowadzone na stanowisku badawczym EMS 60 od-
wzorowujące pracę koła w łuku przy 100000 cykli obciążenia pionowego wyka-
zały, że najtwardsze koła staliwne zużywają szyny ponad dwukrotnie mniej aniżeli 
bardziej miękkie koła kuto-walcowane, przy czym najlepsze wyniki zarówno pod 
względem zużycia szyn jak i kół uzyskano w przypadku najtwardszych kół Amsted 
Rail klasy C. Badania naprężeń własnych i badania defektoskopowe wykonane na 
szynach nowych i po badaniach zużycia nie wykazały istotnych zmian, co potwier-
dza poprawność przyjętych parametrów badań. Część opisanych badań podano 
w pracy [19].

Zatem można jeszcze raz stwierdzić: pogląd, że koła twardsze bardziej zużywa-
ją szyny jest błędny. 

Tabela 1. Średnia wartość zużycia szyn przy różnych typach kół poddanych badaniom

Typ koła Kod koła Średnie zużycie szyny (mm)
UIC	Standard	ER7 B5.1/10 3.86
Obręczowane 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

Tabela 2.Średnia wartość zużycia różnych typów kół współpracujących z szynami

Typ koła Kod koła Średnie zużycie koła (g)
UIC	Standard	ER7 B5.1/10 898
Obręczowane B4.1/10 811
Klasa	ER7 B8.1/10 350
Klasa	B B7.1/10 334
Klasa	C B6.1/10 292

4. Badania dynamicznych obciążeń

Badania doświadczalne potwierdzające przewidywane teoretycznie obciążenia 
dynamiczne pojazdów szynowych świadczące o dużych przeciążeniach porówny-
walnych lub przekraczających obciążenia statyczne wykonano dopiero pod koniec 
XX wieku. Przyczyną tak długiego czasu sceptyków podejrzewających błędy ana-
lizy jest względnie krótki czas trwania przeciążenia (kilka milisekund), spowodo-
wany dużą prędkością fali. Badacze szwedzcy pomierzyli 8-krotne przeciążenia, 
umieszczając czujniki naprężenia na wieńcach kół. Japońscy naukowcy pracujący 
pod kierunkiem dyrektora ośrodka badawczego kolejnictwa – profesora Y. Sato 
uzyskali podobne wyniki mierząc naprężenia w szynach. Przykładem wyników 
uzyskanych na linii kolejowej Shinkansen są dynamiczne obciążenia toru przy 
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przejeździe pociągu z prędkością ok. 200 km/h pociągiem, którego promień koła 
wynosił R = 500 mm, a zagłębienie unormowane w szynie o kształcie cosinu-
soidy o głębokości h = 1 mm i długości L = 1000 mm (na podstawie normy 
L = 1000 h).

Rys. 12. Badania eksperymentalne prof. Y. Sato na linii Shinkansen w 1999 r. wg wykładu na 28. 
PKMCS

Przejazd z prędkością ok. 200 km/h pojazdu szynowego o obciążeniu statycz-
nym kół wynoszącym Qstat = 5 ton po torze, którego jedna szyna miała przygo-
towany kształt powierzchni tocznej podany na rys. 12, spowodowała dynamiczne 
obciążenie wynoszące Qdyn = 40 ton, tj. ośmiokrotną wartość obciążenia statycz-
nego. Oryginalny wynik pomiaru ilustruje rys. 13. 

Rys. 13. Zapis obciążenia szyny zbadany eksperymentalne przez zespół prof. Y. Sato na linii Shinkansen

Wyniki badań uzyskane przez ABB na liniach Kolei Szwecji i innych badaczy 
można znaleźć m. in. w [14].

5. Faliste zużycie szyn w łukach. Fale poślizgowe, poligonalizacja kół

Mając na uwadze dynamiczne oddziaływanie koła z szyną o zużyciu falistym 
zwanym korugacją lub falami poślizgowymi występującym w torach zakrzywio-
nych na odciążonej szynie wykorzystano wyznaczone uprzednio parametry kół do 
oceny zależności przeciążeń dynamicznych (mających wpływ na degradację toru) 
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analizując wymienione uprzednio rodzaje kół. Podane w [20] wyniki symulacji 
wskazują, że nawet przy małej amplitudzie korugacji (0,030 mm) i małej prędko-
ści (50 km/godz.) następuje istotny, wynoszący ponad 100% wzrost dynamicznych 
sił kontaktowych.

W badaniach symulacyjnych z uwzględnieniem sztywności tarczy i wieńców 
kół, maksymalny wzrost sił występuje w przypadku miękkich kół monobloko-
wych, kuto-walcowanych UIC [21], co również nie jest powszechnie akceptowane 
przez specjalistów.

W celu wykazania istotnych przyczyn generowania i rozwoju korugacji doko-
nano badań symulacyjnych układu koło-szyna wykazując, że nawet w przypadku 
niewielkiej amplitudy fali sięgającej 0,010 mm oraz niewielkiej prędkości jazdy 
wynoszącej 50 km/godz. następuje odrywanie się koła od szyny, czego następ-
stwem jest uderzenie – a więc dynamiczny proces, który został zilustrowany w pra-
cy [20,22].

Nad zagadnieniem generowania nierówności na torze zakrzywionym trwają 
intensywne prace badawcze. Poszukiwane są metody ograniczenia rozwoju fal po-
ślizgowych (korugacji powstających na odciążonej szynie w łukach).

Podobnie jak w przypadku szyn występuje faliste zużycie o różnej długości fali 
na powierzchni tocznej kół, poza korugacją o małej długości fali występuje zja-
wisko poligonalizacji kół o liczbie wielokątów od 3-8. Na rys. 14 przedstawiono 
przypadek poligonalizacji o sześciu falach. Jak podano w pracy [23] wykazano, 
że podobnie jak w przypadku korugacji występuje zjawisko kilkakrotnie większej 
prędkości przemieszczania się punktu kontaktu od prędkości środka koła.

Rys. 14. Trajektoria środka koła w wybranych chwilach czasu i odpowiadające im punkty kontaktu z 
idealnie prostą szyną

Na rys. 14 ilustrowany jest efekt wzrostu prędkości siły kontaktowej przez 
podanie trajektorii środka koła w wybranych chwilach czasu i odpowiadających im 
punktów kontaktu w przypadku idealnie prostej szyny.

6. Podsumowanie

Zjawiska dynamiczne związane z oddziaływaniem pojazdów szynowych dużej 
prędkości z torem są złożone i prawdopodobnie z tego względu powszechnie nie-
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znane. W pracy przedstawiony został przegląd i krótki opis z podaniem literatury 
dotyczącej istotnych zjawisk, które powinny być znane ekspertom i kadrze inży-
nierskiej zajmującej się tematyką transportu szynowego, a w szczególności pojaz-
dów dużej prędkości. W pracy zasygnalizowane zostały wybrane wyniki badań 
teoretycznych, numerycznych i eksperymentalnych przeprowadzone na obiekcie 
rzeczywistym lub symulującym układ pojazd-tor [20]-[24]. Uwzględniając fakt, 
że temat poprawnego doboru twardości układu koło/szyna pod kątem minimali-
zacji zużycia kół i szyn kolejowych, wpływu twardości kół na degradacje toru [18] 
i zagadnień pokrewnych budził zainteresowanie podczas dyskusji na Światowym 
Kongresie Badań Kolejowych i zagranicznych spotkaniach naukowych, to zainte-
resowanie w kraju jest bardzo ograniczone.
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OPINIOWANIE ZGODNOŚCI 
ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY Z TECHNICZNYMI 

SPECYFIKACJAMI INTEROPERACYJNOŚCI 
PODSYSTEMU „INFRASTRUKTURA”1

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady sporządzania opinii dotyczącej 
zgodności właściwości podsystemu „Infrastruktura” z TSI, wydawanej przez jednost-
kę notyfikowaną zarówno na etapie dokumentacji projektowej jak i na etapie budowy. 
Przedstawiono podstawowe definicje i zasady dotyczące różnych rodzajów pojedynczych 
opinii oraz opinii globalnych w procesie weryfikacji WE podsystemu. Wykorzystano ma-
teriały uzyskane od włoskiej jednostki notyfikowanej Italcertifer, która przeprowadzała 
procesy certyfikacji podsystemu „infrastruktura” dla wykonawców robót modernizacyj-
nych w Polsce.

Słowa kluczowe: podsystem infrastruktura, TSI Infrastruktura, ocena zgodności 
podsystemu, opinia

1. Wprowadzenie

Przyjęcie Dyrektywy 2008/57/WE [1] w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w dniu 17 czerwca 2008 roku, która do polskiego prawa została częściowo 
wprowadzona dopiero 28 stycznia 2012 roku ustawą o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym z 16 września 2011 r. [4], a następnie wprowadzona w życie od 
31 marca 2014 roku ustawą z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym [5], czyli z prawie 6-letnim opóźnieniem, spowodowało, że dopiero 
teraz każdy podsystem strukturalny (infrastruktura, energia, sterowanie) musi 
być poddany weryfikacji WE, czyli sprawdzeniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w odpowiednich Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Bukowski	S.:	50%,	Mazurkiweicz	R.:	50%
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lub w odpowiednich dokumentach określonych w przepisach krajowych. Proces 
weryfikacji, dokonywany przez jednostki notyfikowane (NoBo), powinien zostać 
zakończony wydaniem certyfikatu weryfikacji WE.

Należy zauważyć, że w niektórych aspektach TSI nie są dostatecznie kla-
rowne i wymagają właściwych interpretacji (które można znaleźć m.in. w prze-
wodnikach wydanych przez Europejską Agencję Kolejową), przez co projektanci 
infrastruktury kolejowej znajdują się często w trudnej sytuacji, zwłaszcza jeśli 
wziąć pod uwagę częściową niespójność prawa polskiego z prawem unijnym. 
Jednak największym problemem może się okazać niezgodność rozwiązań przyję-
tych przez projektantów z wymaganiami zawartymi w TSI, co stwierdzone może 
zostać przez jednostkę notyfikowaną na etapie przeprowadzania oceny zgodno-
ści, jako pierwszym z etapów procesu weryfikacji WE podsystemu.

Proces oceny zgodności na etapie dokumentacji projektowej jest absolutnie 
niezbędny dla dalszego prowadzenia procedury weryfikacji WE przez jednostkę 
notyfikowaną. Jeśli weźmie się pod uwagę, że może się zdarzyć, iż stwierdzone 
zostaną braki na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, lub np. niewła-
ściwe przyjęcie wartości nawet części właściwości podlegających ocenie według 
TSI, oznacza to stwierdzenie niezgodności, które prawdopodobnie nie będą usu-
nięte przed rozpoczęciem etapu budowy. To z kolei może sprawić, że nie będzie 
możliwe pozytywne przeprowadzenie weryfikacji WE na etapie budowy i prób 
końcowych dla określonych właściwości.

Łatwo się domyślić, jakie skutki ekonomiczne, organizacyjne i techniczne 
może spowodować realizacja etapu budowy w oparciu o dokumentację projekto-
wą zawierającą niezgodności w odniesieniu do TSI. Oczywiście w celu uzyskania 
certyfikatu weryfikacji WE istotne niezgodności należy usunąć, czyli tak zapro-
jektować elementy infrastruktury, by ich właściwości zarówno na etapie doku-
mentacji projektowej, jak i na etapie budowy, były zgodne z TSI.

Bardzo korzystną praktyką podejścia jednostek notyfikowanych do oceny 
dokumentacji projektowej i wyników powykonawczych pomiarów terenowych 
może być odejście od zero – jedynkowej opinii „ZGODNY/NIEZGODNY” 
i stosowanie pośrednich rodzajów opinii, które zostaną szerzej scharakteryzowa-
ne w dalszej części artykułu (rozdział 5).

2. Ocena zgodności, jako jedna z części procesu weryfikacji WE

Jak już wspomniano, w procesie certyfikacji podsystemu „Infrastruktura” 
można wyróżnić kilka etapów. Najważniejsze etapy to ocena dokumentacji pro-
jektowej oraz ocena przeprowadzana na etapie budowy i prób końcowych (po-
miarów). Trzy początkowe etapy, mające charakter prac urzędniczo – handlo-
wych, pokazano na rys. 1.
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Rys. 1. Przebieg procesu certyfikacji. Etapy: przygotowanie do oceny

Kolejnymi etapami są analizy dokumentacji projektowej i analizy wyników 
pomiarów oraz oceny dokumentacji poza projektowej, pokazane na rys. 2 wraz 
z uproszczoną ich charakterystyką. Na tych etapach dokonywana jest ocena 
zgodności poszczególnych właściwości wszystkich elementów podsystemu „In-
frastruktura”, dla których wnioskodawca złożył wniosek o przeprowadzenie 
procesu weryfikacji WE. W każdym przypadku ocena zgodności kończy się 
wydaniem opinii, których rodzaje wymieniono we wprowadzeniu.

Ostatnim etapem jest podjęcie decyzji certyfikacyjnej na podstawie wy-
danych opinii dotyczących zgodności wszystkich właściwości wymienionych 
w TSI. W przypadku pozytywnej decyzji certyfikacyjnej wystawiany jest cer-
tyfikat weryfikacji WE i następuje przekazanie go wnioskodawcy wraz z do-
kumentacją techniczną, nazywaną często zgodnie z przepisami UE technical file 
(rys. 3).

Rys. 2. Przebieg procesu certyfikacji. Etapy: analiza (weryfikacja, ocena)
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Rys. 3. Przebieg procesu certyfikacji. Etap: decyzja, certyfikat, deklaracja

3. Zakres właściwości podlegających ocenie w ramach weryfikacji WE 
podsystemu

TSI „Infrastruktura” [3] definiuje w sposób jednoznaczny, które parametry po-
winny podlegać ocenie w poszczególnych etapach weryfikacji WE podsystemu. 
W konkretnym przypadku ocenianego podsystemu „Infrastruktura”, można wy-
różnić następujące przypadki związane z oceną:

–	 parametry podlegające ocenie,
–	 parametry nie podlegające ocenie,
–	 parametry podlegające ocenie według zasad podanych w odrębnych TSI,
–	 parametry podlegające ocenie na zasadach procedur szczególnych,
–	 punkty otwarte (parametry, dla których nie określono dotychczas w TSI 

jednolitych zasad oceny – oceniane są na podstawie przepisów krajowych).
Parametry podlegające ocenie na zgodność z wymaganiami TSI „Infrastruktu-

ra” można podzielić na następujące grupy:
–	 parametry związane z układem geometrycznym linii (skrajnia, rozstaw osio-

wy torów, maksymalne pochylenia podłużne, minimalne promienie łuków 
poziomych i pionowych),

–	 parametry związane z konstrukcją toru (nominalna szerokość toru, prze-
chyłka, wskaźnik zmiany przechyłki, niedobór przechyłki, ekwiwalentna 
stożkowatość, profil główki szyny, pochylenie poprzeczne szyny),

–	 parametry dotyczące rozjazdów i skrzyżowań torów,
–	 parametry związane z wytrzymałością toru,
–	 parametry związane z wytrzymałością budowli na obciążenie ruchem,
–	 parametry związane z peronami,
–	 parametry związane z wymaganiami BHP i ochrony środowiska.
W sumie na etapie sprawdzania dokumentacji projektowej ocenie podlegają 23 

parametry scharakteryzowane w TSI „Infrastruktura” oraz 6 parametrów sprecy-
zowanych w TSI „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”, TSI „Energia” 
i TSI „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych”.

Istotna jest następująca reguła. Aby możliwa była ocena parametrów wymie-
nionych w TSI „Infrastruktura”, jako wymagane, konieczne jest zdefiniowanie 
szeregu innych parametrów o charakterze założeń ogólnych (np. kategoria linii 
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według TSI, przyjęty do projektowania rodzaj skrajni budowli, poziom utrzyma-
nia nawierzchni deklarowany przez zarządcę infrastruktury), o charakterze eks-
ploatacyjnym (np. maksymalne prędkości pociągów pasażerskich i towarowych, 
maksymalna długość pociągów, dopuszczalny nacisk osi) i wiele innych, bardziej 
szczegółowych. Liczba dodatkowych informacji i danych niezbędnych do przepro-
wadzenia kompletnej oceny dokumentacji projektowej sięga kilkudziesięciu.

W sytuacji, kiedy do przeprowadzenia kompletnej oceny dokumentacji pro-
jektowej, niezbędna jest tak duża liczba danych, często zdarza się, iż w projekcie 
nie są zamieszczone wszystkie potrzebne informacje. Do ważniejszych przyczyn 
występowania braków w dokumentacji projektowej można zaliczyć:

–	 duże tempo i dużą liczbę wchodzących w życie w ostatnich latach nowych 
przepisów unijnych, a także ustaw i rozporządzeń krajowych, impliku-
jących konieczność zmian zakresu danych podawanych w dokumentacji 
projektowej,

–	 wykonywanie dokumentacji w sposób rutynowy, nieuwzględniający zmian 
wymuszonych koniecznością stosowania się do wymagań TSI,

–	 brak wiedzy, jakie parametry i jakie obliczenia powinny znaleźć się w do-
kumentacji projektowej, aby była ona wystarczająca dla potrzeb uzyskania 
certyfikatu weryfikacji WE dla ocenianego podsystemu.

Warto również pamiętać, iż w procesie oceny zgodności żadna, nawet najbar-
dziej oczywista informacja, nie może być przyjmowana na domysł. Oceniający, 
podobnie jak notariusz, powinien podchodzić do sprawdzania danych w doku-
mentacji na zasadzie „jest / nie ma”. Z tego powodu zdarza się, że niezamieszcze-
nie w dokumentacji podstawowych, wydawać by się mogło nawet powszechnie 
znanych danych, może być przyczyną braku możliwości oceny szeregu innych, 
pochodnych parametrów.

Poniżej wymieniono podstawowe elementy podsystemu „Infrastruktura”, zwią-
zane z interoperacyjnością transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych:

–	 tory, rozjazdy i skrzyżowania torów,
–	 budowle przytorowe i obiekty inżynieryjne, które mogłyby wpłynąć na in-

teroperacyjność systemu kolei,
–	 perony pasażerskie i inne elementy infrastruktury stacyjnej, które mogłyby 

wpłynąć na interoperacyjność kolei.

Tor szlakowy
Tor szlakowy stanowi fizyczny tor jezdny dla pojazdów. Jego właściwości 

umożliwiają pociągom interoperacyjnym poruszanie się w pożądanych warun-
kach bezpieczeństwa z określonymi parametrami eksploatacyjnymi. Elementy 
dotyczące toru szlakowego, powiązane z interoperacyjnością podsystemu „Infra-
struktura”, to:

–	 odległość między osiami torów,
–	 maksymalne pochylenia,
–	 minimalny promień łuku poziomego,
–	 minimalny promień łuku pionowego,
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–	 nominalna szerokość toru,
–	 przechyłka,
–	 wskaźnik zmiany przechyłki,
–	 profil główki szyny,
–	 pochylenie poprzeczne szyny.

Rozjazdy i skrzyżowania 
Rozjazdy i skrzyżowania, umożliwiające zmianę drogi przebiegu, muszą być 

zgodne z właściwymi specyfikacjami technicznymi ustanowionymi dla toru kole-
jowego i projektowanymi parametrami funkcjonalnymi, w celu zapewnienia kom-
patybilności technicznej z pojazdami interoperacyjnymi. 

Obiekty inżynieryjne i budowle przytorowe
Obiekty inżynieryjne i budowle przytorowe muszą być zgodne z wymaganiami 

dotyczącymi skrajni budowli. Skrajnia budowli i odległość między osiami torów 
określa głównie odległość między obwiedniami pojazdów, pantografem i budow-
lami przytorowymi oraz między samymi obwiedniami taboru kolejowego podczas 
mijania się pociągów.

Elementy wymienione poniżej i dotyczące obiektów inżynieryjnych wpływają 
na interoperacyjność podsystemu „Infrastruktura”:

–	 obciążenia obiektów inżynieryjnych,
–	 obciążenia aerodynamiczne budowli przytorowych,
–	 maksymalne zmiany ciśnienia w tunelach.

Perony pasażerskie
Podsystem „Infrastruktura” obejmuje elementy infrastruktury umożliwiające 

wsiadanie i wysiadanie pasażerów z pociągów zatrzymujących się na stacjach. In-
teroperacyjność podsystemu dotyczy przede wszystkim wysokości i długości użyt-
kowej peronów.

4. Weryfikacja WE Podsystemu „Infrastruktura” według modułu SG

Na żądanie wnioskującego, weryfikację WE podsystemu “Infrastruktura” 
NoBo przeprowadza zgodnie z art. 18 i załącznikiem VI Dyrektywy 2008/57/WE 
[1] oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami związanymi z modułami procedur 
oceny zgodności [2].

Weryfikacja WE podsystemu “Infrastruktura” jest przeprowadzana w etapach 
i zgodnie z parametrami wskazanymi w Tabeli 21, znajdującej się w załączniku B 
do TSI „Infrastruktura” [3]. Procedury szczególne i główne parametry podsys-
temu „Infrastruktura” podlegające szczególnym procedurom oceny są wskazane 
w punkcie 6.2.4 wspomnianej TSI.
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Zgodnie z procedurą dotyczącą Modułu SG (Kontrola jednostkowa) [2], czyn-
ności niezbędne do dokonania oceny zgodności WE podsystemu „Infrastruktura” 
przeprowadza się w dwóch etapach, poprzez ocenę parametrów, o których mowa 
w Tabeli 21 załącznika B do TSI „Infrastruktura”. Te fazy są następujące.

1) „Ocena na etapie projektu” - zawiera ocenę zgodności wartości parametrów 
w stosunku do wymagań zawartych w obowiązujących TSI.

2) „Montaż przed wprowadzeniem do eksploatacji” - to sprawdzenie w tere-
nie zgodności rzeczywistego produktu (zmodernizowanego podsystemu in-
frastruktura) z odnośnymi parametrami projektowymi bezpośrednio przed 
oddaniem podsystemu do eksploatacji.

4.1.  Podstawowe  działania  jednostki  notyfikowanej w  zakresie weryfikacji 
dokumentacji projektowej

Celem działań wykonywanych przez jednostkę notyfikowaną w zakresie oceny 
dokumentacji projektowej jest sprawdzenie spełnienia wymogów TSI określonych 
w treści Decyzji Komisji [3], mającej zastosowanie dla podsystemu “Infrastruktu-
ra” rozpatrywanej linii.

W zakresie oceny zgodności dokumentacji projektowej NoBo przeprowadza 
następujące czynności:

–	 gromadzi techniczną dokumentację projektową, opracowaną dla wszystkich 
branż infrastruktury kolejowej, w której zawarte są informacje dotyczące 
parametrów podlegających ocenie. Podczas tej fazy NoBo określa i groma-
dzi dokumentację techniczną uznaną za niezbędną celem dokonania wery-
fikacji WE (informacje dotyczące typów obiektów, specyfikacje techniczne, 
raporty ogólne, raporty z obliczeń, itp.),

–	 systematycznie analizuje dokumentację projektową celem sprawdzenia 
zgodności odpowiednich parametrów wskazanych w Tabeli 21 załącznika B 
do TSI "Infrastruktura" [3] (wyszczególnionych w kolumnie „przegląd pro-
jektu” wspomnianej tabeli), jako podlegających ocenie zgodności z wyma-
ganiami TSI. Badanie dokumentacji projektowej powinno objąć zarówno 
projekt budowlany (zawierający z reguły obliczenia dla obiektów inżynier-
skich), jak i projekt wykonawczy.

4.2. Proces oceny budowy i prób końcowych

W odniesieniu do niektórych wymogów, TSI „Infrastruktura” wymaga uzy-
skania od notyfikowanej jednostki, oprócz opinii wydanej na podstawie badania 
projektu - także opinii opartej na analizie dokumentów sprawdzanych podczas 
wizyt na placu budowy lub opinii opartej na analizie wyników przeprowadzonych 
badań (pomiarów).

Czynności związane z oceną na etapie prób sprowadzają się do sprawdzenia 
zgodności parametrów z wymaganiami TSI, o których mowa w Decyzji [3], stoso-
wanymi dla podsystemu „Infrastruktura” dla przedmiotowej linii.
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5. Sposób oceny

Informacje zawarte w różnych częściach dokumentacji projektowej (opisy, pla-
ny schematyczne, profile itp.), jak również wyniki pomiarów, określające warto-
ści parametrów wymienionych w Tabeli 21 załącznika B do TSI „Infrastruktura” 
podlegających ocenie dla odpowiednich elementów podsystemu „Infrastruktura” 
porównywane są z wymaganiami zawartymi w TSI oraz formułowana jest opinia 
o zgodności każdego parametru z wymaganiami TSI. Sprawdzenie przeprowa-
dzane jest dla wszystkich elementów infrastruktury, których dotyczy ocena, na 
najwyższym poziomie uszczegółowienia (stadium projektu wykonawczego), np. 
skrajnia sprawdzana jest dla każdego łuku i prostej oraz dla wszystkich urządzeń 
i budowli przytorowych.

Dotychczasowa działalność jednostki notyfikowanej Italcertifer w zakresie oce-
ny zgodności oraz współpraca z innymi jednostkami notyfikowanymi pozwoliła na 
wypracowanie różnych typów opinii o zgodności, nie tylko opinii zero – jedynko-
wej: „ZGODNY/NIEZGODNY”. W prowadzonych przez wspomnianą jednost-
kę notyfikowaną procesach certyfikacji, zgodność z wymaganiami TSI określa się 
w następujący sposób:

– ZGODNY,
– NIEZGODNY,
– ZGODNY Z ZASTRZEŻENIEM,
– ZGODNY W DRODZE ODSTĘPSTWA,
– NIEOKREŚLONY,
– NIE DOTYCZY,
– PUNKT OTWARTY.
Następnie, dla każdego parametru (np. skrajnia, minimalny promień łuku 

poziomego itp.) przedkładana jest łączna opinia o jego zgodności, na podstawie 
analizy wszystkich opinii sporządzonych dla każdego ocenianego elementu infra-
struktury. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku, gdy w odniesieniu, do chociaż 
jednego elementu infrastruktury ocena jest mniej pozytywna, niż w odniesieniu do 
wszystkich pozostałych elementów ocenianego podsystemu, jako ocenę globalną 
tego parametru podsystemu należy przyjąć tę właśnie „mniej pozytywną” opinię.

W przypadku, gdy dany aspekt parametru TSI początkowo został oceniony 
jako np. niezgodny, a w następnych, skorygowanych wersjach dokumentacji jego 
wartość została zmieniona i dostosowana do wymagań TSI, to do wydania osta-
tecznej opinii w kwestii tego parametru przyjmuje się dane na podstawie doku-
mentu z najnowszą datą.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę typów opinii o zgodności.

Zgodny
Opinię taką wydaje się, jeżeli sprawdzona dokumentacja projektowa zawie-

rała parametry, obliczenia, symulacje, ocenione wyłącznie jako zgodne z TSI dla 
wszystkich elementów ocenianego podsystemu.
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Niezgodny
Taka opinia jest wydawana w przypadku stwierdzenia braku zgodności wzglę-

dem wymagań określonych w treści TSI, nawet jeśli ten brak zgodności stwierdzo-
no dla pojedynczego elementu infrastruktury.

Zgodny z zastrzeżeniem
Opinia ta jest wydawana z reguły jako opinia przejściowa, gdy opinie na te-

mat poszczególnych aspektów danego parametru w przeważającej mierze spełniają 
określone wymogi lub gdy stwierdzono nieliczne przypadki braku zgodności mało 
istotnych aspektów. Po naniesieniu poprawek i pozytywnym zaopiniowaniu przez 
NoBo, opinia ta jest zmieniana na opinię potwierdzającą zgodność.

Zgodny w drodze odstępstwa
Taka opinia jest wydawana w przypadku, gdy parametr nie spełnia wymagań 

TSI „Infrastruktura”, lecz jest zgodny z wymaganiami notyfikowanych przepisów 
krajowych (w przypadku Polski znajdujących się obecnie na tzw. Liście Prezesa 
[9]). Stwierdzenie to powinno być odnotowywane w raporcie z przeprowadzenia 
oceny na etapie dokumentacji projektowej w polu „Uwagi” w tabeli zbiorczej, 
w której zestawia się podsumowanie procesu oceny.

Nieokreślony
Opinia ta jest wydawana w przypadku, gdy informacja dotycząca danego pa-

rametru nie została przedstawiona w sprawdzanej dokumentacji projektowej. Na-
stępstwem wydania tego typu opinii powinno być przedstawienie przez projek-
tanta dodatkowych informacji (np. w formie dokumentacji uzupełniającej) w celu 
zakończenia oceny. W przypadku stwierdzenia, że nie jest możliwe pozyskanie 
wymaganej informacji na etapie projektowania, konieczne jest określenie przez 
NoBo działań, jakie powinien podjąć projektant, które pozwolą na wydanie jedno-
znacznej opinii o zgodności (bądź niezgodności).

Nie dotyczy
Taka opinia jest wydawana w przypadku braku możliwości dokonania po-

równania z wymaganiami w sytuacji, gdy elementy podsystemu „Infrastruktura” 
i związane z nimi parametry nie podlegają ocenie lub gdy w podsystemie dane 
elementy podlegające ocenie nie występują.

Punkt otwarty
Taka opinia jest wydawana w przypadku braku przepisów krajowych doty-

czących punktów otwartych zawartych w TSI „Infrastruktura”, co uniemożliwia 
ocenę tych parametrów.
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6. Podsumowanie

Wynikiem oceny zgodności w procesie weryfikacji podsystemu „Infrastruktu-
ra”, zarówno na etapie oceny dokumentacji projektowej, jak również na etapie 
budowy i prób końcowych, jest opinia dotycząca zgodności wszystkich właściwości 
ocenianych elementów infrastruktury. Opinia ta nie musi być wydawana wyłącznie 
w formie werdyktu „zgodny/niezgodny”. Może ona określać różne stany porówna-
nia z wymaganiami: zgodny, niezgodny, zgodny z zastrzeżeniem, zgodny w drodze 
odstępstwa, nieokreślony, nie dotyczy, punkt otwarty. Takie podejście daje moż-
liwość uzyskania czasowego certyfikatu przejściowego i wnoszenia niezbędnych 
poprawek tak w dokumentacji projektowej, jak i na placu budowy w sytuacji wy-
krycia rozbieżności z wymaganiami. W zależności od tego, czy opinia dotyczy 
właściwości pojedynczych elementów infrastruktury czy też jest opinią globalną, 
potwierdzony w certyfikacie może być określony zakres spełniania wymagań TSI.
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ANALIZA DYNAMICZNA 
UKŁADU NAPĘDOWEGO ZE SPRZĘGŁAMI 

4-CIĘGŁOWYMI STOSOWANEGO W TRAMWAJACH1

Streszczenie. Artykuł przedstawiaanalizę dynamiczną przestrzennegosprzęgła 
4-cięgłowego, znakoprzemiennego, stosowanego wtramwajachniskopodłogowych z kla-
sycznymi wózkami napędowymi.Praca ta jest kontynuacją poprzednich,gdzie anali-
zowano właściwości kinematyczne i elastokinematyczne takiego sprzęgła.W celu opisu 
dynamiki układu przekazywania momentu napędowego od silnika do zestawu kołowego 
tramwaju, dotychczasowy model sprzęgła został rozszerzony o parametry masowe. Obli-
czono przebiegi czasowe momentu napędowego w zależności od pionowych drgań zestawu 
kołowego, pochodzących np. od nierówności toru.

Słowa kluczowe: tramwaj niskopodłogowy, układ napędowy, sprzęgła wielocię-
głowe, analiza dynamiczna, tuleje metalowo-gumowe

1. Wprowadzenie

Układy napędowe tramwajów niskopodłogowych należą do najbardziej zło-
żonych spośród stosowanych we współczesnych pojazdach szynowych, ponieważ 
powinny zapewnićniską podłogę obejmującą jak największą powierzchnię pojazdu. 
Dlatego też konstrukcja układu napędowego musi uwzględniać ograniczenia takie 
jak:

– mała średnica kół,
– niska podłoga o dużej powierzchni użytkowej,
– wysoki poziom komfortu podróży pasażerów,
– jak najmniejszy wpływ na drgania otoczenia.
Wszystkie te uwarunkowania wymuszają zmniejszanie rozmiarów układów na-

pędowych i komplikują drogę przekazania napędu [2,3].
W omawianychtramwajach eksploatowanych w Krakowie [4] niska podłoga 

(290-350 mm) stanowi ok. 63-70% powierzchni tramwaju, zaś nad wózkami na-
pędowymi zastosowano podłogę o średniej wysokości (590 mm) różniącą się od 

1	 Wkład	autorów	w	publikację:	Czauderna	T.	50%,	Maniowski	M.	50%
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niskiej o jeden stopień [2,3]. Rozwiązanie to pozwoliło na zastosowanie (rys. 1) 
klasycznego wózka napędowego na kołach o mniejszej średnicy oraz zmniejszo-
nych rozmiarach podstawowych elementów, jak: silnik, przekładnia, sprzęgła. 
Uzyskano także całkowite usprężynowanie silnika i przekładni dzięki wykorzysta-
niu wału drążonego i układu dwóch szeregowo połączonych sprzęgieł FLENDER 
[9]. Ze względu na omówione powyżej wymaganie jak najmniejszej wysokości 
podłogi, średnice wałów i sprzęgieł powinny być jak najmniejsze przy zachowaniu 
jak najlepszych właściwości przekazywania momentów napędowych.

We wcześniejszych opracowaniach [2] wykazano, że istniejące sprzęgło 4-cię-
głowe FLENDER ma najlepsze proporcje wymiarów, biorąc pod uwagę kompro-
mis pomiędzy właściwościami kinematycznymi a gabarytami.

Rys. 1. Schemat poglądowy układu [9], fotografia mechanizmu w stanie złożonym [3]

Celem pracy jest analiza dynamiczna układu dwóch sprzęgieł4–cięgłowych 
(Flender) wychylno-odsuwnych, wykorzystywanych w układach napędowych 
tramwajów niskopodłogowych, uwzględniająca właściwości kinematyczne 
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mechanizmu, podatność przegubów gumowych oraz masy poszczególnych ele-
mentów.

Zagadnienia analizy przestrzennej dynamiki sprzęgieł wielocięgłowych nie są 
powszechnie omawiane. W większości publikacji rozważane są zazwyczaj tylko 
płaskie modele takich układów [11]. W pracy [9] podano dla rozważanego sprzę-
gła wzory przeliczeniowe dotyczące jego dynamiki przestrzennej. 

2. Dynamiczny model układu napędowego

2.1. Szukane

Wielkościami szukanymi są:
– drgania w układzie napędowym wywołane wymuszeniami parametryczny-

mi od sprzęgieł wychylnych typu 4-cięgowego,
– zaburzenia homokinetyczności z powodu inercji wału pośredniego i wymu-

szeń pochodzących od sprzęgieł.

 

Rys. 2. Schemat modelu układu napędowego wagonu tramwajowego NGT6 Kr

 

Rys. 3. Schemat pojedynczego sprzęgła z 4 cięgłami w pozycji odchylonej o kąt a

Oa
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2.2. Założenia

Główne założenia do analizy dynamicznej układu napędowego z dwoma sprzę-
głami, przedstawione na rys.2 i 3, są następujące [3, 6]:

– analizuje się tylko drgania kątowe wału silnika i tulei pośredniej związane 
z ruchem prostoliniowym pojazdu bez poślizgów kół względem szyn,

– wszystkie bryły w modelu są sztywne, a podatność i tłumienie pochodzi od 
tulei metalowo-gumowych,

– masa pojazdu jest zredukowana na jedno koło napędowe,
– ponieważ Ip>>IA rozpatruje się tylko 2 stopnie swobody, tj. F*

A
 i F*

W 
,

– pomija się składową stałego dociążenia układu napędowego,
– tłumienie w gumie opisano jako tłumik wiskotyczny,
– drgania w układzie są parametrycznie wzbudzane przez kinematyczne funk-

cje zaburzenia przemieszczeń kątowych sprzęgła (F*
AW 

, F*
WP   

),
– układ 2 sprzęgieł jest kinematycznie homokinetyczny (tzn. F*

AW
 + F*

WP
 =0, 

tzn, że zabieraki sprzęgieł są obrócone względem siebie o p/2).

2.3. Dane

Do analizy numerycznej przyjęto następujące dane odpowiadające tramwajowi 
NGT6 [4]:

– prędkość obrotowa (F
p
) zestawu kołowego, która odpowiada prędkości li-

niowej (od 0 do 25 m/s) pojazdu bez poślizgu,
– kąty (a=3deg) wychylenia sprzęgieł, odpowiadające pionowemu prze-

mieszczeniu osi zestawu kół o 30 mm,
– masa pojazdu przypadająca na oś zestawu (5000 kg),
– promień koła (Rk = 295 mm) [4],
– IA = 50 kgm2 moment bezwładności silnika,
– IW = 12,5 kgm2 moment bezwładności tulei pośredniej,
– IP = 450 kgm2 moment bezwładności pojazdu zredukowany na koło zesta-

wu,
– Ko – sztywność kątowa (wokół osi wałów) sprzęgła 4-cięgłowego [3],
– Co – tłumienie kątowe sprzęgła 4-cięgłowego,
– L = 0.6 m – długość tulei pośredniej.

2.4. Równania ruchu

Na podstawie schematu układu przedstawionego na rys. 2 zapisano następują-
ce równania dynamiki ruchu obrotowego wału silnika i tulei pośredniej:

 (1)
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gdzie:

 (2)
 

(3)

są funkcjami zaburzenia kąta sprzęgieł czterocięgłowych [9].

Równania różniczkowe ruchu (2.1) rozwiązano przy wykorzystaniu procedury 
Runge-Kute (45) w środowisku Matlab.

3. Przykład numeryczny analizy dynamicznej

Fragment układu napędowego przedstawionego na rys. 2 poddano wstępnej 
analizie dynamicznej. Jako dane wejściowe przyjęto parametry przedstawione 
w punkcie 2. Założono różnicę wysokości położenia kół, czyli w praktyce różnicę 
wysokości toków szyn o 30 mm, co daje wychylenie sprzęgieł o 3 deg. Jest to za-
łożenie dość dużej (ale stałej) nierówności toru. Wartość ta została wybrana w celu 
sprawdzenia możliwości obliczeniowych modelu. W rzeczywistości nierówności są 
zazwyczaj mniejsze, ale nieregularne.

Przebieg czasowy prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośredniej (W) przy 
prędkości pojazdu 10 m/s i wychyleniu sprzęgieł o 3deg, przedstawiono na rys. 4. 
Po ustaleniu stanów przejściowych układ drga kątowo, przy czym amplituda drgań 
tulei pośredniej jest znacząco większa od drgań wału silnika. Uważa się tę postać 
drgań za korzystną, ponieważ silnik powinien mieć zapewnione jak najbardziej 
stabilne warunki pracy.

Rys. 4. Przebieg czasowy prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośredniej (W) przy prędkości pojazdu 
10 m/s i wychyleniu sprzęgieł o 3 deg
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Rys. 5. Zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośredniej (W) przy 
wychyleniu sprzęgieł o 3 deg w funkcji prędkości pojazdu

Zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei po-
średniej (W) przy wychyleniu sprzęgieł o 3deg w funkcji prędkości pojazdu przed-
stawiono na rys. 5. Odchylenia standardowe prędkości kątowych wykazują war-
tości rosnące do prędkości około 11 m/s (40 km/h), następnie malejące przy 16-
17 m/s (60 km/h) i ponownie rosnące powyżej tej prędkości.

W przypadku zwiększenia (2 razy) momentu bezwładności tulei pośredniej, 
zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośred-
niej (W) przedstawiono na rys. 6. W tym przypadku otrzymano znaczące pogor-
szenie jakości układu napędowego, objawiające się większymi amplitudami drgań 
kątowych wału silnika, a także zmiany prędkości największych drgań na około 
7 m/s (ok. 25 km/h) i 15 m/s (ok. 55 km/h).

Rys. 6. Zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośredniej (W) przy 
wychyleniu sprzęgieł o 3 deg w funkcji prędkości pojazdu. Porównanie wyników (linie grube) przy 

zwiększonym (2x) momencie bezwładności tulei pośredniej
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Rys. 7. Zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośredniej (W) przy 
wychyleniu sprzęgieł o 3 deg w funkcji prędkości pojazdu. Porównanie wyników (linie grube) przy 

zmniejszonej (2x) sztywności skrętnej sprzęgieł

W przypadku zmniejszenia (2 razy) sztywności skrętnej obu sprzęgieł (rys. 2), 
zmiany odchylenia standardowego prędkości kątowych silnika (A) i tulei pośred-
niej (W) przedstawiono na rys. 7. Taka zmiana daje znaczne zmniejszenie drgań 
kątowych w układzie napędowym, ale spowodowałaby znaczące obniżenie trwa-
łości sprzęgieł.

4. Wnioski i plan dalszych prac

W opracowaniu analizowano drgania kątowe modelu układu napędowego 
wagonu NGT6. Wykazują one po raz kolejny, że istniejące parametry rozwiązań 
konstrukcyjnych są możliwie najlepsze i stanowią kompromis wynikający z ogra-
niczeń. Wyniki badań symulacyjnych omówione powyżej wykazują przejściowe 
zwiększenie drgań układu napędowego przy prędkości ok. 40 km/h. Potwierdzają 
to wstępnie obserwacje zauważone podczas wieloletniej eksploatacji.

Plany dalszych prac obejmują:
– przygotowanie i realizację pomiarów stanowiskowych stanu ruchu rzeczywi-

stego sprzęgła tramwajów Bombardier Flexity Classic NGT6Kr i NGT8Kr,
– weryfikację modeli na podstawie wyników pomiarów obiektu rzeczywi-

stego,
– przygotowanie wytycznych umożliwiających poprawę właściwości rozważa-

nego rozwiązania układu napędowego.
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Streszczenie. Przedmiotem rozważań w artykule jest system finansowania dzia-
łalności zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej, tj. spółki Polskie Linie Kolejowe 
SA (PLK S.A.) i jego ewolucja w ostatnich latach. Wskazano na system kalkulacyjny 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej obowiązujący w latach 2002 – 2005, a na-
stępnie w latach 2006-2013. Drugą część artykułu stanowią rozważania związane 
z nowym systemem kalkulacyjnym stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, który mu-
siał zostać wdrożony w Polsce, w związku z Wyrokiem Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości z 30 maja 2013 roku.

Słowa kluczowe: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stawki dostępu do infra-
struktury kolejowej, wyrok ETS.

Jedną z cech specyficznych polskiego zarządcy publicznie dostępnej infrastruk-
tury kolejowej, czyli spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., była trwale utrzy-
mująca się od początku jej istnienia, tj. od 2001 roku, strata bilansowa, wynosząca 
w zależności od roku, od kilkudziesięciu do kilkuset mln zł (rys. 1).

Rys. 1. Strata netto spółki Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2002 – 2012
Źródło: Raporty roczne PLK S.A.
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Skumulowana strata bilansowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na koniec 
2012 roku wyniosła 4 732,9 mln zł, przy czym w kolejnych latach wskaźnik ten 
będzie nadal wzrastał. Pomimo tak wysokich strat bilansowych, bilans PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. nie wykazuje ujemnych kapitałów, ponieważ zgodnie 
z przepisami ustawowymi Skarb Państwa, corocznie podnosi kapitał zakładowy 
spółki o równowartość dotacji budżetowych przydzielanych spółce na finansowa-
nie inwestycji. Ponadto, poprzednio większościowy a obecnie mniejszościowy wła-
ściciel spółki, czyli PKP S.A.1 w przeszłości kilkakrotnie podnosił kapitał zakłado-
wy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w formie wnoszenia aportów rzeczowych, co 
również miało wpływ na zachowanie dodatniej wartości kapitałów własnych PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zjawisko trwale utrzymującej się straty bilansowej w spółce prawa handlowe-
go, co do zasad głoszonych przez ekonomię ma konotację negatywną, a Kodeks 
Spółek Handlowych (KSH) zawiera kierunkowy przepis mówiący o konieczności, 
a nawet obowiązku pokrywania strat spółki przez jej właścicieli.

Straty bilansowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od początku jej ist-
nienia, to między innymi pokłosie nierozwiązania niektórych problemów systemo-
wych w ramach reformy podziałowej byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP 
oraz efekt obciążenia utworzonej wówczas spółki różnymi dodatkowymi kosztami, 
które nie miały pokrycia w przychodach ze sprzedaży (jak np. koszty Straży Ochro-
ny Kolei, albo tylko częściowe pokrycie, jak np. koszty utrzymania pionu inwesty-
cyjnego), ani też w dotacji budżetowej. Tego rodzaju koszty nie były uwzględniane 
w kalkulacjach stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, co oznacza, że w isto-
cie były finansowane w ciężar strat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Można też 
dodać, że sytuacja występowania permanentnych strat bilansowych PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. była przedmiotem sporu pomiędzy Rządem RP a Komisją 
Europejską, która w w październiku 2010 roku wniosła do Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości w Luksemburgu skargę przeciwko Polsce o uchybienie 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, między innymi w zakresie naruszenia 
obowiązków wynikających z art. 6, ust. 1 dyrektywy 2001/142, w związku z art. 7, 
ust. 3 i 4 dyrektywy 91/4403. Ogólnie biorąc, przywołane przepisy dyrektyw 
wskazują na konieczność zapewnienia zarządcom infrastruktury kolejowej takich 
warunków, by ich zestawienia rachunkowe bilansowały: „z jednej strony docho-
dy z opłat za infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej 
oraz finansowanie przez państwo, a z drugiej strony wydatki na infrastrukturę”.4 

1	 Według	stanu	na	dzień	31	grudnia	2012	roku	spółka	PKP	SA	posiadała	27%	akcji	w	PLK	SA	i	46%	głosów	
na	Walnym	Zgromadzeniu	Akcjonariuszy	tej	spółki,	natomiast	Skarb	Państwa	posiadał	odpowiednio	73%	
akcji	i	54%	głosów	–	zob.	Raport	roczny	PLK	SA	2012.	W	kolejnych	latach	proporcje	te	będą	nadal	ulegać	
zmianom	na	korzyść	Skarbu	Państwa	wskutek	kolejnych	ustawowych	podwyższeń	kapitału	zakładowego	
PLK	SA,	jako	ekwiwalent	udzielanych	dotacji	na	finansowanie	inwestycji.

2	 Dyrektywa	 2001/14/WE	Parlamentu	Europejskiego	 i	Rady	 z	 dnia	 26	 lutego	 2001	 r.	w	 sprawie	 alokacji	
zdolności	przepustowej	infrastruktury	kolejowej	i	pobierania	opłat	za	użytkowanie	infrastruktury	kolejowej	
–	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europejskiej	L	75	z	15.3.2001,	z	późniejszymi	zmianami.

3	 Dyrektywa	Rady	91/440/EWG	z	dnia	26	lipca	1991	r.	w	sprawie	rozwoju	rozwoju	kolei	wspólnotowych	–	
Dziennik	Urzędowy	Unii	Europejskiej	L	237	z	24.8.1991,	z	późniejszymi	zmianami.

4	 Art.	6,	ust.	1	dyrektywy	2001/14.
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 30 maja 2013 roku5, wprawdzie oddalił za-
rzut Komisji przeciwko Polsce w tej sprawie, przypuszczalnie ze względu na za-
wiłości terminologiczno-prawnicze przepisów dyrektyw, ale jednocześnie Trybunał 
stwierdził, że „obowiązek ustanowiony w art. 6, ust. 1 dyrektywy 2001/14 należy 
interpretować w ten sposób, że dotyczy on równowagi rachunkowej rachunku zy-
sków i strat zarządcy infrastruktury.” Wynika stąd wniosek, że co do zasady pań-
stwa członkowskie powinny „w normalnych warunkach działalności gospodarczej” 
i „w stosownym czasie” zapewnić równowagę rachunku zysków i strat zarządcy in-
frastruktury, jakkolwiek w Polsce takiej równowagi w przeszłości nie zapewniono.

Trudne do praktycznego rozwiązania problemy z finansowaniem działalności 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. istniały od początku jej założenia i istnieją 
nadal, jakkolwiek zasady finansowania tej spółki przeszły już dużą ewolucję. Za-
sady te dotyczą dwóch sfer działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj.: 1) 
finansowania działalności operacyjnej spółki, 2) finansowania działalności inwesty-
cyjnej spółki w zakresie infrastruktury kolejowej.

W działalności operacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyróżnia się dzia-
łalność związaną z udostępnianiem infrastruktury kolejowej przewoźnikom kole-
jowym oraz pozostałą działalność, w tym np. utrzymywanie Straży Ochrony Kolei.

W zakresie działalności związanej z udostępnianiem infrastruktury kolejowej, 
z punktu widzenia zasad finansowania tej działalności, można wyróżnić trzy okresy:

– lata 2002-2005, w tym okresie budżet państwa nie wspierał finansowo 
działalności udostępniania infrastruktury kolejowej,

– lata 2006-2013, budżet państwa finansował częściowo koszty udostępnia-
nia infrastruktury kolejowej w celu obniżania stawek dostępowych dla prze-
woźników kolejowych,

– lata 2014 i dalsze, budżet państwa na mocy wyroku Trybunału Sprawiedli-
wości z 30 maja 2013 roku przejął całkowicie finansowanie kosztów PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., które bezpośrednio nie są związane z udostęp-
nianą infrastrukturą kolejową, natomiast koszty związane bezpośrednio 
z prowadzeniem ruchu pociągów są finansowane ze stawek dostępu do in-
frastruktury.

W latach 2002-2005 wynik finansowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze 
świadczenia usług dostępu do infrastruktury kolejowej można było określić przy 
pomocy następującego wzoru:

 (1)

Natomiast w latach 2006-2013 ten sam wynik finansowy określał wzór:

 (2)

5	 Publikacja	ogłoszenia	o	Wyroku:	Dziennik	Urzędowy	Unii	Europejskiej,	C	225/03	z	03.8.	2013,	pełny	tekst:	
www.curia.europa.eu/juris/document.
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gdzie:  
 - wynik finansowy zarządcy infrastruktury na działalności związanej 

ze świadczeniem usług dostępu do infrastruktury, odpowiednio do 2005 
roku i do 2013 roku,
 - przychody bezpośrednie ze świadczenia usług minimalnego dostępu do 
infrastruktury,
 - przychody bezpośrednie ze świadczenia usług dostępu do urządzeń 
związanych z obsługą pociągów,
 - przychody ze świadczenia usług dodatkowych,
 - przychody ze świadczenia usług pomocniczych,
 - koszty całkowite usług minimalnego dostępu do infrastruktury,
 - koszty całkowite usług dostępu do urządzeń związanych z obsługą po-
ciągów,
 - koszty całkowite usług dodatkowych i pomocniczych,
 - dotacja budżetowa na remonty i utrzymanie infrastruktury.

Zastosowane w powyższych formułach wyróżnienie rodzajów przychodów 
i odpowiadających im kosztów, ma związek z rodzajami usług udostępniania 
infrastruktury kolejowej, które zostały ujęte w ustawie o transporcie kolejowym. 
Z punktu widzenia zasad prowadzenia przedsiębiorstwa, ale też uwzględnia-
jąc publiczny charakter swojej działalności, zarządca infrastruktury kolejowej 
powinien - w latach obowiązywania omawianego systemu - dążyć do sytuacji, 
w której wynik finansowy określony formułami (1) lub (2) kształtowałby się na 
poziomie w przedziale od 0 do kwoty, będącej marżą zysku.6 Podana formuła 
pokazuje wprawdzie, że wynik finansowy na działalności związanej ze świadcze-
niem usług dostępu do infrastruktury miał dość złożoną strukturę i zależny był 
od kilku odrębnych pozycji przychodowo-kosztowych oraz od dotacji budżeto-
wej w formule (2), ale decydujący udział w jego tworzeniu miały początkowo 
dwa elementy wzoru (1), czyli koszty całkowite usług minimalnego dostępu do 
infrastruktury oraz przychody bezpośrednie ze świadczenia usług minimal-
nego dostępu do infrastruktury . Dopiero w formule (2) dochodzi trzeci 
najważniejszy czynnik w postaci dotacji budżetowej na remonty i utrzymanie 
infrastruktury kolejowej . W systemie prawnym obowiązującym w latach 
2006-2013 wymienione wyżej trzy elementy były ze sobą ściśle współzależne.

Przychody ze świadczenia usług minimalnego dostępu do infrastruktury można 
było zapisać analitycznie za pomocą następującego wzoru:

 (3)
gdzie: 

 - sprzedana kolejowym przewoźnikom pasażerskim i towarowym, 
w danym okresie praca eksploatacyjna (długość sprzedanych tras), w po-
ciągokilometrach,

6	 Obowiązujące	do	końca	2013	roku	przepisy	regulacyjne	wyznaczały	maksymalny	pułap	marży	zysku	zarządcy	
infrastruktury	na	poziomie	10%	kosztów	–	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	27	lutego	2009	r.	w	
sprawie	warunków	dostępu	i	korzystania	z	infrastruktury	kolejowej	(Dz.	U.	z	2009	r.,	nr	35,	poz.	274.).
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- przeciętna stawka dostępu do infrastruktury, dla pociągów pasażer-
skich i towarowych.

Stawkę przeciętną za dostęp do infrastruktury kolejowej obliczano w przeszło-
ści następująco:

– w latach 2002-2005, bez dotacji na remonty i utrzymanie infrastruktury 
kolejowej:

 (4)

– w latach 2006-2013 z uwzględnieniem dotacji na remonty i utrzymanie 
infrastruktury kolejowej:

 (5)

gdzie: indeks dodatkowy PLAN oznacza wartości, jak w poprzednich wzo-
rach, ujęte w kalkulacji stawki, jako wartości planowane,

 - planowane koszty całkowite usług minimalnego dostępu do in-
frastruktury pomniejszone o planowaną na dany okres dotację na remonty 
i utrzymanie infrastruktury kolejowej, czyli tzw. koszty kalkulacyjne.

System kalkulacyjny stawek dostępu do infrastruktury kolejowej obowiązujący 
do 2013 roku miał bezpośredni związek z rentownością zarządcy infrastruktury, 
w zakresie działalności polegającej na jej udostępnianiu. Należy w nim dostrzegać 
w szczególności, dwa parametry planistyczne rzutujące na wartość zrealizowanych 
w danym roku obrotowym przychodów bezpośrednich ze świadczenia usług mini-
malnego dostępu do infrastruktury , które w momencie kalkulacji cen usług 
na rok następny (stawek dostępu) wiązały się z dużym ryzykiem gospodarczym. 
Terminarz kontroli i zatwierdzania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, 
określony w ustawie o transporcie kolejowym, wymagał przedkładania Prezesowi 
UTK projektów cenników zarządcy infrastruktury w lutym lub w marcu każ-
dego roku, przy czym cenniki obowiązywały od grudnia danego roku. Zarządca 
infrastruktury brał, więc na siebie ryzyko trafnego oszacowania planowanych na 
rok następny kosztów całkowitych usług minimalnego dostępu do infrastruktu-
ry 7 i jeszcze trudniejszego do oszacowania parametru na rok następny, 
w postaci planowanej do sprzedania w roku następnym pracy eksploatacyjnej, 

7	 	Zgodnie	z	załącznikiem	do	Ustawy	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	
1594,	z	późniejszymi	zmianami	)	minimalny	dostęp	do	infrastruktury	kolejowej	obejmuje:	
1)	obsługę	wniosku	o	przyznanie	zdolności	przepustowej	infrastruktury	kolejowej;	
2)	prawo	użytkowania	przyznanej	infrastruktury	kolejowej;	
3)	korzystanie	z	rozjazdów	i	węzłów	kolejowych	w	zakresie	koniecznym	dla	przejazdu	pociągu	po	przy-

znanej	trasie;	
4)	sterowanie	ruchem	pociągów,	w	tym	sygnalizację,	kontrolę,	odprawia-nie	i	łączność	oraz	dostarczanie	

informacji	o	ruchu	pociągów;	
5)	 udostępnienie	 informacji	wymaganej	 do	wdrożenia	 lub	 prowadzenia	 przewozów,	 dla	 których	 została	

przyznana	zdolność	przepustowa	infrastruktury	kolejowej;	
6)	udostępnienie	urządzeń	sieci	trakcyjnej,	jeżeli	są	one	dostępne.
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w pociągokilometrach . Bezpośredni wpływ obydwu parametrów 
planistycznych na późniejszą rentowność zarządcy infrastruktury był taki, że 
przy danych kosztach całkowitych usług minimalnego dostępu i ewentual-
nym przeszacowaniu wielkości planowanej do sprzedaży pracy eksploatacyj-
nej, stawka przeciętna była zbyt niska, by pokryć koszty usług minimalnego 
dostępu i odwrotnie. Jednakże organ regulacyjny zawsze czuwał nad tym, by 
do ewentualnego niedoszacowania wielości pracy eksploatacyjnej nie doszło, 
ponieważ w takim przypadku dynamika stawek dostępu byłaby zbyt wysoka. 
Podobnie oddziaływała na przyszłą rentowność zarządcy wartość planowanych 
kosztów usług minimalnego dostępu, przy danej pracy eksploatacyjnej. Ewen-
tualne niedoszacowanie tych kosztów na etapie kalkulacji stawek powodowało 
zbyt niski ich poziom i w przyszłym okresie brak przychodów na pełne po-
krycie tych kosztów, natomiast przeszacowanie kosztów prowadziło do zbyt 
wysokich stawek, na co regulator na ogół nie wyrażał zgody. W tej sytuacji 
zapewnienie pożądanej rentowności usług minimalnego dostępu do infrastruk-
tury kolejowej było zadaniem dość trudnym i w praktyce często nieosiąganym. 
Nietrafność danych planistycznych na etapie kalkulacji i procedury zatwier-
dzania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej była, zatem kolejnym waż-
nym czynnikiem powodującym utrzymującą się deficytowość zarządcy infra-
struktury kolejowej.

Jak już wspomniano, w latach 2002-2005 państwo w ogóle nie wspierało 
dotacyjnie działalności zarządcy infrastruktury, co skutkowało bardzo wyso-
kimi stawkami dostępu do infrastruktury kolejowej w tamtym okresie, które 
były kalkulowane na bazie pełnych kosztów zarządcy związanych z udostęp-
nianiem infrastruktury kolejowej. Od 2006 roku przepisy ustawy o transporcie 
kolejowym zostały zmienione i wprowadzono możliwość dotowania zarządcy 
infrastruktury kolejowej, poprzez następujące zapisy: „Minister właściwy do 
spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa lub Funduszu Kole-
jowego koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej w celu zmniej-
szania kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej, jeżeli infrastruktura ta 
jest udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie.”8 oraz 
„Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wy-
sokość planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej przewoź-
nikom kolejowym o przewidywaną dotację na remonty i utrzymanie infra-
struktury kolejowej pochodzącą z budżetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego oraz o przewidywane środki pochodzące z Funduszu Kolejowe-
go”.9

8	 	Ustawa	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym,	Dz.	U.	z	2003	r.,	nr	86,	poz.	789	z	późniejszymi	
zmianami.

9	 	Tamże.
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zł/pockm

Rys. 2. Przeciętne stawki dostępu do infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2003-2012
Źródło: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 roku, UTK, Warszawa, wrzesień 2012, s. 82.

tys. zł.

Rys. 3. Dopłaty budżetu państwa do kosztów infrastruktury kolejowej w latach 2005-2012 w celu 
obniżania opłat za dostęp do infrastruktury

Źródło: UTK 2012.
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zł/pockm

Rys. 4. Stawki jednostkowe dopłaty budżetu państwa do kosztów infrastruktury kolejowej w latach 2005-2012
Źródło: UTK 2012.

w zł/pockm

Rys. 5. Przeciętne stawki jednostkowe z dopłatami i bez dopłat z budżetu państwa do kosztów infra-
struktury kolejowej w latach 2005-2012

Źródło: UTK 2012.

Wprowadzenie dotacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. miało na celu sta-
bilizowanie i obniżanie stawek. Efekty polityki państwa w tym zakresie można 
krótko scharakteryzować w oparciu o dane prezentowane na kolejnych rysunkach.

Jak widać na rys. 2 w 2006 roku efektem przyznania pierwszej dotacji dla PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwocie 340 mln zł, był skokowy spadek sieciowej 
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stawki przeciętnej i odpowiednio stawki przeciętnej dla pociągów pasażerskich 
i towarowych. W kolejnych latach kwoty dotacji tzw. utrzymaniowej dla PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu obniżania stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej sukcesywnie wzrastały osiągając w 2012 roku poziom ponad 1,2 mld zł 
– zob. rys. 3. Widać jednak, że w całym okresie następnych lat 2007-2012 stawki 
przeciętne, pomimo istotnych kolejnych przyrostów dotacji, nie uległy istotnemu 
obniżeniu, a nawet były okresy, np. w latach 2008-2009, kiedy znacznie wzra-
stały. Rosnące dopłaty z budżetu państwa do kosztów infrastruktury kolejowej 
dawały jednak przewoźnikom kolejowym wymierne korzyści i były one w istocie 
formą pomocy publicznej dla tej grupy przedsiębiorstw, udzielanej przez budżet 
państwa pośrednio. Skalę tej pomocy w latach 2006-2012 obrazuje rys. 4. Do-
tacja utrzymaniowa dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na obniżanie opłat za 
dostęp do infrastruktury łatwo daje się przeliczyć na stawkę jednostkową dopłaty 
do 1 pockm pracy eksploatacyjnej. Każdy przewoźnik kolejowy w Polsce korzysta-
jący z usług PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymywał więc pośrednio pomoc 
publiczną z budżetu państwa, której kwotę można ustalić mnożąc pracę eksploata-
cyjną zamawianą i wykonywaną w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez danego 
przewoźnika przez stawkę jednostkową dopłaty z budżetu, która w 2012 roku 
osiągnęła poziom 5,29 zł/pockm. Jednakże analiza danych zaprezentowanych na 
rys. 2 do 4, prowadzi do ogólnego wniosku, że dotacja utrzymaniowa pomimo 
znacznego, wręcz skokowego jej przyrostu w latach 2006-2012, nie była instru-
mentem prowadzącym do istotnego obniżenia poziomu stawek przeciętnych ofe-
rowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., lecz służyła bardziej pokryciu 
rosnących pod wpływem inflacji kosztów zarządcy infrastruktury. Jest, bowiem 
oczywiste, że gdyby budżet państwa nie dotował stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej ich poziom musiałby być znacznie wyższy. Przykładowo, według danych 
UTK podawanych za PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w 2012 roku, stawka 
przeciętna bez dotacji (15,99 zł/pockm) byłaby o ponad 49% wyższa od stawki 
obowiązującej w tym roku (10,70 zł/pockm) – zob. rys. 5.

Warto zauważyć, że przy regulacjach prawnych obowiązujących do końca 2013 
roku dotacja budżetowa na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej była 
elementem tylko dalece pośrednio wpływającym na rentowność zarządcy infra-
struktury, poprzez oddziaływanie na wskazaną wyżej ogólną obniżkę stawek, co 
potencjalnie mogło wpływać na zwiększony popyt przewoźników kolejowych 
w zakresie usług dostępu do infrastruktury kolejowej, a tym samym na zwięk-
szone przychody bezpośrednie zarządcy z tytułu świadczenia usług dostępowych. 
Czynników popytu na kolejowe usługi przewozowe jest jednak znacznie więcej 
i wobec tego trudno jest uchwycić związek korelacyjny pomiędzy wzrostem lub 
spadkiem stawek dostępu do infrastruktury kolejowej a wzrostem lub spadkiem 
przewozów kolejowych. W ujęciu bezpośrednim dotacja z budżetu państwa finan-
sowała i niejako „zastępowała” część kosztów własnych zarządcy infrastruktury, 
a zatem określała bardzo ważną kategorię kosztów nazwaną kosztami kalkulacyj-
nymi (zob. wzór (5)) ale jednocześnie nie była – w przeciwieństwie do rekompensat 
udzielanym kolejowym przewoźnikom pasażerskim – czynnikiem wpływającym, 
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czy regulującym rentowność zarządcy infrastruktury. Co więcej, obowiązujący me-
chanizm udzielania tej dotacji nie był doskonały. Zarządca infrastruktury podpisy-
wał bowiem umowę z ministrem właściwym ds. transportu i musiał ją w okresach 
rocznych „rozliczać” z budżetem, dokumentując szczegółowo poniesione koszty 
remontów i utrzymania infrastruktury (faktury, dokumentacja różnych wydatków, 
w tym płacowych). Ten system nie mobilizował do obniżki kosztów i prowadził je-
dynie do prostego zastępowania kosztów dotacją. Wobec tego dotacja tylko utrwa-
lała i konserwowała stan istniejący w zakresie poziomu jakości infrastruktury.

System kalkulacyjny stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, jaki utrwalił 
się w latach 2006-2013, czyli po wprowadzeniu możliwości udzielania zarządcy 
infrastruktury dotacji budżetowej na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejo-
wej, można określić, jako system kalkulacji wynikowej. W systemie tym punktem 
wyjściowym kalkulacji stawek dostępu były koszty całkowite świadczenia usług 
dostępu do infrastruktury, od których odejmowano kwotę dotacji budżetowej „za-
stępującej”, a konkretnie finansującej część tych kosztów, określając w ten sposób 
tzw. koszty kalkulacyjne, czyli tą część kosztów, która później była dzielona przez 
pracę eksploatacyjną, w celu wyznaczenia poziomu stawek jednostkowych.

30 maja 2013 roku polski system kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej został zakwestionowany przez cytowany już Wyrok Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.10 Postępowanie przed Trybunałem w tej 
sprawie zasadzało się na zarzucie Komisji Europejskiej, że Polska nie wdrożyła 
zasady wynikającej z dyrektywy 2001/14 zgodnie, z którą „opłaty za minimalny 
pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po 
koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony, jako rezultat wykonywania przewo-
zów pociągami”11. Zdaniem Komisji zacytowany przepis odwołuje się do pojęcia 
„kosztów krańcowych”, które oznacza jedynie koszty, jakie powstają wskutek fak-
tycznego przewozu pociągiem, a nie koszty stałe, które obejmują oprócz kosztów 
związanych z przewozem pociągiem, również koszty ogólnego funkcjonowania in-
frastruktury, ponoszone nawet, jeśli przewóz pociągiem nie następuje. W ramach 
toczącego postępowania strona polska argumentowała, że ustawa o transporcie ko-
lejowym zawiera przepis dokładnie odzwierciedlający zapis dyrektywy 2001/14.12 
Natomiast twierdzenie Komisji, że „koszt, bezpośredni ponoszony, jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami” jest „kosztem krańcowym” uznała za bez-
podstawne, a przy braku definicji unijnej tego pierwszego pojęcia, państwa człon-
kowskie mają pewną swobodę w zakresie określenia, co wchodzi w skład takiego 
kosztu bezpośredniego i oparcia na nim wysokości opłat za dostęp.

Rzecznik Generalny Trybunału nie podzielił stanowiska Komisji Europejskiej 
w sprawie restrykcyjnego – jego znaniem – poglądu, co do równości kategorii 
„kosztów krańcowych” i „kosztów bezpośrednich ponoszonych, jako rezultat wy-

10	 	Pełny	tekst	Wyroku:	www.curia.europa.eu/juris/document.
11	 Art.	7	ust.	3	dyrektywy	2001/14.
12	 	Chodzi	o	przepis	art.	33,	ust.	2	Ustawy	o	transporcie	kolejowym,	brzmiący:	„Opłata	podstawowa	za	ko-

rzystanie	z	infrastruktury	kolejowej	ustalana	jest	przy	uwzględnieniu	kosztów,	jakie	bezpośrednio	poniesie	
zarządca,	jako	rezultat	wykonywania	przez	przewoźnika	kolejowego	przewozów	pociągami.”
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konywania przewozów pociągami”. Co więcej, wyraził pogląd, że próba podania 
dokładnego znaczenia prawnego tego pojęcia prawa Unii jest zbędna, gdyż chodzi 
o pojęcie z zakresu nauk ekonomicznych, którego stosowanie wywołuje poważne 
trudności w praktyce. Uznał też prawidłowość polskich przepisów ustawowych 
odnośnie kalkulacji stawek. Jednakże Rzecznik podniósł inną argumentację. Za-
kwestionował określenie, w przepisach wykonawczych do ustawy o transporcie 
kolejowym, bazy wyjściowej do kalkulacji stawek, która - pomocniczo do ustawy - 
została zapisana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury13, oraz stwierdził, że te 
przepisy w nieunikniony sposób prowadzą do uwzględnienia przy ustaleniu opłaty 
pobieranej za minimalny pakiet dostępu oraz za dostęp do urządzeń związanych 
z obsługą pociągów, kosztów, które w wyraźny sposób nie mogą być uznane za 
koszty bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociąga-
mi. W szczególności – zdaniem Rzecznika - koszty utrzymania lub prowadzenia 
ruchu kolejowego wymienione w przepisach wykonawczych tylko częściowo mogą 
być uznane za koszty bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania prze-
wozów pociągami, gdyż obejmują koszty stałe, jakie musi ponieść zarządca po 
dopuszczeniu do ruchu odcinka sieci kolejowej, nawet jeśli, przejazd pociągiem nie 
następuje, natomiast bez związku z wykonywaniem przewozów pociągami pozo-
stają koszty finansowe. Podsumowaniem stanowiska Rzecznika Generalnego było 
stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska naruszyła art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł ostatecznie, że „umożliwiając, przy obliczaniu 
opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do urządzeń związanych z obsługą 
pociągów, uwzględnienie kosztów, które nie mogą być uznane za bezpośrednio 
ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, Rzeczpospolita Pol-
ska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 ust. 3 dyrektywy 
2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w spra-
wie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpie-
czeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r.”

Warto przytoczyć również pewne wskazówki dla konstrukcji sytemu kalkula-
cyjnego stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, jakie wynikają z uzasadnienia 
Wyroku. Według Trybunału:

1) koszty związane z sygnalizacją, prowadzeniem ruchu, utrzymaniem i napra-
wami mogą różnić się, przynajmniej częściowo, w zależności od natężenia 
ruchu i w rezultacie mogą być uznane za koszty, które są w części bezpo-
średnio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami,

13	 	Par.	8.1.,	pkt.	1	-	4	Rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	27	lutego	2009	r.	w	sprawie	warunków	
dostępu	i	korzystania	z	infrastruktury	kolejowej,	op.cit.,	miał	brzmienie:	„1.	Do	kalkulacji	stawek,	dla	pla-
nowanej	do	udostępniania	infrastruktury	kolejowej,	zarządca	przyjmuje:	1)	koszty	bezpośrednie	obejmu-
jące:	a)	koszty	utrzymania,	b)	koszty	prowadzenia	ruchu	kolejowego,	c)	amortyzację;	2)	koszty	pośrednie	
działalności	obejmujące	pozostałe	uzasadnione	koszty	zarządcy	infrastruktury,	inne	niż	wymienione	w	pkt	1	
i	3;	3)koszty	finansowe	związane	zobsługą	kredytów	zaciągniętych	przez	zarządcę	na	rozwój	i	modernizację	
udostępnianej	infrastruktury”.
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2) w zakresie, w jakim obejmują one koszty stałe związane z dopuszczeniem do 
ruchu odcinka sieci kolejowej, jakie musi ponieść zarządca nawet, jeśli prze-
jazd pociągiem nie następuje, koszty utrzymania lub prowadzenia ruchu 
kolejowego … powinny być uznane za koszty tylko częściowo bezpośrednio 
ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami,

3) koszty pośrednie i koszty finansowe … nie mają w oczywisty sposób żadne-
go bezpośredniego związku z wykonywaniem przewozów pociągami,

4) w zakresie, w jakim amortyzacja nie jest dokonywana na podstawie rze-
czywistego zużycia infrastruktury wynikającego z ruchu kolejowego, lecz 
zgodnie z zasadami rachunkowości, również nie może być ona uznana za 
wynikającą bezpośrednio z wykonywania przewozów pociągami.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ma charakter ostateczny14, stąd poświęcono 
mu więcej miejsca. Zmienia on, bowiem dotychczasowy system kalkulacji stawek 
dostępu do infrastruktury kolejowej, określony wcześniej mianem kalkulacji wyni-
kowej, opisany syntetycznie formułą [5]. W świetle Wyroku obowiązującą obecnie 
formułę kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, można w sposób 
ogólny zapiać następująco:

 (6)

gdzie:
 - koszty związane z sygnalizacją, prowadzeniem ruchu, utrzymaniem 

i naprawami, które są w części bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wy-
konywania przewozów pociągami,

 - koszty amortyzacji bezpośredniej dokonywanej na podstawie rzeczywi-
stego zużycia infrastruktury, wynikającego z ruchu kolejowego,

 - praca eksploatacyjna w pociągokilometrach, uwzględniana w kal-
kulacji stawek dostępu.

Można zauważyć, że zasada ogólna nowego systemu kalkulacyjnego sta-
wek dostępu do infrastruktury kolejowej, wyrażona formułą (6), całkowicie 
abstrahuje od kwot dotacji budżetowych udzielanych zarządcy infrastruktury. 
Należy więc uznać, że koszty uwzględniane w kalkulacji stawek, ich rodzaj 
i zakres, to zupełnie autonomiczna kwestia w stosunku do dotacji budżetowej. 
Ta ostatnia powinna być udzielana zarządcy na odrębnych zasadach, przy czym 
prawo unijne nie wprowadza tu większych ograniczeń15, wskazując jedynie, że 
państwo powinno zawierać z zarządcą infrastruktury umowy obejmujące okre-
sy nie krótsze niż trzy lata, przewidujące finansowanie ze strony państwa16, 
przy czym, w umowach takich obligatoryjnie mają znajdować się również tzw. 

14	 	Nie	można	złożyć	apelacji.
15	 	Zgodnie	z	art.	7	ust.	3	dyrektywy	91/440	„Państwa	członkowskie	mogą	…	przyznać	zarządzającemu	infra-

strukturą,	w	poszanowaniu	przepisów	art.	[73	WE],	[87	WE]	i	[88	WE],	finansowanie	zgodnie	z	zadaniami,	
wielkością	i	wymogami	finansowymi,	w	szczególności	na	pokrycie	kosztów	nowych	inwestycji”.

16	 	Art.	6.,	ust.	3	dyrektywy	2001/14.
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zachęty do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat 
za dostęp17.

W związku z powyższym, można stwierdzić, że Wyrok Trybunału poprzez ro-
zerwanie zależności pomiędzy wysokością dotacji udzielanych zarządcy ze środ-
ków publicznych a efektywnością jego działalności operacyjnej, wprowadza dla tej 
grupy przedsiębiorstw, w istocie dwie różne ekonomie lub dwa różne wymiary 
działalności: jeden oparty na kalkulacji stawek i generowanych na ich podstawie 
przychodach zarządcy oraz drugi oparty na środkach publicznych wspierających 
działalność zarządcy infrastruktury, jakkolwiek obowiązywać one mają w jednym 
podmiocie. Zgodnie z Wyrokiem, wspomniane dwa wymiary są całkowicie nieza-
leżne od siebie w sensie prawnym, chociaż w sensie ekonomicznym pozostają na-
dal wysoce współzależne. Zaliczenie lub niezaliczenie pewnych kategorii kosztów 
zarządcy infrastruktury do kosztów, które są w części bezpośrednio ponoszone, 
jako rezultat wykonywania przewozów pociągami powoduje, bowiem odpowiedni 
wzrost lub spadek kwoty dotacji niezbędnej do sfinansowania pozostałej działal-
ności zarządcy infrastruktury. Element ten nie pozostaje bez znaczenia z punktu 
widzenia ogólnej polityki gospodarczej i realnych możliwości dotacyjnego finanso-
wania działalności zarządcy infrastruktury18.

Zupełnie innego spojrzenia analitycznego wymaga też rentowność przedsię-
biorstwa zarządcy infrastruktury po wdrożeniu zasad wynikających z Wyroku. 
Wspomniana wyżej ekonomii tego przedsiębiorstwa, powoduje konieczność 

17	 	Art.	6.,	ust.	2	dyrektywy	2001/14	–	w	cytowanym	Wyroku	Trybunał	podzielił	również	stanowisko	Komi-
sji	Europejskiej,	że	Polska	nie	wdrożyła	właściwych	„środków zachęcających zarządcę infrastruktury 
kolejowej do zmniejszenia kosztów zapewnienia infrastruktury i	wielkości	opłat	za	dostęp	do	niej”,	przy	
czym	nie	wskazał,	jaką	formę	mają	mieć	te	środki	(zachęty).

18	 	W	związku	z	omawianym	Wyrokiem	ETS	w	kwietniu	2014	roku	dokonano	nowelizacji	art.	38a	Ustawy	
o	transporcie	kolejowym,	który	otrzymał	następujące	brzmienie:
„1.	Minister	właściwy	do	spraw	transportu	może	dofinansować	z	budżetu	państwa	lub	z	Funduszu	Kolejo-

wego:
1)	koszty	 remontu	 i	 utrzymania	 infrastruktury	kolejowej,	 jeżeli	 infrastruktura	 ta	 jest	 udostępniana	przez	

zarządcę	na	zasadach	określonych	w	ustawie;
2)	działalność	zarządcy,	która	nie	może	być	sfinansowana	z	opłat	za	korzystanie	z	infrastruktury	kolejowej.
2.	Zadania	i	działalność,	o	których	mowa	w	ust.	1,	realizowane	są	na	podstawie	umowy	zawartej,	na	okres	

nie
krótszy	niż	5	lat,	pomiędzy	ministrem	właściwym	do	spraw	transportu	a	zarządcą.
3.	Umowa,	o	której	mowa	w	ust.	2,	określa	w	szczególności:
1)	wskazanie	zadań	i	działalności,	o	których	mowa	w	ust.	1;
2)	obowiązki	zarządcy;
3)	wielkość	dofinansowania,	w	 tym	na	zmniejszenie	opłat	za	korzystanie	z	 infrastruktury;	umowa	może	

określać
wielkość	dofinansowania	na	cele,	o	których	mowa	w	art.	33	ust.	5c;
4)	zasady	rozliczenia	dofinansowania;
5)	zachęty	do	zmniejszania	kosztów	udostępniania	infrastruktury	i	poziomu	opłat	za	dostęp;
6)	mechanizmy	motywujące	polegające	na	uwzględnieniu	w	kosztach	zarządcy	infrastruktury	nagród	i	pre-

mii	dla	załogi	za	właściwą	realizację	celów	jakościowych	wskazanych	w	umowie	oraz	za	optymalizację	
kosztów	udostępniania	infrastruktury	i	poziomu	opłat	za	dostęp;

7)	kary	za	nieutrzymanie	poziomu	kosztów	założonych	w	umowie.”.
Ustawa	z	dnia	24	kwietnia	2014	r.	o	zmianie	ustawy	o	transporcie	kolejowym,	ustawy	o	komercjalizacji,	

restrukturyzacji	i	prywatyzacji	przedsiębiorstwa	państwowego	„Polskie	Koleje	Państwowe”	oraz	ustawy	
o	Funduszu	Kolejowym	–	Dz.	U	z	2014	r.,	nr	2,	poz.	644
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obliczania dwóch wyników finansowych jego działalności, które będą później kon-
solidowane na poziomie rachunku zysków i strat, tj. rentowności usług dostępu 
opłacanej przez przewoźników kolejowych ze stawek oraz rentowności opłacanej 
bezpośrednio przez budżet państwa. 

W związku z powyższym rentowność zarządcy infrastruktury określają nastę-
pujące formuły:

I. wynik finansowy usług udostępniania infrastruktury; 

 (7)

II. wynik finansowy pozostałej działalności zarządcy;

 (8)

gdzie: 
 - wynik finansowy zarządcy infrastruktury na działalności związanej ze 

świadczeniem usług dostępu do infrastruktury, finansowanej bezpośred-
nio ze stawek dostępu,

 - przychody ze świadczenia usług minimalnego dostępu do infrastruk-
tury kolejowej
 - koszty związane z sygnalizacją, prowadzeniem ruchu, utrzymaniem 
i naprawami, które są w części bezpośrednio ponoszone, jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami, bez amortyzacji,

 - koszty amortyzacji bezpośredniej dokonywanej na podstawie rzeczywi-
stego zużycia infrastruktury, wynikającego z ruchu kolejowego,
 - wynik finansowy ze świadczenia usług dostępu do urządzeń związa-

nych z obsługą pociągów,
- wynik finansowy ze świadczenia usług dodatkowych i pomocniczych,

 - wynik finansowy z pozostałej działalności zarządcy infrastruktury(nie-
objętej finansowaniem ze stawek dostępu),
 - dotacja budżetowa na sfinansowanie pozostałej działalności zarządcy in-
frastruktury,

 - pozostałe koszty zarządcy infrastruktury, bez amortyzacji,
 - pozostałe koszty amortyzacji, nieujęte w kalkulacji stawek dostępu. 

W ramach nowego systemu kalkulacyjnego stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej oraz nowego podejścia do zasilenia dotacyjnego, bardzo trudno będzie 
zapewnić dodatnią rentowność zarządcy infrastruktury kolejowej, jak również – 
patrząc szerzej – jego równowagę finansową. Należy, bowiem zwrócić uwagę na 
kilka istotnych elementów tego systemu. Po pierwsze, na wynik finansowy okre-
ślony formułą (7) rzutować będzie wielkość pracy eksploatacyjnej, uwzględnianej 
w kalkulacji stawek dostępu według formuły (6). Mogą to być zarówno wielkości 
historyczne tej pracy, jak też wielkości planowane, ale zawsze istnieć będzie ryzy-
ko, że faktycznie wykonana praca eksploatacyjna w danym roku obrotowym bę-
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dzie mniejsza lub większa od uwzględnionej w kalkulacji, co będzie miało wpływ 
na poziom realizowanych przychodów. Po drugie, bardzo ważnym elementem 
jest uwzględnienie lub nie uwzględnienie w kosztach kalkulacyjnych amortyza-
cji bezpośredniej dokonywanej na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury, 
wynikającego z ruchu kolejowego. Wyrok Trybunału wskazuje jednoznacznie na 
możliwość uwzględnienia tej kategorii kosztów w kalkulacji stawek, co oczywiście 
może powodować ich wyższy poziom, w stosunku do kalkulacji bez amortyzacji. 
Jeżeli zarządca infrastruktury podejmie decyzję o kalkulacji stawek bez uwzględ-
nienia amortyzacji bezpośredniej, co niewątpliwie spotkałoby się z aprobatą rynku 
(niższe stawki), to jednocześnie pozbawi się możliwości realizacji dodatniej nad-
wyżki finansowej CF z działalności udostępniania infrastruktury kolejowej, a to 
będzie oznaczać, że nie będzie generował jakichkolwiek, nawet minimalnych środ-
ków własnych na odtwarzanie majątku infrastruktury kolejowej19. Z tego względu 
wydaje się konieczne, by zarządca infrastruktury korzystał jednak z możliwości 
wskazanej przez Trybunał w zakresie włączenia amortyzacji bezpośredniej i to tym 
bardziej, że nie ma żadnej pewności, iż budżet państwa w ramach dotacji pokryje 
również tą kategorię kosztów.

Dotacja budżetowa dla zarządcy infrastruktury kolejowej – wzór (8) – nie jest 
w nowym systemie elementem całkowicie pewnym, co do konkretnej kwoty. Jest 
w dużym stopniu elementem uznaniowo - przetargowym, związanym z polity-
ką gospodarczą, możliwościami budżetu, itp. Można nawet stwierdzić, że dota-
cja jest najbardziej „niesystemowym” elementem nowego systemu finansowania 
działalności zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce, jakkolwiek zgodnie z li-
terą Wyroku Trybunału, powinna pokrywać wszystkie pozostałe koszty działalno-
ści zarządcy infrastruktury kolejowej nieujmowane w kalkulacji stawek, łącznie 
z kosztami np. Straży Ochrony Kolei.

Pewną niewiadomą, dość nieprecyzyjnie określoną w Wyroku Trybunału, jest 
kategoria  ze wzoru (7), czyli kategoria ekonomiczna kosztów związanych 
z sygnalizacją, prowadzeniem ruchu, utrzymaniem i naprawami, które są w części 
bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. Try-
bunał – z natury swoich kompetencji – zajmował się przepisami prawa i unikał za-
jęcia stanowiska w sprawach ekonomi zarządców infrastruktury, nie mniej jednak, 
nie do końca mógł odejść od problematyki ekonomicznej. Odrzucił wprawdzie 
lansowaną przez Komisję Europejską kategorię „kosztów krańcowych”, jako bazę 
do kalkulacji stawek, ale w to miejsce wprowadził jednak kategorię ekonomiczną 
„kosztów stałych” ponoszonych, jako rezultat wykonywania przewozów pociąga-
mi, które nie mogą być włączane do kalkulacji stawek oraz pozostałych kosztów 
ponoszonych, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, które mają być 

19	 	Nadwyżka	finansowa	to	wskaźnik	rentowności	bezwzględnej,	który	można	obliczać	z	całokształtu	działal-
ności	przedsiębiorstwa,	jako	sumę	wyniku	finansowego	netto	i	amortyzacji.	Natomiast	na	poziomie	dzia-
łalności	 operacyjnej	 oblicza	 się	wskaźnik	EBITDA,	 który	 jest	wynikiem	działalności	 operacyjnej	 przed	
kosztami	amortyzacji,	kosztami	odsetek	i	wydatkami	z	tytułu	podatku	dochodowego.	Ujemna	wartość	tego	
wskaźnika	oznacza,	że	przedsiębiorstwo	nie	generuje	środków	własnych	nawet	na	proste	odtwarzanie	swo-
jego	majątku.	
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podstawą kalkulacji stawek. Tym samym Trybunał – wprawdzie pośrednio – wska-
zał na kategorię „kosztów zmiennych” ponoszonych, jako rezultat wykonywania 
przewozów pociągami, jako bazę do kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury 
kolejowej. Natomiast fakt, że w ekonomii teoretyczne pojęcie „kosztu krańco-
wego” rozumianego, jako przyrost kosztów całkowitych wynikających z przyro-
stu produkcji o jednostkę, jest równoznaczne z praktyczną kategorią występującą 
w przedsiębiorstwach w postaci „jednostkowego kosztu zmiennego” produkcji, to 
już zupełnie inna sprawa. Warto, więc zaprezentować wyprowadzenie na poparcie 
tej tezy. W klasycznej ekonomii koszt krańcowy kKR, przy oznaczeniu indeksem (1) 
wielkości bieżącej oraz indeksem (0) wielkości poprzedniej, można zapisać nastę-
pująco:

 (9)

gdzie: 
DK - przyrost kosztów całkowitych produkcji o jednostkę,
DP- przyrost produkcji o jednostkę,
K, P - z indeksami 1 lub 0, odpowiednio wielkość bieżąca i poprzednia kosztów 

i produkcji.

Należy zauważyć, że w powyższym obliczeniu mianownik wzoru (9) ma zawsze 
wartość 1, ponieważ:

 (10)
i dlatego w dalszej analizie można go pominąć.

Koszty całkowite ze wzoru (9) można zapisać analitycznie w sposób następu-
jący:

 (11)

gdzie: 
 - koszty całkowite zmienne,
- koszty całkowite stałe,
- koszt jednostkowy zmienny,

Wykorzystując teraz wprowadzone indeksy wielości bieżącej i poprzedniej oraz 
pomijając zapis mianownika wzoru (9), sprowadzający się do 1, można zapisać, że:

 (12)

Ze względu na krótkookresowy charakter analizy przyjmuje się, że  
i wobec tego, po redukcji wzór (12) ma postać:

 (13)

1 0 0 01 1P P P P− = + − =
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i dalej
 (14)

można teraz zapisać, że:

 (15)

Zgodnie z teorią ekonomii, w analizie krótkookresowej przyjmuje się, że jed-
nostkowy koszt zmienny jest dla każdej jednostki produkcji taki sam wartościo-
wo20, czyli można zapisać, że:

 (16)

i wobec tego:

 (17)

Na podstawie powyższego wyprowadzenia można stwierdzić, że kategoria teo-
retyczna ekonomii określana, jako „koszt krańcowy”, to w praktyce funkcjono-
wania przedsiębiorstw wielkość równoznaczna kategorii „jednostkowego kosztu 
zmiennego” rozpatrywanego w krótkim okresie czasu. Ponieważ zmiana kosztów 
całkowitych w krótkim okresie może być spowodowana tylko zmianą kosztów 
zmiennych całkowitych, dlatego też koszty krańcowe (marginalne) można okre-
ślić, jako przyrost kosztów zmiennych całkowitych o jednostkę21.

W związku z wprowadzeniem (pośrednio) zasady kalkulacji stawek dostępu 
do infrastruktury kolejowej w oparciu o kategorię kosztów zmiennych bezpośred-
nich ponoszonych, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, będących 
w istocie kosztami krańcowymi (marginalnymi), można przewidywać pojawienie 
się pewnych trudności merytorycznych z prawidłową implementacją nowych za-
sad kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej według Wyroku Trybu-
nału, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
o ile Komisja Europejska będzie dążyć do powszechnego stosowania tych zasad. 
W praktyce, żaden kraj Unii Europejskiej, prawdopodobnie oprócz Szwecji, nie 
stosuje w pełni zasad kalkulacji stawek określonych literalnie w Wyroku Trybuna-
łu wobec Polski. Jest też znamienne, że Trybunał poprzestał na bezpośrednim lub 
pośrednim, ale bardzo ogólnym wskazaniu kategorii kosztowych, które mogą i nie 
mogą być uwzględniane w kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, 
nie określając przy tym, o jakie konkretnie grupy pozycji kosztów chodzi. Oparcie 
kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej na koszcie krańcowym po-
noszonym, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, oznaczałoby finan-
sowanie pozostałych kosztów zarządcy infrastruktury z budżetu państwa, co jest 

20	 	Jest	to	rodzaj	analizy	określanej	w	teorii	ekonomii	mianem	analizy	statycznej.
21	 	Por.:	T.	Zalega,	Mikroekonomia,	Wydawnictwo	Naukowe	Wydziału	Zarządzania	Uniwersytetu	Warszaw-

skiego,	Warszawa	2008,	s.	160.	
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mało realistyczne. Należy, bowiem wziąć pod uwagę, że w działalności zarządców 
infrastruktury niewiele kosztów ma charakter rzeczywiście zmienny (marginalny), 
zależny od wielkości ruchu pociągów. Należałoby w tej sprawie przeprowadzić szcze-
gółowe badania, które najprawdopodobniej wykazałyby, że co najwyżej 5% do 10% 
kosztów ogółem zarządców infrastruktury wykazuje zależność od wielkości pracy 
eksploatacyjnej. Bezpośrednią zależnością od ruchu pociągów mogą wykazywać się 
jedynie niektóre pozycje kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej, np. koszt 
zużycia nawierzchni zależny od liczby wykonanych bruttotonokilometrów na linii, 
koszty zużycia sieci trakcyjnej zależne od liczby pociągokilometrów i kilka innych. 
Pozostałe pozycje kosztów utrzymania linii, a także koszty prowadzenia ruchu mają 
charakter względnie stały. Jak dotychczas, żadnego kraju Unii Europejskiej, oprócz 
wspomnianej Szwecji, nie było stać na wprowadzenie dofinansowania bieżącego 
zarządcy infrastruktury kolejowej na poziomie 90%-95% kosztów i wydaje się, że 
w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej taki system nie będzie powszech-
nie wdrożony. Należy, zatem przyjąć, że do momentu, kiedy na poziomie całej Unii 
Europejskiej nie zostanie ujednolicone pojęcie „kosztów, które są bezpośrednio po-
noszone w wyniku prowadzenia ruchu pociągów” nadal będą utrzymywały się syste-
my kalkulacyjne stawek dostępu, deklaratywnie oparte na kosztach bezpośrednich, 
ale kształtowane indywidualnie w zależności od wewnętrznej polityki danego kraju 
i możliwości finansowych pokrycia dotacjami pozostałych, niepokrytych ze stawek 
kosztów działalności operacyjnej zarządców infrastruktury.

W sytuacji nieodwołalności Wyroku Trybunału i konieczności jak najszybszego 
wdrożenia zasad w nim określonych, z jednej strony, oraz faktu istnienia nadal wie-
lu niejasności merytorycznych, co do konkretnego zakresu kosztów, jaki ma być 
ujmowany w kalkulacji stawek dostępu, z drugiej strony, zarządca infrastruktury 
kolejowej – spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przyjęła, przy uwzględnieniu 
zasad ogólnych wynikających z Wyroku, własny wykaz pozycji kosztowych do 
nowych kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury. Wykaz ten obejmuje koszty 
bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami w po-
szczególnych kategoriach kosztów dla minimalnego dostępu do infrastruktury 
– tabela 1. W tabeli uwzględniono dwie jednorodne grupy kosztów, tj. koszty 
utrzymania infrastruktury kolejowej oraz koszty prowadzenia ruchu pociągów. 
Dla każdej z tych grup został ustalony współczynnik przeliczeniowy, na podsta-
wie, którego wyznaczono wartość kosztów bezpośrednio ponoszonych, jako rezul-
tat wykonywania przewozów pociągami. Dla potrzeb ustalenia współczynników 
wykorzystano takie parametry, jak okres eksploatacji elementów drogi kolejowej, 
struktura kosztów budowy 1 km drogi kolejowej, minimalny koszt utrzymania 
1 km toru drogi kolejowej, współczynnik zużycia elementów srk w zależności od 
natężenia ruchu kolejowego, liczba jednostek technicznych dla potrzeb utrzyma-
nia i koszty budowy sieci trakcyjnej, czas użytkowania sieci trakcyjnej przy mini-
malnym natężeniu ruchu22.

22	M.	Pyciarz,	Zasady	kalkulacji	stawek	jednostkowych	za	korzystanie	z	infrastruktury	kolejowej	po	Wyroku	
Trybunału	Sprawiedliwości,	w:	Projektowanie,	budowa	 i	utrzymanie	 infrastruktury	w	 transporcie	szyno-
wym,	materiały	konferencji	„Infraszyn	2014”,	Zakopane	9	–	11	kwietnia	2014	r.	s.	188.
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Tabela 1.Koszty bezpośrednio ponoszone, jako rezultat wykonywania przewozów pociągami w poszcze-
gólnych kategoriach kosztów dla minimalnego dostępu do infrastruktury

Lp. Pozycja kosztów Klasyfikacja wg celu poniesienia
A. GRUPA: UTRZYMANIE
1. Akcja	zima Inne
2. Budynki	związane	z	ruchem	kolejowym Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka

Remonty	bieżące
3. Kolejowe	ratownictwo	techniczne Inne
4. Koszty	zużycia	energii Inne
5. Linie	transmisyjne	urządzeń	srk	i	dsat Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
6. Maszyny,	środki	transportu	kolejowego	i	urządzenia	do	ro-

bót	torowych
Inne

7. Mosty	i	wiadukty Remonty	bieżące	i	awaryjne
Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka

8.	 Przejazdy Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

9. Rozjazdy	w	torach	głównych Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

10. Sieć	trakcyjna Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

11. Tory	główne	zasadnicze Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

12. Tory	główne	dodatkowe Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

13. Urządzenia	liniowe Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
14. Urządzenia	stacyjne Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka
15. Urządzenia	zabezpieczenia	ruchu	na	przejazdach Eksploatacja,	konserwacja	i	diagnostyka

Remonty	bieżące	i	awaryjne
Remonty	główne

16. Zespół	szybkiego	usuwania	usterek	i	awarii Inne
B. GRUPA: PROWADZENIE RUCHU KOLEJOWEGO
1. Prowadzenie	ruchu	pociągów	(dyżurny	ruchu,	nastawniczy,	

zwrotniczy)
Inne

2. Dróżnicy	przejazdowi Inne
3. Personel	i	wydatki	Centrum	Zarządzania	Ruchem	Kolejowym Inne

Źródło: M. Pyciarz, Zasady kalkulacji stawek …, op. cit., s. 187 – 188. (20)

Tabela 2. Średnie stawki jednostkowe przed i po Wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Rodzaje pociągów
Stawki jednostkowe w zł/pockm według cennika: Zmiana w %

Przed Wyrokiem Po Wyroku
2014/2013 2015/2014

2012/2013 2013/2014 2014/2015
Pasażerskie 7,28 6,33 6,51 -13,0% 2,8%
Towarowe 11,90 13,70 13,47 -23,5% -1,7%
Ogółem 11,21 8,92 8,91 -20,4% -0,1%

Źródło: M. Pyciarz, Zasady kalkulacji stawek …, op. cit., s. 191. (20)



134 Engelhardt J.

Przyjęta w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nowa metodyka wyznaczania 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej spowodowała znaczne obniżenie ich 
poziomu w kolejnych latach, co ilustruje tabela 2. Warto też podkreślić dwa ele-
menty. Po pierwsze, w cennikach na lata 2014 – 2015 zrezygnowano z możliwości 
uwzględnienia przy wyliczaniu stawek, kosztów bezpośrednich amortyzacji, które 
zgodnie z Wyrokiem mogły być uwzględnione i po drugie, jako parametr eksplo-
atacyjny uwzględniany w kalkulacjach zastosowano średnioroczną wielkość pracy 
eksploatacyjnej w pociągokilometrach z ostatnich pięciu lat, a nie, jak dotychczas 
wielkość tej pracy planowaną na rok następny. Ten ostatni element jest o tyle 
istotny, że przy danych kosztach uwzględnianych w kalkulacji i malejącym szeregu 
czasowym pracy eksploatacyjnej z ostatnich pięciu lat, stawki dostępu będą rosły, 
i odwrotnie, przy rosnącym szeregu czasowym, stawki będą malały.

Jak wyżej wskazano, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjęła nową me-
todykę kalkulacji stawek, nie posiadając szczegółowej wykładni podstawowych 
kategorii kosztów, które należało w niej uwzględnić, co niesie za sobą pewne 
ryzyko związane ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w tej sprawie, ponieważ 
ta ostatnia uważała, że kalkulację stawek należy opierać na koszcie krańcowym, 
a Wyrok Trybunału jest wprawdzie pośrednio, ale zbieżny ze stanowiskiem 
Komisji Europejskiej. Pewną nadzieję na ostateczne zharmonizowanie pojęcia 
„kosztów, które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia ruchu po-
ciągów” na poziomie całej Unii Europejskiej daje dyrektywa 2012/34 z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego23. Dyrektywa ta zawiera kilka postanowień, które muszą wejść do 
polskiego ustawodawstwa i które – być może – doprecyzują, obecnie niejasne 
elementy w systemie kalkulacyjnym stawek dostępu do infrastruktury. Do tych 
elementów zaliczyć można między innymi:

– zapowiedź ustanowienia do połowy 2015 roku zasad obliczania kosztów, 
które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia ruchu pociągów, 
i które są podstawą do kalkulacji opłat za minimalny pakiet dostępu do 
infrastruktury,

– wskazanie na elementy systemu zachęt dla zarządców infrastruktury do 
zmniejszania kosztów i opłat za dostęp, które mają być określane w umo-
wach pomiędzy rządem a zarządcą na okresy, co najmniej pięcioletnie,

– wprowadzenie obowiązku opracowania przez zarządcę infrastruktury meto-
dy alokacji kosztów do poszczególnych kategorii usług oferowanym przed-
siębiorstwom kolejowym z wymogiem uprzedniego zatwierdzania tej meto-
dy przez organ regulacyjny,

– możliwość uwzględniania w opłatach za dostęp do infrastruktury kosztów 
skutków dla środowiska, w tym również kosztów skutków hałasu.

W świetle podniesionych wcześniej uwag dotyczących systemu kalkulacyjnego 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, pełne wdrożenie zaleceń i zapowiedzi 
zawartych w dyrektywie 2012/34 byłoby bardzo korzystne, jakkolwiek nie nastąpi 

23	 	Dz.	U.	Unii	Europejskiej,	z	14.12.2012	L.343/32.
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to zbyt szybko, ponieważ w tej samej dyrektywie przewidziano okresy pięcioletnie 
na dostosowane się do tych zaleceń i ich wdrożenie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20 maja 2013 roku w sprawie zasad kal-
kulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej skutkuje nie tylko określonymi 
zmianami w tym systemie, ale może mieć również – rozważając całkowicie hipote-
tycznie - ujemne skutki dla budżetu państwa. Przewoźnicy kolejowi zapowiedzieli, 
bowiem wystąpienie wobec Skarbu Państwa z roszczeniami o nienależnie poniesio-
ne, zbyt wysokie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej, pod rządami syste-
mu kalkulacyjnego, który obowiązywał do 2013 roku. Tego rodzaju spór sądowy 
będzie miał niewątpliwie bezprecedensowy charakter w całej Unii Europejskiej, 
a jego wynik w momencie przygotowywania niniejszego artykułu był niewiadomy. 
Nie wiadomo również jak sądy podejdą do sprawy ewentualnego przedawnienia 
się roszczeń, a więc nie można określić zakresu czasowego potencjalnych roszczeń. 
Spośród wielu niewiadomych, potencjalnie związanych z roszczeniami przewoźni-
ków kolejowych wobec Skarbu Państwa, jest również sposób podejścia do rozlicze-
nia dotacji budżetowej na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej udzie-
lanej zarządcy infrastruktury w latach 2006-2013 roku. W rysującym się sporze 
tylko jedno jest wiadome, a mianowicie to, że dużymi jego beneficjentami będą 
kancelarie prawnicze stojące, bądź to po stronie przewoźników, bądź po stronie 
Skarbu Państwa.

Podsumowując referat można wrócić do jego tytułu mówiącego, że jest jed-
na spółka, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z trzema ekonomiami. Na dwie 
z nich już wskazano w tekście artykułu. Pierwsza oparta jest na zasadach kalkulacji 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, druga na dotacji budżetowej, która 
powinna sfinansować całą pozostałą działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
nieobjętą finansowaniem ze stawek dostępowych. Natomiast trzecim wymiarem 
ekonomii w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest działalność inwestycyjna tej 
spółki i jej finansowanie. Problematyka ta jest jednak na tyle szeroka, że wymaga-
łaby omówienia w odrębnym artykule.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono autorską koncepcję laboratorium inży-
nierii ruchu kolejowego, które powstaje na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej. W laboratorium odwzorowane zostaną posterunki ruchu rozmieszczone na 
wirtualnej sieci kolejowej oraz stanowiska dyspozytorów odcinkowych. Podstawowym 
narzędziem wykorzystywanym podczas tworzenia i użytkowania laboratorium będzie 
symulator prowadzenia ruchu kolejowego isdr.

Słowa kluczowe: ruch kolejowy, inżynieria ruchu kolejowego, laboratorium dy-
daktyczne

1. Wprowadzenie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, jako laureat konkursu 
na wzorcowe wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji, otrzymał w 2013 roku 
dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczoną na wydatki 
związane ze wzmocnieniem potencjału dydaktycznego w ramach zajęć prowa-
dzonych na studiach drugiego stopnia, na kierunku transport. Zgodnie z opraco-
wanym i obowiązującym harmonogramem wydatkowania tych środków, dotacja 
przeznaczona została na realizację dwóch podstawowych grup zadań: (i) działania 
edukacyjne związane z kształceniem studentów i podnoszeniem kwalifikacji kadry 
dydaktycznej oraz (ii) unowocześnienie bazy laboratoryjnej i dydaktycznej. W tym 
zakresie Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, wchodząca 
w skład Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, prowadzi zadanie polegające 
na organizacji i wyposażeniu pracowni laboratoryjnej inżynierii ruchu kolejowego. 
Niniejsza publikacja przedstawia autorską koncepcję tego laboratorium.

2. Ruch kolejowy a infrastruktura

Zgodnie z obowiązującą ustawą o transporcie kolejowym [1], zarządzanie in-
frastrukturą polega na:
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1) budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej,
2) prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych,
3) utrzymywaniu infrastruktury w stanie zapewniającym bezpieczne prowa-

dzenie ruchu kolejowego,
4) udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych 

i świadczeniu usług z tym związanych,
5) zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kole-

jowej.
W implementowanej do polskiego prawa kolejowego dyrektywie interopera-

cyjnej [2], ruch kolejowy, obok utrzymania i aplikacji telematycznych, został zde-
finiowany jako jeden z trzech podsystemów eksploatacyjnych. W myśl wspomnia-
nego dokumentu, podsystem ruch kolejowy obejmuje procedury i związane z nimi 
urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów struk-
turalnych, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, 
w tym w szczególności przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie 
i zarządzanie ruchem. Do omawianego podsystemu zaliczono również kwalifikacje 
zawodowe, jakie mogą być wymagane do realizacji usług transgranicznych. 

Procedury związane z prowadzeniem ruchu kolejowego zawarte są w szczegól-
ności w rozporządzeniu [3] oraz instrukcji [4]. Nie ulega najmniejszych wątpliwo-
ści, że procedury, o których mowa są opracowywane i realizowane na podstawie 
specyficznej wiedzy inżynierskiej, uwzględniającej zarówno techniczne jak i or-
ganizacyjne aspekty ruchu pociągów i pracy manewrowej. Bezpieczne i sprawne 
prowadzenie ruchu kolejowego wymaga przygotowania i doskonalenia określo-
nych kadr specjalistów. Oprócz wiadomości teoretycznych konieczne jest solidne 
przygotowanie praktyczne. Temu celowi mogą służyć odpowiednio wyposażone 
pracownie laboratoryjne, wyposażone w sprzęt umożliwiający praktyczne zapo-
znanie się z pracą posterunków technicznych na posterunkach ruchu.

3. Geneza laboratorium

Jedną z możliwości kształcenia kadr technicznych dla zarządców infrastruktury, 
wyspecjalizowanych w zagadnieniach techniki i organizacji ruchu kolejowego jest 
odpowiednio sprofilowane kształcenie na kierunku „transport”. Autor niniejszego 
artykułu jest absolwentem kierunku transport i jeszcze w trakcie studiów, a na-
stępnie po podjęciu pracy na Uczelni, uczestniczył w organizowaniu zajęć labora-
toryjnych z przedmiotu ruch kolejowy. Laboratorium korzystało z odpowiednio 
zaadaptowanej pracowni urządzeń sterowania ruchem w krakowskim Technikum 
Kolejowym, a dla studentów został opracowany skrypt [5], który w założeniu miał 
ułatwić przygotowanie do zajęć praktycznych. Zmiany organizacyjne spowodo-
wały jednak, że w latach dziewięćdziesiątych wspomniane laboratorium przestało 
funkcjonować.

Zauważalny w ostatnich latach wzrost zainteresowania koleją sprawił, że 
w ubiegłym roku w ramach studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) i na wnio-
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sek sformułowany ze strony studentów, uruchomiono nowy profil dyplomowania 
„transport kolejowy”. Przedmioty profilujące kierunek obejmują między innymi 
wybrane zagadnienia transportu kolejowego w Polsce i na świecie, utrzymania 
infrastruktury kolejowej oraz kolei dużych prędkości, ale wiodącym przedmiotem 
jest technika i organizacja ruchu kolejowego.

Wykorzystując potencjał tkwiący w dyplomantach wspomnianego profilu dy-
plomowania uzgodniono, że przygotowanie i uruchomienie wszystkich stanowisk 
laboratoryjnych zostanie wykonane w ramach prac dyplomowych inżynierskich. 
W rezultacie Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej uruchomił w bieżącym 
roku akademickim realizację 16 prac, których tematyka jest bezpośrednio związa-
na z prezentowaną w niniejszej publikacji koncepcją laboratorium.

4. Ogólna charakterystyka pracowni laboratoryjnej

Laboratorium inżynierii ruchu kolejowego ma na celu odwzorowanie pracy na 
różnych posterunkach ruchu tworzących wirtualną sieć kolejową oraz na nadzoru-
jących ich pracę stanowiskach dyspozytorskich. Celem zajęć jest poznanie proce-
dur związanych z bezpiecznym i sprawnym prowadzeniem ruchu kolejowego oraz 
efektywnym zarządzaniem sytuacją ruchową na sieci kolejowej. 

Laboratorium zostanie zorganizowane w sali laboratoryjno-dydaktycznej oraz 
sąsiadującym z nią pomieszczeniu biurowo-laboratoryjnym, zlokalizowanymi na 
czwartym piętrze Budynku Głównego Politechniki Krakowskiej w Kampusie przy 
ul. Warszawskiej 24. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń wynosi około 70 m2. 
W większej sali przewidziano uruchomienie 12 stanowisk laboratoryjnych – poste-
runków nastawczych na posterunkach ruchu, a także stanowiska instruktorskie-
go. W mniejszym pomieszczeniu przewiduje się zorganizowanie trzech stanowisk 
laboratoryjnych – posterunków dyspozytorskich, których zadaniem jest organi-
zowanie i nadzorowanie ruchu pociągów na wirtualnej sieci kolejowej, na której 
zlokalizowane są wspomniane wyżej posterunki ruchu.

Schemat ideowy omawianej sieci przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat ideowy wirtualnej sieci kolejowej tworzonej w ramach powstającego laboratorium 
inżynierii ruchu kolejowego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
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Wszystkie stanowiska laboratoryjne oraz stanowisko instruktorskie (obsługi-
wane przez koordynującego ćwiczenia nauczyciela akademickiego) zostaną wypo-
sażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym pełną 
symulację ruchu kolejowego na stworzonej sieci. Komputery oraz inne urządzenia 
peryferyjne tworzyć będą zamkniętą sieć komputerową. Ze względu na niezakoń-
czone postępowanie przetargowe autor zmuszony został pominąć parametry tech-
niczne zamawianego sprzętu komputerowego.

Głównym narzędziem wykorzystywanym podczas tworzenia i użytkowania 
laboratorium będzie symulator prowadzenia ruchu kolejowego, który zostanie 
przedstawiony w następnym punkcie; oprogramowanie to zostanie udostępnione 
z zachowaniem pełni praw autorskich. W ramach oprogramowania niezbędnego 
do tworzenia laboratorium zamówiono zestaw licencji programu Delphi XE5.

5. Laboratoryjne posterunki ruchu

Jak już wspomniano wcześniej, podstawową grupę stanowisk laboratoryjnych 
stanowić będą symulatory posterunków ruchu rozmieszczonych na wirtualnej sie-
ci kolejowej i współpracujących ze sobą w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, 
przy różnych sposobach zapowiadania.

Symulatory laboratoryjnych posterunków ruchu zostaną stworzone przy pomo-
cy programu symulacyjnego isdr (por. www.isdr.pl), którego autorem jest absol-
went Wydziału Inżynierii Lądowej PK – mgr inż. Paweł Okrzesik. Podstawowym 
celem tego programu [6] jest odwzorowanie działania urządzeń stacyjnych typu 
E oraz typowych, współpracujących z nim blokad liniowych, wraz z możliwością 
symulacji wybranych usterek. Poza obsługą samych urządzeń srk, w programie 
isdr odwzorowane są podstawowe czynności zapowiadacze. Interfejs użytkownika 
(czyli na przykład dyżurnego ruchu symulowanego posterunku), to przede wszyst-
kim przedstawiony na ekranie monitora ekranowego kostkowy pulpit nastawczy, 
obsługiwany przy użyciu myszy komputera oraz schematycznie przedstawiony 
podgląd sytuacji w terenie, na którym zobrazowane jest położenie i ruch taboru 
oraz aktualny stan zewnętrznych urządzeń srk. Dodatkowo program umożliwia 
symulowanie pracy i obsługi urządzeń łączności, urządzeń na przejazdach kolejo-
wych itp.

Jak wynika z publikacji [7] już w 2013 roku przewidywano możliwość roz-
budowy symulatora do wersji wielostanowiskowej, odwzorowującej prowadzenie 
ruchu przez kilka kolejnych posterunków ruchu. Zakładano również możliwość 
symulowania stanowiska pracy dyspozytora odcinkowego, który koordynowałby 
ruch pociągów na odcinku obejmującym te posterunki. Tworzone laboratorium 
pozwoli w praktyce zrealizować te projektowane funkcje.

Wirtualna laboratoryjna sieć kolejowa połączy ze sobądwanaście posterunków 
ruchu – w tym dziewięć stacji(lub mijanek), jeden posterunek odstępowy i dwa po-
sterunki odgałęźne różnych typów. Projektowana sieć obejmować będziew szcze-
gólności (por. rys. 1):
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Stację pośrednią A, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przy-
legły dwutorowy szlak A-J wyposażony jest w samoczynną blokadę liniową, a na 
dwutorowym szlaku A-C (z posterunkiem odstępowym B) ruch prowadzony jest 
na podstawie blokady półsamoczynnej;

Posterunek odstępowy B położony na szlaku dwutorowym A-C wyposażo-
nym w półsamoczynną blokadę liniową jednokierunkową;

Stację pośrednią C, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przyle-
głe dwutorowe szlaki: A-C (z posterunkiem odstępowym B) oraz C-D wyposażone 
są w blokadę półsamoczynną;

Stację węzłową D, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przy-
ległe dwutorowe szlaki C-D i D-E oraz szlak jednotorowy L-D wyposażone są 
w blokadę półsamoczynną;

Posterunek odgałęźny E, wyposażony w przekaźnikowe urządzenia typu E; 
przyległe dwutorowe szlaki D-E i E-F wyposażone są w blokadę półsamoczynną, 
na jednotorowym szlaku E-H zainstalowana jest samoczynna blokada liniowa;

Stację pośrednią F, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przyle-
gły dwutorowy szlak E-F wyposażony jest w blokadę półsamoczynną, a na dwu-
torowym szlaku F-G ruch prowadzony jest na podstawie samoczynnej blokady 
liniowej;

Posterunek odgałęźny G, wyposażony w przekaźnikowe urządzenia typu E; 
przyległe dwutorowe szlaki F-G i G-J wyposażone są w samoczynną blokadę li-
niową;

Stację pośrednią H, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przy-
ległe jednotorowe szlaki G-H oraz H-I wyposażone są w blokadę półsamoczynną;

Stację pośrednią (lub mijankę) I, wyposażoną w przekaźnikowe urządze-
nia typu E; przyległe jednotorowe szlaki H-I oraz I-J wyposażone są w blokadę 
półsamoczynną;

Stację węzłową J, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przyległy 
dwutorowy szlak A-J oraz jednotorowy szlak J-K wyposażone są w samoczynną 
blokadę liniową; na dwutorowym szlaku G-J oraz jednotorowym szlaku I-J ruch 
prowadzony jest na podstawie blokady półsamoczynnej;

Stację pośrednią K, wyposażoną w przekaźnikowe urządzenia typu E; przyle-
głe jednotorowe szlaki J-K oraz K-L wyposażone są w blokadę samoczynną;

Stację pośrednią (lub mijankę) L, wyposażoną w przekaźnikowe urządze-
nia typu E; przyległe jednotorowe szlaki K-L oraz L-D wyposażone są w blokadę 
samoczynną.

Każde stanowisko dyżurnego ruchu zostanie wyposażone w komputer stacjo-
narny, do którego zostaną podłączone docelowo trzy lub cztery monitory ekrano-
we, na których prezentowane będą: kostkowy pulpit nastawczy, podgląd aktual-
nej sytuacji ruchowej oraz inne informacje dotyczące np. urządzeń przejazdowych. 
Stanowisko laboratoryjne zostanie wyposażone w urządzenia łączności zapowia-
dawczej, umożliwiającej porozumiewanie się z dyżurnymi ruchu sąsiednich po-
sterunków oraz łączności dyspozytorskiej – zapewniającej bezpośrednią łączność 
z właściwym dyspozytorem odcinkowym.
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Każde stanowisko zostanie zaopatrzone w komplet dokumentacji techniczno-
-ruchowej, obejmującej w szczególności egzemplarz regulaminu technicznego lub 
wyciągu z tego regulaminu, wybrane egzemplarze instrukcji wewnętrznych doty-
czących prowadzenia ruchu i obsługi urządzeń srk oraz zestaw stosownych druków 
dokumentujących pracę posterunku, do których należą w szczególności dzienniki 
ruchu, dzienniki rozmów telefonicznych, książki kontroli urządzeń srk itp.

Wszystkie stanowiska dyżurnych ruchu zostaną zaprojektowane i urządzone 
zgodnie z zasadami ergonomii. Aranżacja pracowni pozwoli na takie oddzielenie 
poszczególnych stanowisk, aby stworzyć wrażenie samodzielnej pracy na danym 
posterunku technicznym.

6. Laboratoryjne posterunki dyspozytorskie

Drugą grupę stanowisk laboratoryjnych stanowić będą symulatory stanowisk 
dyspozytorskich dyspozytorów odcinkowych, nadzorujących ruch pociągów na 
wyżej wymienionych posterunkach ruchu i tworzących wspólnie fragment dyspo-
zytury zarządzającej ruchem na symulowanej sieci kolejowej.

Na wirtualnej sieci kolejowej wyznaczono trzy odcinki dyspozytorskie (por. 
rys. 1):

Odcinek I– obejmujący: stację A, dwutorowy szlak A-C, na którym zlokali-
zowany jest posterunek odstępowy B, stację pośrednią C, dwutorowy szlak C-D, 
stację węzłową D, dwutorowy szlak D-E, posterunek odgałęźny E oraz dwutorowy 
szlak E-F i stację F; wszystkie wymienione szlaki wyposażone są w półsamoczynną 
blokadę liniową;

Odcinek II– rozpoczynający się na stacji A i obejmujący: dwutorowy szlak 
A-J, stację węzłową J, jednotorowy szlak J-K, stację pośrednią K, jednotorowy 
szlak K-L, stację pośrednią L oraz jednotorowy szlak L-D i stację węzłową D; 
wszystkie wymienione szlaki wyposażone są w blokadę półsamoczynną;

Odcinek III – rozpoczynający się na posterunku odgałęźnym E i obejmujący-
:jednotorowy szlak E-H, stację H, jednotorowy szlak H-I, stację (mijankę) I, jed-
notorowy szlak I-J, stację węzłową J, dwutorowy szlak J-G, posterunek odgałęźny 
G oraz dwutorowy szlak G-F i stację F; wszystkie wymienione szlaki wyposażone 
są w samoczynną blokadę liniową.

Każde stanowisko dyspozytora odcinkowego zostanie wyposażone w kompu-
ter stacjonarny, do którego zostanie podłączony zestaw monitorów ekranowych. 
Na monitorach prezentowane będą między innymi informacje o aktualnej sytuacji 
ruchowej na nadzorowanym odcinku i szlakach przyległych oraz inne informacje 
dotyczące np. urządzeń przejazdowych. Stanowisko laboratoryjne zostanie wypo-
sażone w urządzenia łączności dyspozytorskiej zapewniającej bezpośrednią łącz-
ność z podległymi dyżurnymi ruchu oraz innymi dyspozytorami. 

Dyspozytorzy prowadzić będą stosowną dokumentację techniczno-ruchową, a w 
szczególności wykres rzeczywistego biegu pociągów. Dyspozytorzy będą mieli do dys-
pozycji drukarkę sieciową, na której będą generowane niezbędne druki i formularze.
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Podobnie jak w przypadku stanowisk dyżurnych ruchu, wszystkie stanowiska 
pracy dyspozytorów odcinkowych zostaną zaprojektowane i urządzone zgodnie 
z zasadami ergonomii. Stanowiska zostaną zlokalizowane w taki sposób, aby od-
wzorować pracę dyspozytury albo – w przyszłości – lokalnego centrum sterowania.

7. Wykorzystanie pracowni laboratoryjnej w procesie dydaktycznym

Kolej – w najszerszym rozumieniu tego słowa – to środek transportu, wykorzy-
stujący do przemieszczania osób i rzeczy specyficzne środki transportu szynowego, 
poruszające się po drogach szynowych. Drogi kolejowe, jako podstawowy składnik 
infrastruktury, projektowane i budowane zgodnie z wymaganiami sztuki inżynier-
skiej (między innymi przez absolwentów specjalności „drogi kolejowe” prowadzo-
nej na kierunku studiów „budownictwo”), są udostępniane przez zarządzającego tą 
infrastrukturą przewoźnikom, którzy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
procedurami – uzyskują taki dostęp, w celu wykonywania przewozów.

Jak już wspomniano wcześniej, laboratorium powstaje ze środków przeznaczo-
nych dla studiów drugiego stopnia prowadzonych na kierunku transport, ale jest 
rzeczą oczywistą, że będzie wykorzystywane w kształceniu zarówno na studiach 
I stopnia na tym kierunku, jak i na studiach drugiego stopnia prowadzonych na 
kierunku budownictwo, dla studentów specjalności „drogi kolejowe”.

Zgodnie z obowiązującym programem studiów, studenci kierunku transport 
omawiają zagadnienia związane z prowadzeniem ruchu kolejowego m.in. w ra-
mach przedmiotów „inżynieria ruchu” oraz „technika i organizacja ruchu kolejo-
wego”. Studenci pierwszego stopnia kierunku budownictwo – blok dyplomowania 
„projektowanie infrastruktury szynowej” – zdobywają podstawową wiedzę m.in. 
z zakresu zarządzania ruchem kolejowym. Studenci specjalności drogi kolejowe 
na kierunku budownictwo mają natomiast w programie przedmiot obligatoryjny 
„urządzenia sterowania ruchem kolejowym” oraz przedmiot fakultatywny „orga-
nizacja ruchu kolejowego”. Dla wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zo-
staną opracowane programy ćwiczeń laboratoryjnych. 

Laboratorium może być również wykorzystane w kształceniu i doskonaleniu kadr 
zarządców infrastruktury, o których mowa między innymi w rozporządzeniu [8].

8. Podsumowanie

Przedstawiona w niniejszej publikacji koncepcja laboratorium inżynierii ruchu 
kolejowego stanowi podstawę trwających obecnie prac projektowych i wykonaw-
czych związanych z wyposażeniem pracowni, aranżacją, organizacją i oprogramo-
waniem poszczególnych stanowisk laboratoryjnych oraz opracowaniem scenariu-
szy i zasad prowadzenia ćwiczeń dydaktycznych. Uruchomienie pierwszych stano-
wisk powinno nastąpić w styczniu 2015 roku.
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W kolejnych etapach przewiduje się rozbudowę laboratorium o dodatkowe 
stanowiska, głównie w zakresie funkcji zdalnego sterowania ruchem oraz organi-
zowania ruchu w rejonie sieci kolejowej.Zespół stanowisk dyspozytorskich może 
zostać przekształcony w Lokalne Centrum Sterowania (LCS). Wykorzystując moż-
liwości sprzętowe możliwe będzie również dokonywanie zmian rodzaju stacyjnych 
urządzeń srk. Rozpatrywana jest również możliwość prowadzenia zajęć laborato-
ryjnych „na odległość”, z wykorzystaniem narzędzi tzw. e-learningu. 

Można przypuszczać, że tworzone laboratorium w istotny sposób wpłynie na 
atrakcyjność procesu kształcenia kadr dla potrzeb zarządców infrastruktury i sta-
nowić będzie nową jakość w bazie dydaktycznej Politechniki Krakowskiej. Uczel-
ni, która przez cały siedemdziesięcioletni okres swego istnienia, kształciła inżynie-
rów dla potrzeb kolei.
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PROBLEM ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ 
LINII KOLEJOWYCH W OBSZARZE 

AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ1

Streszczenie. Szczegółowej analizie poddano główny kolejowy korytarz transpor-
towy aglomeracji trójmiejskiej, tj. fragment ciągu transportowego E 65 składającego się 
z linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny oraz linii ko-
lejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński, a także linii kolejowej nr 226 
Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny. Obliczono zdolności przepustowe odcinków 
linii kolejowych dla ich stanu technicznego po ukończeniu wszelkich robót budowlanych. 
Otrzymane wyniki zestawiono z prognozowanym natężeniem ruchu pociągów dla roku 
2020 i 2025.

Słowa kluczowe: przepustowość linii kolejowych, modernizacja linii kolejowej, 
dostępność transportowa

1. Wprowadzenie

Aglomeracja trójmiejska charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na pasa-
żerskie oraz towarowe przewozy kolejowe, które zgodnie z prognozami i założenia-
mi strategii transportowych ulegnie znaczącemu wzrostowi w najbliższym czasie. 
Wpływ na dany wzrost zapotrzebowania będą miały m.in. postępująca suburba-
nizacja aglomeracji oraz dynamiczny rozwój transportu intermodalnego i rosnące 
przeładunki towarów masowych w trójmiejskich portach [2]. Ponadto w aglo-
meracji trójmiejskiej prowadzone są liczne inwestycje infrastrukturalne związane 
z modernizacją lub rewitalizacją istniejących linii kolejowych oraz budową nowych 
(Pomorska Kolej Metropolitalna), w celu zapewnienia konkurencyjności trans-
portu kolejowego, głównie względem transportu drogowego. Jednocześnie wielu 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Gleba	R.	50%,	Grulkowski	S.	25%,	Zariczny	J.	25%
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interesariuszy transportu kolejowego zgłasza swoje obawy dotyczące zbyt niskiej 
zdolności przepustowej linii kolejowych w stosunku do przyszłego zapotrzebowa-
nia, co w znaczący sposób może odbić się na wydajności ich działalności gospodar-
czej.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, jaką zdolnością przepustową będą 
się charakteryzowały linie kolejowe w obrębie aglomeracji trójmiejskiej po zakoń-
czeniu wszelkich prac modernizacyjnych oraz czy jej wartość będzie wystarczająca, 
aby zaspokoić zapotrzebowanie na pociągi wynikające z prognozowanego natęże-
nia ruchu.

Szczegółowej analizie poddano główny kolejowy korytarz transportowy aglo-
meracji trójmiejskiej, tj. fragment ciągu transportowego E 65 składającego się z li-
nii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny na odcinku 
Pszczółki - Gdańsk Główny oraz linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny - Stargard 
Szczeciński na odcinku Gdańsk Główny - Gdynia Główna, a także linii kolejo-
wej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny (rys. 1). Obliczonozdolno-
ści przepustowe danych odcinków linii kolejowych dla ich stanu technicznegopo 
ukończeniu wszelkich robót budowlanych wykonywanych w ramach projektów 
„Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar 
LCS Gdańsk, LCS Gdynia” oraz „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Por-
tu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)”. Otrzymane wyniki zestawiono 
z prognozowanym natężeniem ruchu pociągów dla roku 2020 i 2025.

Rys. 1.Obszar analizy
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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2. Obliczenia trakcyjne (przejazd teoretyczny pociągu)

Zdolność przepustowa linii kolejowej wyraża maksymalną liczbę pociągów lub 
par pociągów, które mogą w sposób płynny przejechać po określonym odcinku 
badanej linii kolejowej w ciągu określonego czasu (zazwyczaj doby lub godziny). 
Uzależniona jest od stanu technicznego toru i jego parametrów techniczno-eks-
ploatacyjnych, sposobu organizacji ruchu pociągów i rodzaju urządzeń sterowania 
ruchem oraz struktury rodzajowej pociągów i własności dynamicznych pojazdów 
trakcyjnych [1]. Na podstawie powyższych elementów składowych można stwier-
dzić, że wartość zdolności przepustowej stanowi jedną z miar określających spraw-
ność funkcjonowania transportu kolejowego na badanym odcinku linii kolejowej, 
ponieważ łączy w sobie zarówno elementy związane z infrastrukturą transportu 
kolejowego, jaki i inżynierią ruchu kolejowego.

W analizach rozpatruje się dwa rodzaje zdolności przepustowej: rzeczywistą 
oraz maksymalną teoretyczną. Rzeczywista zdolność przepustowa wyznaczana jest 
na podstawie wykresów ruchu pociągów odnoszących się do istniejącego rozkładu 
jazdy, według którego prowadzony jest ruch na analizowanym odcinku linii ko-
lejowej. Maksymalna teoretyczna zdolność przepustowa wyznaczana jest w celu 
określenia wartości granicznej przepustowości, przy której możliwe jest płynne 
prowadzenie ruchu pociągów z uwzględnieniem wcześniej przyjętych założeń (naj-
częściej są to założenia związane z docelową formą organizacji ruchu na badanym 
odcinku linii kolejowej).

Wyznaczenie zdolności przepustowej linii kolejowej w głównej mierze opiera 
się na znajomości czasu jazdy pociągu na szlaku (bądź czasu jazdy pociągu liczo-
nego od osi posterunku zapowiadawczego do osi drugiego posterunku odstępowe-
go - jazda pod zielone światło). W przypadku obliczeń dotyczących maksymalnej 
teoretycznej zdolności przepustowej, czas jazdy pociągu można wyznaczyć na dwa 
sposoby. Pierwszy polega na obliczeniu przybliżonych czasów jazdy za pomocą me-
tody obliczeń uproszczonych opartej na prawach kinematyki i zasadach geometrii 
analitycznej, drugi zaś polega na obliczeniu dokładnych czasów jazdy w oparciu 
o prawa dynamiki ruchu pociągu [1].

W prezentowanej analizie wyznaczono maksymalną teoretyczną zdolność prze-
pustową, a czasy jazdy pociągów obliczono za pomocą przejazdu teoretycznego 
pociągu, opierającego się na metodzie analitycznej - metodzie średnich prostokątów, 
która szczegółowo została opisana w pozycji [3]. Sposób ten uwzględnia w oblicze-
niach równanie ruchu pociągów (Fp = F – W[N], gdzie: Fp - siła przyspieszająca, 
F - siła pociągowa, W - opory ruchu pociągu), a więc odwzorowuje rzeczywiste 
warunki ruchu.

Wykorzystanie danej metody analitycznej wymaga stworzenia swoistego mo-
delu sieci linii kolejowych analizowanego obszaru (szczegółowe dane nt. położenia 
posterunków ruchu i punktów eksploatacyjnych na liniach kolejowych, dopusz-
czalnych prędkościach, itp.) oraz bazy danych zawierającej informacje o strukturze 
rodzajowej kursujących pociągów, ich parametrach i własnościach dynamicznych 
pojazdów trakcyjnych (charakterystyki trakcyjne) [6,7,8,9]. Do obliczeń wybrano 
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13 typowych dla aglomeracji trójmiejskiej zestawów składów pociągów pasażer-
skich i towarowych, za pomocą których wykonano łącznie 20 przejazdów teore-
tycznych po analizowanych odcinkach linii kolejowych. 

Podstawowe założenia przejazdu teoretycznego:
– zasadnicze opory ruchu pociągu wyliczono ze wzorów empirycznych opra-

cowanych przez Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Tech-
niczne Kolejnictwa),

– dodatkowe opory ruchu (opór na łukach poziomych oraz opór na wzniesie-
niach) zostały pominięte w obliczeniach,

– obliczenia uwzględniają rzeczywiste rozmieszczenie posterunków ruchu,
– przejazd wykonano z uwzględnieniem optymalnej, docelowej organizacji 

ruchu pociągów na odcinku Pszczółki - Gdynia Główna (ruch pociągów 
towarowych na danym odcinku prowadzony jest bez zatrzymania),

– przejazd wykonano przy forsowaniu prędkości jazdy (brak jazdy na wybie-
gu),

– przejazd wykonano z uwzględnieniem stanu technicznego linii kolejowej 
oraz dopuszczalnych prędkości jazdy dla kierunku nieparzystego (przyjęto, 
że czas jazdy na kierunku parzystym jest równy czasowi jazdy na kierunku 
nieparzystym),

– przejazd teoretyczny zakłada zgodne z rozkładem jazdy postoje pociągów 
pasażerskich na stacjach oraz przystankach osobowych, 

– do obliczeń przyjęto kilka rodzajów pociągów uwzględniając ich typ, ciężar, 
liczbę wagonów, liczbę osi, charakterystykę trakcyjną lokomotywy lub ze-
społu trakcyjnego, itp.

Poniżej przedstawiono wynik końcowy przykładowego przejazdu teoretyczne-
go pociągu oraz zestawienie składów pociągów wykorzystanych do obliczeń.

Tabela 1. Wynik przykładowego przejazdu teoretycznego
PRZYKŁADOWY PRZEJAZD TEORETYCZNY

KATEGORIA	POCIĄGU TLK	-	Twoje	Linie	Kolejowe
SKŁAD	POCIĄGU lokomotywa	EU07	+	8	wagonów	pasażerskich

MASA	CAŁKOWITA	[t] 405,40
DŁUGOŚĆ	SKŁADU	[m] 212,00

ODCINEK PSZCZÓŁKI	-	GDYNIA	GŁÓWNA

LP. LINIA	
KOLEJOWA

KILOMETRAŻ	
POMIARU

PUNKT	
EKSPLOATACYJNY

CZAS	JAZDY	
POMIĘDZY	
PUNKTAMI	

[min]

CZAS	POSTOJU	
[min]

1 9 0,000 ST	PSZCZÓŁKI 0,00  

2 9 10,437 ST	PRUSZCZ	
GDAŃSKI 5,00  

3 9 19,170 ST	GDAŃSK	
POŁUDNIOWY 4,18  

4 9	/	202 21,065 ST	GDAŃSK	
GŁÓWNY 1,56 2,00

5 202 25,245 ST	GDAŃSK	
WRZESZCZ 3,70 1,00
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6 202 29,073 PO	GDAŃSK	OLIWA 3,34 1,00
7 202 32,726 ST	SOPOT 3,24 1,00

8 202 36,951 ST	GDYNIA	
ORŁOWO 3,14  

9 202 42,057 ST	GDYNIA	
GŁÓWNA 3,70 5,00

Tabela 2. Wynik przykładowego przejazdu teoretycznego - pomiar czasu jazdy pod zielone światło
PRZYKŁADOWY PRZEJAZD TEORETYCZNY

KATEGORIA	POCIĄGU TLK	-	Twoje	Linie	Kolejowe
SKŁAD	POCIĄGU lokomotywa	EU07	+	8	wagonów	pasażerskich

MASA	CAŁKOWITA	[t] 405,40
DŁUGOŚĆ	SKŁADU	[m] 212,00

ODCINEK PSZCZÓŁKI	-	GDYNIA	GŁÓWNA
POMIAR CZASU JAZDY „POD ZIELONE ŚWIATŁO”

LP. LINIA	
KOLEJOWA

KILOMETRAŻ	
POMIARU SZLAK CZAS	JAZDY	

[min]

1 9 4,210 PSZCZÓŁKI	-	
PRUSZCZ	GDAŃSKI 2,02

2 9 13,847 PRUSZCZ	GDAŃSKI	-	
GDAŃSK	POŁUDNIOWY 1,63

3 9 21,065 GDAŃSK	POŁUDNIOWY	-	
GDAŃSK	GŁÓWNY 1,56

4 202 23,619 GDAŃSK	GŁÓWNY	-	
GDAŃSK	WRZESZCZ 2,39

5 202 29,295 GDAŃSK	WRZESZCZ	-	
SOPOT 4,87

6 202 34,941 SOPOT	-	
GDYNIA	ORŁOWO 1,94

7 202 39,241 GDYNIA	ORŁOWO	-	
GDYNIA	GŁÓWNA 1,37

Rys. 2. Przebieg przykładowego przejazdu teoretycznego - prędkość w funkcji drogi

Rys. 3. Przebieg przykładowego przejazdu teoretycznego - prędkość w funkcji czasu
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Tabela 3. Zestawienie składów pociągów pasażerskich użytych do obliczeń

LP. RODZAJ	
POC.

LOKOMOTYWA WAGONY SKŁAD

TYP Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi TYP Masa	

[t]
Dłg.	
[m]

L.	
osi

W 
skł. Ład.

Masa	
ład.	
[t]

Masa
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi

1 EC/EIC EU44 86,0 19,58 4

XB-FPS 43,0 26,40 4 2

nd. nd. 322 151,58 24
154A 52,0 26,40 4 1

139A 38,0 26,40 4 1

WRmnouz 45,0 26,40 4 1

2 EIC/TLK EP09 83,5 16,74 4

XB-FPS 43,0 26,40 4 3

nd. nd. 299 146,84 24139A 38,0 26,40 4 1

113A 33,5 24,50 4 1

3 TLK/EIC EU07 83,4 16,24 4

112A 33,5 24,50 4 2

nd. nd. 405,4 212,24 36111A 39,5 24,50 4 5

113A 33,5 24,50 4 1

4
TLK/
REGIO/
AGLO

PESA	ELF	22WE 147 75,25 10

5 EIC	
PREMIUM PENDOLINO	ED250 422 187,4 28

6 REGIO/
AGLO EN57AKM 138,5 64,97 12

Tabela 4. Zestawienie składów pociągów towarowych użytych do obliczeń

LP. RODZAJ	
POC.

LOKOMOTYWA WAGONY SKŁAD

TYP Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi TYP Masa	

[t]
Dłg.	
[m]

L.	
osi

W 
skł. Ładunek

Masa	
ład.	
[t]

Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi

1 Intermod. EU07 83,4 16,24 4 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1689,9 ~	600 112

2 Intermod. TRAXX 85 18,9 4 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1691,5 ~	600 112

3 Intermod. ET22 120 19,24 6 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1726,5 ~	600 114

4 Masowy EU07 83,4 16,24 4 Eaos 20 14 4 31 węgiel/
złom 40 1943,4 ~	600 128

5 Masowy TRAXX 85 18,9 4 Eaos 20 14 4 38 węgiel/
złom 60 3125 ~	600 156

6 Masowy ET22 120 19,24 6 Eaos 20 14 4 38 węgiel/
złom 60 3160 ~	600 158

3. Zdolność przepustowa linii kolejowych

Zgodnie z wyżej przedstawionym schematemobliczono czasy jazdyna odcin-
kach linii kolejowych analizowanego obszaru dla pociągów różnego typu. Wyzna-
czono szlakowe odstępy czasu następstwa pociągów poprzez powiększenie czasu 
jazdy pociągu na szlaku (lub na odcinku pomiędzy osią posterunku zapowiadaw-
czego a osią drugiego semafora SBL) o czasy dodatkowe, zależne od tego czy po-
ciąg rusza z posterunku zapowiadawczego, czy też przejeżdża bez zatrzymania 
przez dany posterunek. Pociąg, którego przejazd charakteryzował się największą 
wartością szlakowego odstępu czasu następstwa pociągów determinował wielkość 
zdolności przepustowej danego szlaku [1]. 
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W tabeli 5 przedstawiono obliczone wartości maksymalnej teoretycznej zdol-
ności przepustowej dla odcinków linii kolejowych analizowanego obszaru.

Tabela 5. Maksymalna teoretyczna zdolność przepustowa szlaków linii kolejowych analizowanego ob-
szaru

LINIA	
KOLEJOWA SZLAK

MAKSYMALNA	TEORETYCZNA
ZDOLNOŚĆ	PRZEPUSTOWA

[par	poc./d]

9 PSZCZÓŁKI	-
PRUSZCZ	GDAŃSKI

TOR1 TOR	2/3 ∑
175 220 395

226 PRUSZCZ	GDAŃSKI	-
GDAŃSK	ŚW.	WOJCIECH 152

226 GDAŃSK	ŚW.	WOJCIECH	-
MOTŁAWA	MOST 250

226 MOTŁAWA	MOST	-
GDAŃSK	OLSZYNKA 353

226 GDAŃSK	OLSZYNKA	-
GDAŃSK	PORT	PŁN. 234

9 PRUSZCZ	GDAŃSKI	-
GDAŃSK	POŁUDNIOWY 267

9 GDAŃSK	POŁUDNIOWY	-
GDAŃSK	GŁÓWNY 401

202 GDAŃSK	GŁÓWNY	-
GDAŃSK	WRZESZCZ 296

202 GDAŃSK	WRZESZCZ	-
SOPOT 179

202 SOPOT	-
GDYNIA	ORŁOWO 330

202 GDYNIA	ORŁOWO	-
GDYNIA	GŁÓWNA 323

Rys. 4. Maksymalna teoretyczna zdolność przepustowa 
odcinków linii kolejowych analizowanego obszaru
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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Odcinek Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia Główna po zakończeniu modernizacji 
prowadzonej w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na 
odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”, charakteryzował 
się będzie najmniejszą wartością zdolności przepustowej w ciągu linii kolejowych 
nr 9 oraz 202 analizowanego obszaru. Zdolność przepustowa danego odcinka de-
terminowana jest przez szlak krytyczny Gdańsk Wrzeszcz - Sopot. Dany szlak 
ma długość 4,504 km i podzielony jest na trzy odstępy blokowe. Drugi semafor 
odstępowy SBL znajduje się w km 8,227 linii kolejowej nr 202, za przystankiem 
osobowym Gdańsk Oliwa (koniec przystanku - km 8,208). Wpływa to na war-
tość szlakowego odstępu czasu następstwa pociągów dla jazdy pod zielone światło, 
ponieważ pociągi pasażerskie zatrzymując się na przystanku blokują drugi od-
stęp blokowy i uniemożliwiają wyprawienie kolejnych pociągów ze stacji Gdańsk 
Wrzeszcz w kierunku Gdyni. Sytuację ruchową na danym szlaku zobrazowano na 
poniższym rysunku (rys. 5).

Szlakiem krytycznym determinującym wartość zdolności przepustowej linii ko-
lejowej nr 226 jest szlak Pruszcz Gdański - Gdańsk Św. Wojciech. Jest to spowo-
dowane czasem trwania rozruchu ciężkich pociągów towarowych ruszających ze 
stacji Pruszcz Gdański oraz długością szlaku.

Rys. 5. Schemat szlaku Gdańsk Wrzeszcz - Sopot

4. Natężenie ruchu pociągów w 2020 oraz 2025 roku

Do określenia stopnia wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych 
w 2020 oraz 2025 roku niezbędna jest znajomość natężenia ruchu pociągów.

4.1. Natężenie ruchu pociągów pasażerskich

Analizę natężenia pasażerskiego ruchu kolejowego w obrębie aglomeracji trój-
miejskiej w 2020 oraz 2025 roku, przeprowadzono w oparciu o:

– Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa 
Pomorskiego,

– Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego – 
Międzywojewódzkie i Międzynarodowe Przewozy Pasażerskie w Transporcie 
Kolejowym,

– Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 Roku,
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– inwestycje taborowe PKP Intercity S.A.:
*	tzw. Projekt Pendolino – inwestycja taborowa związana z zakupem 20 

sztuk składów zespołowych dużych prędkości Alstom Pendolino (wg na-
zewnictwa PKP – ED250), które w ilości 10 par pociągów na dobę będą 
obsługiwały trasę Warszawa – Gdynia,

*	tzw. Projekt Pendolino II – inwestycja taborowa związana z zakupem 20 
sztuk nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w ra-
mach kategorii TLK, będą obsługiwały trasę Katowice – Łódź – Byd-
goszcz – Gdynia.

Zakłada się, że w 2020 roku organizacja ruchu pociągów pasażerskich będzie 
prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. planach transportowych, 
a liczba uruchamianych tras pociągów będzie odpowiadała zasygnalizowane-
mu w planach zapotrzebowaniu. Przyjęto m.in., że ruch pociągów pasażerskich 
w obrębie Trójmiejskiego Węzła kolejowego będzie prowadzony przede wszyst-
kim w godzinach 06:00 – 22:00, a częstotliwość kursowania pociągów będzie 
dostosowana do występowania tzw. godzin szczytowych (tj. 06:00 – 10:00 oraz 
14:00 – 18:00). Uwzględniono rozpoczęcie kursowania pociągów aglomeracyjnych 
PKM na określonych trasach oraz pociągów SKM typu Sprinter, które planowo 
będą jeździły po torach dalekobieżnych (linia kolejowa nr 9 oraz 202) w relacji 
Tczew – Słupsk.

Na poniższych kartogramach przedstawiono jak będzie się kształtowało natę-
żenie ruchu pociągów pasażerskich na liniach kolejowych analizowanego obszaru 
w 2020 oraz 2025 roku.

Rys. 6. Natężenie ruchu poc. pasażerskich w 2020 r. 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 7. Natężenie ruchu poc. pasażerskich w 2025 r. 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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4.2. Natężenie ruchu pociągów intermodalnych

Natężenie ruchu pociągów intermodalnych określono na podstawie autorskiej 
prognozy przeładowanych kontenerów w trójmiejskich terminalach morskich do 
2025 roku. Podstawą do wykonania prognozy były dane wynikające z prognoz 
opracowanych na zlecenie Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Prognozy 
te zakładają, że przeładunki w trzech największych terminalach morskich (BCT, 
GCT i DCT) będą wynosiły od 2 mln do 2,5 mln TEU (z wyłączeniem transship-
ments). Przy uwzględnieniu transshipments przeładunki będą oscylowały w oko-
licach 3,5 mln TEU.

W horyzoncie 2020 roku opracowano trzy scenariusze - pesymistyczny, reali-
styczny oraz optymistyczny. Każdemu ze scenariuszy przypisano wartość prze-
ładunków w 2020 roku odpowiadającą wynikom prognozy Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A., tj. pesymistyczny – 2 mln TEU, realistyczny - 2,25 mln TEU, 
optymistyczny - 2,5 mln TEU. Na podstawie wyników przewozów kontene-
rów do/z trójmiejskich terminali morskich w 2013 roku, określono stały wzrost 
procentowy przeładunków rok do roku, któremu odpowiada podscenariusz „0” 
w każdym ze scenariuszy. Uwzględniono również podscenariusze, które zwiększają 
elastyczność wykonywanej prognozy. W scenariuszu pesymistycznym opracowano 
podscenariusz zakładający wolniejszy o jeden punkt procentowy wzrost przeładun-
ków w stosunku do wyjściowego wzrostu procentowego dla danego scenariusza 
(podscenariusz „-1”). W scenariuszu realistycznym opracowano dwa podscena-
riusze zakładające odpowiednio wolniejszy o jeden punkt procentowy oraz szyb-
szy o jeden punkt procentowy wzrost przeładunków w stosunku do wyjściowego 
wzrostu procentowego dla danego scenariusza (podscenariusz „-1” oraz „+1”). 
W scenariuszu optymistycznym opracowano podscenariusz zakładający szybszy 
o jeden punkt procentowy wzrost przeładunków w stosunku do wyjściowego 
wzrostu procentowego dla danego scenariusza (podscenariusz „+1”).

W horyzoncie 2025 roku rozwinięty został jedynie scenariusz realistyczny wraz 
z odpowiadającymi mu podscenariuszami. Wynika to z faktu wysokiej niepewno-
ści prognozy dla danego przedziału czasowego, ze względu na dynamicznie zmie-
niającą się sytuację geopolityczną oraz społeczno-gospodarczą, które mają znaczą-
cy wpływ na wielkość przeładunków w terminalach morskich.

Prognoza zakłada stały udział każdego z terminalu w rynku oraz stały udział 
przeładunków typu transshipments. Dane udziały mogą ulegać zmianom w przy-
padku wyczerpania zdolności przeładunkowej jednego z terminali. Założono, że 
wielkość przeładunków, których nie będzie w stanie przyjąć BCT Bałtycki Termi-
nal Kontenerowy Sp. z o.o. lub Gdynia Container Terminal S.A., przejmuje DCT 
Gdańsk S.A.

Założenie związane jest z aliansem strategicznym pod nazwą „P3”, jaki zawarli 
między sobą trzej najwięksi armatorzy w Europie - Maersk Line (ML), Mediterra-
nean Shipping Company (MSC) oraz CMA CGM. Alians ma na celu stworzenie 
sojuszu operacyjnego w świadczeniu usług transportowych na połączeniach mię-
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dzykontynentalnych, który będzie się charakteryzował największą flotą kontene-
rowców na świecie. Sojusz funkcjonował będzie jako jeden armator obsługujący 
wybrane porty-huby, w tym terminal DCT Gdańsk S.A. w Porcie Gdańsk. Port 
w Gdyni nie został uwzględniony w rozkładach „P3”, co może oznaczać zmniej-
szenie znaczenia terminali znajdujących się w danym porcie, tym bardziej, że do 
tej pory obsługiwały je statki MSC oraz CMA CGM. Dane założenie jest również 
istotne ze względu na tzw. „dyrektywę siarkową”, która nakłada obowiązek re-
dukcji zawartości siarki od 2015 roku z obecnego 1% do 0,1% w paliwach wyko-
rzystywanych przez statki pływające na wodach Morza Bałtyckiego, Morza Pół-
nocnego oraz Kanału La Manche. Wpłynie to na zwiększenie kosztów transportu 
morskiego oraz zwiększenie rozmiarów oraz znaczenia portów-hubów (np. Port 
Gdańsk) kosztem mniejszych morskich terminali kontenerowych [1].

W prognozie uwzględniono wszelkie inwestycje wpływające na zdolności prze-
ładunkowe poszczególnych terminali kontenerowych.

Na poniższym wykresie przedstawiono wynik przeprowadzonej prognozy.

Rys. 8. Prognoza przeładunków w trójmiejskich terminalach kontenerowych (bez transshipments)

Prognozę natężenia ruchu pociągów intermodalnych wykonano w oparciu 
o prognozę ilości przeładowanych kontenerów w trójmiejskich terminalach mor-
skich. Dla roku 2020 oraz 2025, uwzględniono jedynie scenariusz realistyczny 
w podscenariuszu „0”. Zakłada się, że wyniki prognozy w danym scenariuszu są 
najbardziej prawdopodobne do spełnienia. 

Założenia przyjęte w prognozie natężenia:
– skład o długości ok. 600 m, mogący przewieźć 81 TEU,
– utylizacjajest zależna od struktury procentowej ilości kontenerów import - 

export, tj. 100% - 68% (81 TEU – 55 TEU),
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– liczba dni roboczych w ciągu roku - 352, 
– udział procentowy transshipments w roku bazowym (2013): BCT - 5%, 

GCT - 5%, DCT - 65%,
– udział transportu kolejowego w obsłudze terminali: BCT - 50%, GCT - 

30%, DCT - 40%.
Wyniki prognozy natężenia ruchu pociągów intermodalnych przedstawiono 

w poniższych tabelach oraz na kartogramach.

Tabela 6. Prognozowane natężenie ruchu pociągów intermodalnych w aglomeracji trójmiejskiej w 2020 r.
[par	poc./d]

Rok Terminal
Transshipments Przeładunki	bez	

Transshipments 
[TEU]

Transport	
kolejowy IMPORT	-	EXPORT	(40%	-	60%)

Udział Ilość	
[TEU]

PSZCZÓŁKI	
-	PRUSZCZ	
GDAŃSKI

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDAŃSK	

PORT	
PÓŁNOCNY

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDYNIA	
PORTUdział Ilość	

[TEU]

20
20

BCT 5,00% 40615 771693 50% 385847 9  9
GCT 5,00% 30000 570000 30% 171000 4  4
DCT 62,88% 1544781 911969 40% 364787 8 8  

RAZEM 41,75% 1615396 2253662 N/A 921634 21 8 13

Rys. 9. Natężenie ruchu poc. intermod. w 2020 r. 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 10. Natężenie ruchu poc. intermod. w 2025 r. 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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Tabela 7. Prognozowane natężenie ruchu pociągów intermodalnych w aglomeracji trójmiejskiej w 2025 r.
[par	poc./d]

Rok Terminal

Transshipments Przeładunki	bez	
Transshipments 

[TEU]

Transport	
kolejowy IMPORT	-	EXPORT	(40%	-	60%)

Udział Ilość	
[TEU]

PSZCZÓŁKI	
-	PRUSZCZ	
GDAŃSKI

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDAŃSK	

PORT	
PÓŁNOCNY

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDYNIA	
PORT

Udział Ilość	
[TEU]

20
25

BCT 5,00% 60000 1140000 50% 570000 12  12
GCT 5,00% 30000 570000 30% 171000 4  4
DCT 65,40% 2616134 1383866 40% 553546 12 12  

RAZEM 46,66% 2706134 3775365 N/A 1294546 28 12 16

4.3. Natężenie ruchu pociągów masowych

Ze względu na brak jednoznacznej tendencji w przeładunkach towarów maso-
wych w trójmiejskich portach na przestrzeni ostatnich lat, nie jest możliwe wyko-
nanie odpowiedniej prognozy przeładunków. Tym samym nie można prognozować 
natężenia ruchu pociągów przewożących towary masowe. Do dalszych analiz przy-
jęto natężenie ruchu pociągów odpowiadające średniodobowemu natężeniu ruchu 
z roku 2013 (rys. 10).

Rys. 11. Natężenie ruchu poc. masowych w 2013 roku 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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4.4. Zestawienie natężeń ruchu pociągów

W celu zobrazowania jak duży wzrost natężenia ruchu pociągów jest przewi-
dywany w obrębie aglomeracji trójmiejskiej, wykonano zestawienie natężeń ruchu 
pociągów w 2013 roku oraz prognozowane natężenia dla roku 2020 i 2025. Natę-
żenie ruchu pociągów pasażerskich w 2013 roku określono na podstawie rocznego 
rozkładu jady, natomiast natężenie ruchu pociągów intermodalnych oraz przewo-
żących towary masowe określono na podstawie danych PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. Wyniki przedstawiono w tabeli 7 oraz na kartogramach.

Tabela 8. Zestawienie natężeń ruchu pociągów

Linia	
kol. ODCINEK

ROK	2013 ROK	2020 ROK	2025

Pas. Inter. Mas. Razem Pas. Inter. Mas. Razem Pas. Inter. Mas. Razem

9/260
PSZCZÓŁKI	
-	PRUSZCZ	
GDAŃSKI

51 8 29 88 80 21 29 130 97 28 29 154

226

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDAŃSK	
OLSZYNKA

0 3 17 20 0 8 17 25 0 12 17 29

226

GDAŃSK	
OLSZYNKA	-	
GDAŃSK	PORT	
PÓŁNOCNY

0 3 10 13 0 8 10 18 0 12 10 22

9

PRUSZCZ	
GDAŃSKI	
-	GDAŃSK	
GŁÓWNY

51 5 12 68 80 13 12 105 97 16 12 125

202

GDAŃSK	
GŁÓWNY	
-	GDAŃSK	
WRZESZCZ

51 5 10 66 120 13 10 143 136 16 10 162

202

GDAŃSK	
WRZESZCZ	
-	GDYNIA	
GŁÓWNA

51 5 10 66 80 13 10 103 88 16 10 114
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Rys. 14. Prognozowane natężenie ruchu pociągów w 2025 r. 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne 

Rys. 12. Natężenie ruchu pociągów w 2013 r.
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne na 

podstawie danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rys. 13. Prognozowane natężenie ruchu pocią-
gów w 2020 r.

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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5. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych

Stopień wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych w obrębie 
aglomeracji trójmiejskiej do 2025 roku wyznaczono w oparciu o prognozowane 
natężenia ruchu pociągów. Przedstawiono dobowy stopień wykorzystania prze-
pustowościw godzinie szczytowej (godz. szczytowe: 6:00-10:00 i 14:00-18:00), 
pozaszczytowej (godz. pozaszczytowe: 10:00-14:00 i 18:00-22:00) oraz nocnej 
(godz. nocne: 22:00-6:00).

Na podstawie założeń dotyczących organizacji ruchu pociągów pasażerskich 
oraz ich natężenia przyjęto, że w godzinach szczytowych zdolność przepustowa 
odcinka Gdańsk Główny - Gdynia Główna będzie wykorzystywana tylko i wyłącz-
nie przez ww. rodzaj pociągów. Założono również, że do/z Portu Gdańsk wypra-
wianych jest maksymalnie po 1 parze pociągów intermodalnych oraz masowych 
w godzinie szczytowej (tab. 9, tab. 12). W godzinie pozaszczytowej oraz nocnej 
wyprawianych jest po 1 parze pociągów intermodalnych oraz masowych zarówno 
do/z Portu Gdańsk, jak i do/z Portu Gdynia (tab. 10, tab. 11, tab. 13, tab. 14).

Tabela 9. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie szczytowej w 2020 roku
[par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 8 47% 1 6% 1 6% 10 59%

226 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	PŁN. 7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 8 67% 0 0% 0 0% 8 67%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 11 85% 0 0% 0 0% 11 85%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 8 100% 0 0% 0 0% 8 100%

Tabela 10. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie pozaszczytowej w 2020 roku

 [par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 3 18% 2 12% 2 12% 7 41%

226
PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	

PŁN.
7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 3 25% 1 8% 1 8% 5 42%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 5 38% 1 8% 1 8% 7 54%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 3 38% 1 13% 1 13% 5 63%
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Tabela 11. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie nocnej w 2020 roku
 [par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 0 0% 2 12% 2 12% 4 24%

226 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	PŁN. 7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 0 0% 1 8% 1 8% 2 17%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 0 0% 1 8% 1 8% 2 15%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 0 0% 1 13% 1 13% 2 25%

Tabela 12. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie szczytowej w 2025 roku
 [par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 9 53% 1 6% 1 6% 11 65%

226
PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	

PŁN.
7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 9 75% 0 0% 0 0% 9 75%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 12 92% 0 0% 0 0% 12 92%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 9 113% 0 0% 0 0% 9 113%

Tabela 13. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie pozaszczytowej w 2025 roku
 [par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 4 24% 2 12% 2 12% 8 47%

226
PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	

PŁN.
7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 4 33% 1 8% 1 8% 6 50%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 6 46% 1 8% 1 8% 8 62%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 3 38% 1 13% 1 13% 5 63%
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Tabela 14. Stopień wykorzystania zdolności przepustowej w godzinie nocnej w 2025 roku
 [par	poc./h]

Linia ODCINEK

Max.	
dostępna	
zdolność	
przepust.

Pasażerskie Intermodalne Masowe RAZEM

Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz. Natęż. Wykorz.

9/260 PSZCZÓŁKI	- 
PRUSZCZ	GD. 17 0 0% 2 12% 2 12% 4 24%

226
PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	PORT	

PŁN.
7 0 0% 1 14% 1 14% 2 29%

9 PRUSZCZ	GD.	- 
GDAŃSK	GŁ. 12 0 0% 1 8% 1 8% 2 17%

202 GDAŃSK	GŁ.	- 
GDAŃSK	WRZ. 13 0 0% 1 8% 1 8% 2 15%

202 GDAŃSK	WRZ.	- 
GDYNIA	GŁ. 8 0 0% 1 13% 1 13% 2 25%

Rys. 15. Stopień wykorzystania zdolności przepu-
stowej w godzinie szczytowej w 2020 roku 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne na 
podstawie danych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rys. 16. Stopień wykorzystania zdolności przepu-
stowej w godzinie szczytowej w 2025 roku 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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Rys. 19. Stopień wykorzystania zdolności 
przepustowej w godzinie nocnej w 2020 i 2025 roku 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 17. Stopień wykorzystania zdolności przepu-
stowej w godzinie pozaszczytowej w 2020 roku 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 18. Stopień wykorzystania zdolności przepu-
stowej w godzinie pozaszczytowej w 2025 roku 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne



164 Gleba R., Grulkowski S., Zariczny J.

6. Podsumowanie 

Stopień wykorzystania zdolności przepustowej odcinka linii kolejowej w prosty 
sposób określa warunki ruchu na danym odcinku oraz może być wykorzystywany 
do oceny efektywności i niezawodności transportu kolejowego. Odcinki, których 
zdolność przepustowa jest wykorzystana w ponad 75% są narażone na możliwość 
czasowego wyczerpania zdolności przepustowej, ponieważ pojawienie się jakich-
kolwiek zakłóceń pierwotnych (awaria techniczna infrastruktury bądź taboru lub 
błąd personelu kolejowego) wywołuje natychmiastową propagację zakłóceń wtór-
nych, polegających na niespełnieniu rozkładu jazdy przez poszczególne pociągi 
[10].

W obrębie aglomeracji trójmiejskiej takie zjawisko może mieć miejsce szczegól-
nie podczas godzin szczytowych, w których pociągi pasażerskie będą wykorzysty-
wały całą dostępną zdolność przepustową odcinka krytycznego Gdańsk Wrzeszcz - 
Gdynia Główna (w 2025 roku zapotrzebowanie na pasażerskie przewozy kolejowe 
w godzinach szczytowych będzie większe niż dostępna maksymalna zdolność prze-
pustowa), a zdolność przepustowa odcinka Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz 
będzie na wyczerpaniu. Obsługa tak dużego zapotrzebowania przy istniejących 
ograniczeniach infrastrukturalnych i braku racjonalnego rozwiązania problemu 
wąskiego gardła na szlaku Gdańsk Wrzeszcz - Sopot, może opierać się jedynie na 
działaniach organizacyjnych i optymalizacji rozkładu jazdy. 

Ewentualne zakłócenia w ruchu pociągów pasażerskich mogą mieć wpływ na 
warunki i organizację ruchu po godzinach szczytowych, w których przewidziane 
jest kursowanie pociągów towarowych. Jest to szczególnie istotne dla pociągów 
wyprawianych do/z Portu Gdynia. Z punktu widzenia kolejowych przewozów to-
warowych, konieczne jest zapewnienie alternatywy dla ciągu linii kolejowych nr 
9 i 202 na odcinku Pruszcz Gdański - Gdynia Główna. Daną alternatywę może 
stanowić linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port, która nie została 
uwzględniona w niniejszej analizie ze względu na bardzo małe natężenie ruchu po-
ciągów i niewielki wpływ na warunki ruchu na innych liniach kolejowych aglome-
racji trójmiejskiej (rok 2013: natężenie ruchu pociągów pasażerskich – 8 par poc./d 
oraz znikome natężenie ruchu pociągów towarowych; rok 2020-2025: natężenie 
ruchu pociągów pasażerskich - max. 48 par poc./d). Jednakże po przeprowadzeniu 
odpowiednich prac modernizacyjnych polegających m.in. na elektryfikacji linii, 
odbudowie lub dobudowie stacji i mijanek oraz montażu komputerowych urzą-
dzeń sterowania ruchem na szlakach, może stać się atrakcyjna w szczególności dla 
pociągów towarowych obsługujących Port Gdynia.
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WIELOWARIANTOWA ANALIZA WPŁYWU 
MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 201 

NA DOSTĘPNOŚĆ KOLEJOWĄ GDYŃSKIEGO PORTU1

Streszczenie. W artykule zawarto analizę zdolności przepustowej przy różnych 
wariantach modernizacji linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Gdynia 
Główna. Wykazano, że przeprowadzenie obszernych inwestycji infrastrukturalnych jest 
niezbędne nie tylko ze względu na możliwość zapewnienia alternatywy dla pociągów 
towarowych kursujących do/z Portu Gdynia po liniach kolejowych nr 9 i 202, ale przede 
wszystkim ze względu na przyszłe natężenie ruchu pociągów pasażerskich.

Słowa kluczowe: przepustowość linii kolejowych, modernizacja linii kolejowej, 
dostępność transportowa

1. Wprowadzenie

Rosnące natężenie ruchu pociągów na liniach kolejowych w obrębie aglomera-
cji trójmiejskiej, przy jednoczesnych ograniczeniach organizacyjnych i infrastruk-
turalnych będzie w przyszłości prowadziło do stopniowego pogorszenia warun-
ków ruchu. W 2020 roku szlak Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz oraz odci-
nek Gdańsk Wrzeszcz - Gdynia Główna linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny 
- Stargard Szczeciński w ciągu godzin szczytowych oraz pozaszczytowych będą 
się charakteryzowały całkowicie wyczerpaną lub wyczerpującą się zdolnością prze-
pustową, stanowiąc wąskie gardło dla całego głównego kolejowego korytarza 
transportowego aglomeracji. Taki stan rzeczy wymaga zachowania maksymalnej 
płynności ruchu, co na przestrzeni czasu jest niemożliwe do osiągnięcia ze wzglę-
du na zawodność infrastruktury i suprastruktury kolejowej oraz możliwe błędy 
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ludzkie. Powstawanie ewentualnych zakłóceń pierwotnych będzie propagowało 
występowanie zakłóceń wtórnych, polegających na niespełnieniu rozkładu jazdy 
przez poszczególne pociągi [6]. Dana sytuacja w największym stopniu wpłynie na 
punktualność pociągów towarowych kursujących do/z Portu Gdynia. Ze względu 
na hierarchizację pociągów, mającą wpływ na kolejność ich wyprawiania, opóźnie-
nia pociągów towarowych będą się kumulowały, w znaczącym stopniu obniżając 
efektywność i konkurencyjność transportu kolejowego w obsłudze portu. Z punk-
tu widzenia kolejowych przewozów towarowych konieczne jest zapewnienie alter-
natywy dla ciągu linii kolejowych nr 9 i 202 na odcinku Pruszcz Gdański - Gdynia 
Główna. Daną alternatywę powinna stanowić linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś 
Wielka - Gdynia Port, której geneza powstania opierała się idei dotarcia do portu 
gdyńskiego z pominięciem Gdańska. Mimo zupełnie innych czasów i problemów 
geopolitycznych dopiero teraz wyraźnie widać jak wizjonerskie znaczenie miała 
budowa tej linii, szczególnie dla samych portów i Pomorza.

Linia kolejowa nr 201 została wybudowana w okresie międzywojennym, jako 
północna część tzw. Magistrali Węglowej łączącej Śląsk z portami. Linia miała 
kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju opartej na eksporcie węgla i cukru, 
ponieważ zapewniała możliwość zachowania ciągłości dostaw ładunków do 
nowopowstałego portu w Gdyni z jednoczesnym pominięciem Wolnego Miasta 
Gdańska, którego władze prowadziły nieprzychylną Polsce politykę. Ładunki 
przewożone linią kolejową nr 201 stanowiły znaczną część ogółu potoku ładunków 
w kraju. Znaczenie danej linii kolejowej spadło, gdy w latach 60-tych dokonano 
elektryfikacji linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew i ze względu na większą 
efektywność trakcji elektrycznej oraz niższe koszty związane z jej eksploatacją, 
pociągi towarowe do/z Portu Gdynia kursowały przez stację Tczew, tym samym 
pomijając linię kolejową nr 201 [1].

Linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port aktualnie jest li-
nią pierwszorzędną znaczenia państwowego, która ma długość 212,158 km i w 
przeważającej części jest jednotorowa i niezelektryfikowana (odcinek Nowa Wieś 
Wielka - Maksymilianowo jest dwutorowy, zelektryfikowany oraz odcinek Gdańsk 
Osowa - Gdynia Port jest dwutorowy). Mimo dedykowania dla ruchu towarowe-
go, natężenie pociągów towarowych w porównaniu z natężeniem na ciągu linii ko-
lejowych nr 9 i 202 jest marginalne. Prowadzone są nieliczne przewozy ładunków 
ponadgabarytowych oraz przewozy do bocznicy PETROLOT Sp. z o.o. Dodat-
kowo, w przypadku występowania zakłóceń ruchu na głównym kolejowym ciągu 
transportowym aglomeracji trójmiejskiej, linia kolejowa nr 201 stanowi objazd 
dla pociągów towarowych kursujących do/z portu w Gdyni. Po uruchomieniu po-
ciągów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, natężenie ruchu pociągów pasażerskich 
wg strategii oraz planów transportowych województwa pomorskiego wyniesie 
w 2020 oraz 2025 roku odpowiednio: 20-28 par poc./d na odcinku Kościerzyna - 
Glincz, 40-48 par poc./d na odcinku Glincz - Gdańsk Osowa (Rębiechowo) oraz 
48 par poc./d na odcinku Gdańsk Osowa (Rębiechowo) - Gdynia Główna [3].

Natężenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 201 w porównaniu do natęże-
nia ruchu pociągów na liniach kolejowych nr 9 i 202 teoretycznie może świadczyć 
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o dużej atrakcyjności północnej części tzw. Magistrali Węglowej dla prowadzenia 
ruchu pociągów towarowych do/z Portu Gdynia. W praktyce występuje jednak 
wiele barier ograniczających daną atrakcyjność. Przede wszystkim są to ograni-
czenia infrastrukturalne, które mają wpływ na niewystarczająca wartość zdolności 
przepustowej ww. linii kolejowej. Z tego względu niezbędne jest podjęcie działań 
inwestycyjnych, których celem będzie zwiększenie zdolności przepustowej linii 
oraz zapewnienia odpowiedniej efektywności energetycznej i ekonomicznej pro-
wadzonych przewozów kolejowych.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jak wybrane inwestycje infra-
strukturalne mogą wpłynąć na sprawność funkcjonowania transportu kolejowego 
na linii kolejowej nr 201, wyrażoną przez wartość zdolności przepustowej obliczo-
ną dla szlaków odcinka Kościerzyna - Gdynia Główna.

2. Zdolność przepustowa linii kolejowej nr 201

Analizie zdolności przepustowej poddano odcinek Kościerzyna - Gdynia Głów-
na linii kolejowej nr 201. Wyznaczona zdolność przepustowa jest maksymalną 
teoretyczną zdolnością przepustową, przy której możliwe jest płynne prowadzenie 
ruchu pociągów [2]. Czas jazdy poszczególnych pociągów wyznaczono w oparciu 
o przejazd teoretyczny wykonany metodą analityczną - metodą średnich prostokątów, 
która szczegółowo została opisana w pozycji [4]. Do obliczeń przyjęto następujące 
założenia:

– zasadnicze opory ruchu pociągu wyliczono ze wzorów empirycznych opra-
cowanych przez Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Tech-
niczne Kolejnictwa),

– dodatkowe opory ruchu (opór na łukach poziomych oraz opór na wzniesie-
niach) zostały pominięte w obliczeniach,

– obliczenia uwzględniają rzeczywiste rozmieszczenie posterunków ruchu [5],
– przejazd odcinka Kościerzyna - Gdynia Główna przez pociągi towarowe 

wykonano bez zatrzymania,
– przejazd wykonano przy forsowaniu prędkości jazdy (brak jazdy na wybiegu),
– przejazd wykonano z uwzględnieniem stanu technicznego linii kolejowej 

oraz dopuszczalnych prędkości jazdy dla kierunku nieparzystego (przyjęto, 
że czas jazdy na kierunku parzystym jest równy czasowi jazdy na kierunku 
nieparzystym),

– przejazd teoretyczny zakłada zgodne z rozkładem jazdy (bądź założeniami 
do przyszłych rozkładów jazdy) postoje pociągów pasażerskich na stacjach 
oraz przystankach osobowych (przyjęto, że każdy postój w celu wymiany 
pasażerów trwa 1 min), 

– do obliczeń przyjęto kilka rodzajów pociągów uwzględniając ich typ, ciężar, 
liczbę wagonów, liczbę osi, charakterystykę trakcyjną lokomotywy lub ze-
społu trakcyjnego, itp.
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Obliczenia wykonano dla 4 wariantów związanych z określonymi inwestycjami 
infrastrukturalnymi:

•	 wariant 1:
−	 stan istniejący, tj. stan techniczny linii po zakończeniu prac torowych 

prowadzonych w ramach projektów: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. 
Kościerskiego korytarza kolejowego - odcinka Kościerzyna - Gdynia linii 
kolejowej nr 201”, oraz „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewita-
lizacja Kolei Kokoszowskiej”,

•	 wariant 2:
−	 odbudowa posterunków ruchu Skorzewo, Wieżyca oraz Babi Dół w po-

staci posterunków zapowiadawczych,
•	 wariant 3:

−	 odbudowa posterunków ruchu Skorzewo, Wieżyca oraz Babi Dół w po-
staci posterunków zapowiadawczych,

−	 dobudowa drugiego toru na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa (Rę-
biechowo),

•	 wariant 4:
−	 odbudowa posterunków ruchu Skorzewo, Wieżyca oraz Babi Dół w po-

staci posterunków zapowiadawczych,
−	 dobudowa drugiego toru na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa (Rę-

biechowo),
−	 podział szlaku Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa na odstępy blokowe,
−	 elektryfikacja linii kolejowej nr 201 na całej długości.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie składów pociągów wykorzystanych do 
obliczeń zdolności przepustowej w wariantach 1, 2 i 3. W tabeli 2 przedstawiono 
zestawienie składów pociągów wykorzystanych do obliczeń zdolności przepustowej 
w wariancie 4. Przejazd teoretyczny realizowano według profilu prędkości przed-
stawionego na rys. 1, z uwzględnieniem założenia polegającego na ograniczeniu 
prędkości pociągów towarowych przewożących ładunki masowe do 80 km/h na 
długości całego analizowanego odcinka.

Tabela 1. Zestawienie składów pociągów wykorzystanych do obliczeń - wariant 1, 2, 32

LP. Rodzaj	poc.
LOKOMOTYWA WAGONY SKŁAD

Typ Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi Typ Masa	

[t]
Dłg.	
[m]

L.	
osi

W 
składzie Ładunek Masa	

ład.	[t]
Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi

1
PASA.	-	

REGIO-PKM	
1/22

SPALINOWY	ZESPÓŁ	TRAKCYJNY 91 41,8 6

2 TOWAR.	-	
INTERMOD.	1

ST44	
(311D) 118 17,55 6 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1724,5 ~	600 114

3 TOWAR.	-	
MASOW.	1

ST44	
(311D) 118 17,55 6 Eaos 20 14 4 38 węgiel	/	

złom 40 2398 ~	600 158

2	 Wyjaśnienie	oznaczenia	„PASA.	-	REGIO-PKM	1/2”:	wykonano	dwa	przejazdy	teoretyczne	danym	rodza-
jem	pociągu	z	 tą	różnicą,	że	przejazd	nr	1	był	realizowany	dla	pociągu	zatrzymującego	się	przy	peronie	
jednokrawędziowym	przystanku	osobowego	Gdynia	Wzgórze	Św.	Maksymiliana,	natomiast	przejazd	nr	2	
był	realizowany	z	pominięciem	zatrzymania	na	danym	przystanku.	Według	danego	schematu	realizowano	
przejazdy	teoretyczne	wszystkich	pociągów	pasażerskich.	
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Tabela 2. Zestawienie składów pociągów wykorzystanych do obliczeń - wariant 4

LP. Rodzaj	poc.

LOKOMOTYWA WAGONY SKŁAD

Typ Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi Typ Masa	

[t]
Dłg.	
[m]

L.	
osi

W 
składzie Ładunek

Masa	
ład.	
[t]

Masa	
[t]

Dłg.	
[m]

L.	
osi

1
PASA.	-	

REGIO-PKM	
3/4

ELEKTRYCZNY	ZESPÓŁ	TRAKCYJNY	-	EN57AKM 126,5 64,97 12

2
PASA.	-	

REGIO-PKM	
5/6

ELEKTRYCZNY	ZESPÓŁ	TRAKCYJNY	-	PESA	ELF	22WE 135 75,25 10

3
TOWAR.	-	

INTERMOD.	
2

TRAXX 85 18,9 4 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1691,5 ~	600 112

5
TOWAR.	-	

INTERMOD.	
3

ET22 120 19,24 6 Sgs 22 19,9 4 27 3	TEU 37,5 1726,5 ~	600 114

6 TOWAR.	-	
MASOW.	2 TRAXX 85 18,9 4 Eaos 20 14 4 38 węgiel	/	

złom 60 3125 ~	600 156

8 TOWAR.	-	
MASOW.	3 ET22 120 19,24 6 Eaos 20 14 4 38 węgiel	/	

złom 60 3160 ~	600 158

Rys. 1. Profil prędkości na linii kolejowej nr 201

Na podstawie wykonanych przejazdów teoretycznych pociągów, otrzymano 
czasy jazdy pomiędzy poszczególnymi punktami eksploatacyjnymi na odcinku Ko-
ścierzyna - Gdynia Główna linii kolejowej nr 201. Powiększając czasy jazdy o czasy 
dodatkowe (zależne od tego czy pociąg rusza z posterunku zapowiadawczego, czy 
też przejeżdża przez dany posterunek) otrzymano wartości szlakowych odstępów 
czasu następstwa pociągów, które są podstawą obliczeń zdolności przepustowej. 
W tabelach przedstawiono szczegółowe wyniki obliczeń, a na rysunkach wartości 
zdolności przepustowej na poszczególnych odcinkach analizowanej linii. Ponad-
to, na kartogramach przedstawiono także stopień wykorzystania przepustowości 
przez pociągi pasażerskie w 2020 roku w czasie godzin szczytowych (tj. 06:00 - 
10:00 i 14:00 - 18:00) oraz pozaszczytowych (tj. 10:00 - 14:00 i 18:00 - 22:00)3. 
Przyjęto, że ruch pociągów pasażerskich będzie prowadzony przede wszystkim 
w godzinach 06:00 - 22:00, kiedy popyt na pasażerskie usługi transportowe jest 
największy. W analizie stopnia wykorzystania przepustowości przyjęto, że wszyst-

3	 Wykorzystane	do	obliczeń	natężenie	pasażerskiego	ruchu	kolejowego	w	2020	i	2025	roku	jest	zgodne	ze	
strategią	transportową	województwa	pomorskiego	opartą	na	Planie	Zrównoważonego	Rozwoju	Transportu	
Zbiorowego	dla	Województwa	Pomorskiego.



172 Radosław Gleba R., Grulkowski S., Zariczny J.

kie pociągi PKM zatrzymują się na przystanku osobowym Gdynia Wzgórze Św. 
Maksymiliana.

2.1. Wariant 1

Rys. 2. Zdolność przepustowa linii kolejowej 
nr 201 w wariancie 1 (stan istniejący) 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 3. Stopień wykorzystania przepustowości 
przez poc. pasażerskie w godz. szczytowych 

w 2020 roku - wariant 1 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 4. Stopień wykorzystania przepustowości przez poc. pasażerskie w godz. pozaszczytowych 
w 2020 roku - wariant 1 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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2.2. Wariant 2

Rys. 7. Stopień wykorzystania przepustowości przez poc. pasażerskie w godz. pozaszczytowych 
w 2020 roku - wariant 2 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 5. Zdolność przepustowa linii kolejowej 
nr 201 w wariancie 2 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 6. Stopień wykorzystania przepustowości 
przez poc. pasażerskie w godz. szczytowych 

w 2020 roku - wariant 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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2.3. Wariant 3

Rys. 10. Stopień wykorzystania przepustowości przez poc. pasażerskie w godz. pozaszczytowych 
w 2020 roku - wariant 3 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 8. Zdolność przepustowa linii kolejowej nr 
201 w wariancie 3 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 9. Stopień wykorzystania przepustowości 
przez poc. pasażerskie w godz. szczytowych w 

2020 roku - wariant 3 
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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2.4. Wariant 4

Rys. 13. Stopień wykorzystania przepustowości przez poc. pasażerskie w godz. pozaszczytowych 
w 2020 roku - wariant 4

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 11. Zdolność przepustowa linii kolejowej 
nr 201 w wariancie 4 

Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne

Rys. 12. Stopień wykorzystania przepustowości 
przez poc. pasażerskie w godz. szczytowych 

w 2020 roku - wariant 4
Źródło: www.openstreetmap.org + opracowanie własne
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3. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności przepustowej odcinka Koście-
rzyna - Gdynia Główna linii kolejowej nr 201 stwierdza się, że przeprowadzenie 
inwestycji infrastrukturalnych jest niezbędne nie tylko ze względu na możliwość 
zapewnienia alternatywy dla pociągów towarowych kursujących do/z Portu Gdy-
nia po liniach kolejowych nr 9 i 202, ale przede wszystkim ze względu na przyszłe 
natężenie ruchu pociągów pasażerskich. Zdolność przepustowa dla stanu istnieją-
cego jest w przypadku większości odcinków analizowanego obszaru niewystarcza-
jąca w stosunku do danego zapotrzebowania. Szlakiem krytycznym jest szlak Żu-
kowo Wschodnie - Gdańsk Osowa i określa on wartość zdolności przepustowej dla 
całego odcinka Glincz - Gdańsk Osowa. Wartość zdolności przepustowej danego 
szlaku jest determinowana jego długością i brakiem podziału na odstępy blokowe 
oraz występowaniem przystanków osobowych Pępowo Kartuskie i Rębiechowo, 
na których zatrzymują się pociągi pasażerskie, powodując tym samym znaczący 
wzrost wartości szlakowego odstępu czasu następstwa pociągów.

Odbudowa posterunków ruchu Skorzewo, Wieżyca oraz Babi Dół (wariant 2) 
w znaczącym stopniu poprawia warunki ruchu na odcinkach Kościerzyna - So-
monino oraz Somonino - Glincz, jednakże nie ma wpływu na wzrost wartości 
zdolności przepustowej i poprawę warunków ruchu na szlaku Żukowo Wschodnie 
- Gdańsk Osowa, na którym zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie w godzi-
nach szczytowych jest dwukrotnie większe niż dostępna zdolność przepustowa, 
a zapotrzebowanie w godzinach pozaszczytowych całkowicie wyczerpuje dostępną 
zdolność przepustową.

Dobudowa drugiego toru szlakowego na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Oso-
wa (wariant 3) pozwala na realizację wszystkich połączeń pasażerskich, wynikają-
cych z zapotrzebowania na rok 2020. Jednakże warunki ruchu na danym odcinku 
w dalszym ciągu byłby skrajnie niekorzystne. Stopień wykorzystania zdolności 
przepustowej szlaku krytycznego (odcinka krytycznego) w godzinach szczytowych 
będzie wynosił 100%, co oznacza, że z punktu widzenia kolejowych przewozów 
towarowych sytuacja ruchowa na analizowanym odcinku będzie bardzo zbliżona 
do sytuacji na ciągu linii kolejowych nr 9 i 202. Pojawienie się ewentualnych za-
kłóceń w ruchu w czasie godzin szczytowych będzie wpływało na występowanie 
zakłóceń w czasie godzin pozaszczytowych i nocnych, podczas których przewidzia-
ne jest kursowanie pociągów towarowych. Ponadto do 2025 roku przewidziany 
jest dalszy wzrost natężenia ruchu pociągów pasażerskich, przez co zapotrzebo-
wanie w godzinach szczytowych na wyczerpaną zdolność przepustową odcinka 
Glincz - Gdańsk Osowa ulegnie dodatkowemu zwiększeniu.

Problem ograniczonej zdolności przepustowej szlaku Żukowo Wschodnie - 
Gdańsk Osowa, w głównej mierze związany jest z jego długością. Ze względu na 
to, szlak należy podzielić na co najmniej 3 odstępy blokowe w celu zwiększenia 
jego zdolności przepustowej i umożliwienia wyprawiania pociągów pod zielone świa-
tło [2]. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią efektywność energetyczną i ekono-
miczną prowadzonych przewozów, niezbędna jest elektryfikacja linii na odcinku 
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Maksymilianowo - Gdynia Główna. Dane działania inwestycyjne wraz z odbudo-
wą posterunków ruchu i dobudową drugiego toru szlakowego na odcinku Koście-
rzyna - Gdańsk Osowa, pozwolą na znaczącą poprawę warunków ruchu na linii 
(wariant 4).

W przeprowadzonej analizie przyjęto, że wszystkie pociągi Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej zatrzymują się przy jednokrawędziowym peronie przystanku 
Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana. W związku z tym, pociągi jadące w kierunku 
stacji Gdynia Główna muszą zjechać na tor niewłaściwy (tor nr 2). Wykonanie 
danego manewru umożliwia posterunek odgałęźny, którego początek znajduje się 
na granicy LCS Gdańsk Osowa i LCS Gdynia (ok. km 201,480). Posterunek wy-
posażony jest w przejście rozjazdowe w postaci połowy trapezu, które umożliwia 
jedynie zjazd z toru właściwego na tor niewłaściwy. Z tego względu tor nr 2 jest 
bardzo obciążony na danym odcinku (całkowicie wyczerpana zdolność przepusto-
wa w godzinach szczytowych), natomiast tor nr 1 charakteryzuje się niewielkim 
stopniem wykorzystania zdolności przepustowej. Zasadne jest wbudowanie do-
datkowej pary rozjazdów tworzącej z istniejącą pełen trapez, umożliwiający wjazd 
z toru niewłaściwego na tor właściwy. Dzięki danej inwestycji możliwe będzie wy-
prawianie pociągów ze stacji Gdynia Główna bez konieczności jazdy po torze nie-
właściwym, aż do stacji Gdynia Wielki Kack.

Wbudowanie dodatkowej pary rozjazdów na posterunku odgałęźnym przed 
przystankiem osobowym Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana oraz działania inwe-
stycyjne przedstawione w wariancie 4 przy odpowiedniej organizacji, pozwolą na 
prowadzenie ruchu pasażerskiego, jak i towarowego z zachowaniem jego płynno-
ści. Po modernizacji w przedstawionym zakresie linia kolejowa nr 201 Nowa Wieś 
Wielka - Gdynia Port może stać się realną alternatywą dla głównego kolejowego 
korytarza aglomeracji trójmiejskiej.
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PREWENCYJNE ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM 
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ A ZARZĄDZANIE 

KONFIGURACJĄ1

Streszczenie. Artykuł przedstawia kluczowe założenia koncepcji prewen-
cyjnego zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzania 
konfiguracją. Wskazano innowacyjne cechy nowoczesnych systemów zarządzania 
utrzymaniem bazujące na łącznym wykorzystaniu metod zarządzania utrzyma-
niem i zarządzania konfiguracją. Wysokie koszty utrzymania infrastruktury 
wymagają poszukiwania takich rozwiązań za pomocą, których możliwa będzie 
optymalizacja czasu, zaangażowanego personelu, kosztów, zaangażowanych za-
sobów materialnych jak i szybkości interwencji i realizacji czynności planowych. 
Niezbędna przy tym jest informatyzacja tych zadań, gdyż ona pozwala poszuki-
wać oszczędności poprzez zastosowanie rozbudowanych systemów analitycznych.

Słowa kluczowe: zarządzanie konfiguracją, zarządzanie utrzymaniem, bezpie-
czeństwo w transporcie kolejowym

1. Wprowadzenie

Transport kolejowy charakteryzuje się złożonością w sferze technicznej, eksplo-
atacyjnej oraz organizacyjnej. W procesie zarządzania przedsiębiorstwami kolejo-
wymi należy równoważyć sferę ekonomiczną oraz techniczną. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy rozpatruje się zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście długo-
falowej strategii rozwoju. Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury kolejowej sta-
nowi jedno z najważniejszych zagadnień, od którego zależy efektywność systemu 
kolejowego. Ponieważ proces utrzymania infrastruktury jest procesem wspomaga-
jącym procesy główne, do których zaliczyć można na przykład udostepnienie linii 
kolejowej, przewóz towarów lub osób, to często stanowiące znaczący koszt procesy 
utrzymania są przez to niedoszacowane i nie przykłada się do nich odpowiedniego 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Marek	Jabłoński	50%,	Adam	Jabłoński	50%
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statusu ważności. Co jest oczywistym błędem, gdyż skutki takiego postepowania 
mogą pojawiać się w postaci obniżonego poziomu bezpieczeństwa oraz spadku 
parametrów opisujących gotowość eksploatacyjną infrastruktury. Współcześnie, 
intensywnie lansowane podejście do procesów zarządzania utrzymaniem ma cha-
rakter systemowy i oparte jest na działaniach prewencyjnych, które zapobiegają 
niewłaściwej, wyniszczającej eksploatacji infrastruktury oraz zapewnieniu oczeki-
wanej efektywności procesów głównych zorientowanych na uzyskiwanie przycho-
dów. Zarządzanie utrzymaniem wymaga poszukiwania takich rozwiązań, które 
zapewnią optymalne wykorzystanie czasu, zasobów ludzkich i innych zasobów nie-
zbędnych dla zachowania ciągłości i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowe-
go. Niezbędnym dla kompleksowego ujęcia prewencyjnego systemu zarządzania 
utrzymaniem jest uwzględnienie w tym procesie koncepcji zarządzania konfigura-
cją. Zarządzanie konfiguracją wymagane szerokim wachlarzem przepisów krajo-
wych i unijnych nie jest do końca wykorzystane w procesie utrzymania infrastruk-
tury kolejowej. Mało jest przykładów łącznego wykorzystania metod zarządzania 
utrzymaniem oraz zarządzania konfiguracją. Szczególnie słabo eksponuje się ową 
łączną realizację procesów utrzymania infrastruktury oraz zarządzania konfigura-
cją w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Niniejszy artykuł 
został poświęcony przedstawieniu kluczowych założeń koncepcji prewencyjnego 
zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzania konfiguracją. 
Wskazano innowacyjne cechy nowoczesnych systemów zarządzania utrzymaniem.

2. Nowe trendy zarządzania utrzymaniem a wybrane regulacje prawne

Zapewnienie efektywności systemów utrzymania infrastruktury kolejowej 
stanowi jeden z podstawowych problemów zarządców infrastruktury, przewoźni-
ków kolejowych oraz jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towa-
rowych. Ma ona związek z czynnikami ekonomizacji procesów utrzymania oraz 
aspektami bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Koncepcja zarządzania bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego w ostatnich latach rozpatrywana jest w ujęciu syste-
mowym. Pojęcie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wynika z zastosowania 
kombinacji zagadnień takich jak: identyfikacja zagrożeń, zarządzanie ryzykiem 
oraz system techniczny. Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oznacza brak 
niedopuszczalnego ryzyka szkody. Ryzyko oznacza częstotliwość wypadków i in-
cydentów prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień po-
wagi tej szkody. Zagrożenie natomiast oznacza stan, który może prowadzić do wy-
padku2. Wszystkie te pojęcia powinny zostać uwzględnione w procesie utrzymania 
infrastruktury kolejowej3, a w generalnym podejściu może być częścią szerszego 

2	 Rozporządzenie	wykonawcze	Komisji	(UE)	Nr	402/2013	z	dnia	30	kwietnia	2013	r.	w	sprawie	wspólnej	
metody	oceny	bezpieczeństwa	w	zakresie	wyceny	 i	oceny	 ryzyka	 i	uchylające	 rozporządzenie	 (	WE)	nr	
352/2009.

3	 W	niniejszym	artykule	świadomie	jest	rozpatrywane	łącznie	utrzymanie	infrastruktury	kolejowej	(tj.	utrzy-
manie	dróg	kolejowych,	urządzeń	sterowania	ruchem	kolejowym,	obiektów	inżynieryjnych,	itp.)	oraz	tabo-
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ujęcia włączonego w procesy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ang. Asset 
Management). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, na to, iż zagadnienie bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego determinuje zasady funkcjonowania systemów zarzą-
dzania utrzymaniem w transporcie kolejowym. Szereg uregulowań prawnych oraz 
standardów postępowania wynika wprost z założeń budowy systemów zarządzania 
bezpieczeństwem, które wymuszają spełnienie dużej liczby wymagań o charakte-
rze proceduralnym. Stanowią przy tym wyznacznik projektowania nowoczesnych 
systemów zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

Proces utrzymania infrastruktury w transporcie kolejowym generalnie można 
podzielić na utrzymanie infrastruktury torowej wraz z urządzeniami stacyjnymi 
i linowymi oraz taboru kolejowego. W Unii Europejskiej w ostatnich latach zo-
stały narzucone w celu wdrożenia i certyfikacji stosowne standardy utrzymania 
taboru kolejowego. Docelowo wymagania mają objąć wagony towarowe, wagony 
osobowe oraz pojazdy trakcyjne. Obecnie warunkiem pełnego wdrożenia założeń 
systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym jest wdrożenie 
przez przedsiębiorstwa kolejowe Systemów Zarządzania Utrzymaniem wagonów 
towarowych eksploatowanych w transporcie kolejowym.

W kontekście infrastruktury wymagania co do proceduralnego i systemowego 
podejścia do utrzymania określają przepisy związane z budową systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem dla zarządców infrastruktury oraz przewoźników kole-
jowych.

W punkcie V załącznika II do rozporządzenia 1169/ 2010 oraz W określono 
jednoznacznie wymagania co do zasad realizacji procesów utrzymania infrastruk-
tury kolejowej w tym urządzeń sterowania ruchem kolejowym4: 

V. Świadczenie usług utrzymania oraz dostarczanie materiałów:
V.1 Stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo prowadzonych prac 

utrzymaniowych, w tym przejrzystą kontrolę ze strony kierownictwa 
oraz dokumentację audytów i kontroli. 

V.2 Stosuje się procedury zapewniające, by utrzymanie infrastruktury speł-
niało szczególne potrzeby danej sieci.

V.3 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy doty-
czące świadczenia usług utrzymania i dostarczania materiałów oraz że 
wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.

W. Utrzymanie i eksploatacja systemu sterowania ruchem kolejowym:

ru	kolejowego	lansując	podejście	systemowe	związane	z	uwzględnieniem	kryterium	bezpieczeństwa.	Ponie-
waż	w	procesie	utrzymania	infrastruktury	torowej	biorą	często	udział	pojazdy	kolejowe	(pojazdy	specjalne,	
wagony	kolejowe)	to	ich	przemieszczanie	może	zagrażać	bezpieczeństwu	ruchu	kolejowego	gdyż	wówczas	
jednostka	wykonawcza	 ten	 proces	wykorzystująca	 te	 pojazdy	 realizuje	 proces	 przewozowy.	Dlatego	 też	
biorąc	pod	uwagę	zagadnienie	bezpieczeństwa	zasadnym	jest	uwzględniać	jednocześnie	zagrożenia	wyni-
kające	z	niewłaściwego	utrzymania	infrastruktury	torowej	oraz	taboru	kolejowego.	Ma	to	swoje	konotacje	w	
projektowaniu	nowoczesnych	prewencyjnych	systemów	utrzymania	infrastruktury	kolejowej.	Autorzy	mają	
świadomość,	że	w	wielu	publikacjach	i	definicjach	do	infrastruktury	kolejowej	nie	zalicza	się	taboru.

4	 Rozporządzenie	Komisji	(UE)	NR	1169/2010	z	dnia	10	grudnia	2010	r.	w	sprawie	wspólnej	metody	oceny	
bezpieczeństwa	w	odniesieniu	do	zgodności	z	wymogami	dotyczącymi	uzyskania	kolejowych	autoryzacji	
w	zakresie	bezpieczeństwa.	
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W.1 Stosuje się procedury zapewniające eksploatację i utrzymanie systemu 
sterowania ruchem kolejowym w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
funkcjonowania kolei.

W.2 Stosuje się procedury służące spełnieniu istniejących, nowych i zmienio-
nych norm technicznych i eksploatacyjnych.

W.3 Stosuje się procedury określające sposób zarządzania bezpieczeństwem 
na granicach fizycznych lub eksploatacyjnych systemu sterowania ru-
chem kolejowym, w tym – w razie potrzeby – sposób zarządzania współ-
pracą.

W.4 Stosuje się procedury wykazujące, że zidentyfikowano przepisy doty-
czące bezpiecznej eksploatacji i utrzymania systemu sterowania ruchem 
kolejowym oraz, że wnioskodawca jest w stanie zastosować się do nich.

Opisane wyżej wymagania stanowią kanwę na bazie, której budowane powin-
ny być skuteczne, efektywne i bezpieczne systemy utrzymania infrastruktury ko-
lejowej. 

W przypadku przewoźników kolejowych podobne zapisy, ale uwzględniające 
specyfikę pracy przewozowej określono w rozporządzeniu 1158/20105. W punkcie 
B wspomniane rozporządzenie wymaga realizacji następujących działań: 

B. Kontrola ryzyka związanego ze świadczonymi usługami utrzymania 
i dostarczanymi materiałami:
B.1 Stosuje się procedury określania wymogów/norm/procesów w zakresie 

utrzymania na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa oraz przy-
działów taboru.

B.2 Stosuje się procedury dostosowywania odstępów czasowych między 
przeglądami technicznymi odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczo-
nej usługi lub danych z taboru.

B.3 Stosuje się procedury zapewniające jasne zdefiniowanie odpowiedzialno-
ści za utrzymanie, określenie kompetencji wymaganych na stanowiskach 
w zakresie utrzymania oraz przydzielanie odpowiednich poziomów od-
powiedzialności.

B.4 Stosuje się procedury gromadzenia informacji o niesprawnościach 
i usterkach wynikających z codziennej działalności oraz zgłaszania ich 
osobom odpowiedzialnym za utrzymanie.

B.5 Stosuje się procedury identyfikacji i zgłaszania zainteresowanym stro-
nom ryzyka wynikającego z usterek i niezgodności w budowie lub nie-
sprawności w całym cyklu życia.

B.6 Stosuje się procedury weryfikacji i kontroli skuteczności oraz wyników 
działań w zakresie utrzymania w celu zapewnienia ich zgodności z nor-
mami korporacyjnymi.

Oba rozporządzenia nie nawiązują do potrzeby powiązania systemu zarządza-
nia utrzymaniem z systemem zarządzania konfiguracją. Jest to o tyle zaskakujące, 

5	 Rozporządzenie	Komisji	(UE)	NR	1158/2010	z	dnia	9	grudnia	2010	r.	w	sprawie	wspólnej	metody	oceny	
bezpieczeństwa	w	odniesieniu	do	zgodności	z	wymogami	dotyczącymi	uzyskania	kolejowych	certyfikatów	
bezpieczeństwa.
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że w innych krajach stanowi to podstawę funkcjonowania efektywnych, prewen-
cyjnych systemów zarządzania utrzymaniem. 

W Stanach Zjednoczonych zgodnie z federacyjnymi przepisami kolejowymi opi-
sanymi w dokumencie Code of Federal Regulations as 49CFR236.18 i 49CFR236 
subpart H6, wymaga się, aby program poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
kolejowego uwzględniał Plan kontroli zarządzania konfiguracją. Program ten 
musi określać wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją dla wszystkich pro-
duktów mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego7. Przy czym, przez 
plan zarządzania konfiguracją rozumie się plan, mający na celu zapewnienie, że 
właściwe konfiguracje produktu, odpowiednio przeznaczone, w tym komponen-
ty sprzętowe oraz wersje oprogramowania są udokumentowane i przechowywane 
przez cały okres życia produktów w ich użyciu8.

Takie powiązanie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz systemu zarzą-
dzania utrzymaniem kształtuje pełny system zarządzania uwzględniający zarów-
no wykonywanie czynności utrzymaniowych jak i odpowiednie dokumentowanie 
tych operacji w kontekście zarządzania konfiguracją.

Wracając do opisu standardów europejskich należy zwrócić uwagę na wyma-
gania wdrażania systemów zarządzania utrzymaniem wagonów towarowych. Wy-
magania tego systemu zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 445 
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzial-
nych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające 
rozporządzenie WE nr 653/2007. Kluczowym obszarem wyznaczającym model 
utrzymania wagonów towarowych są poszczególne funkcje, które powinien reali-
zować podmiot odpowiedzialny za utrzymanie – ECM9 ang. Entity in Charge of 
Maintenance). Są to:

-	 funkcja zarządzania (ang. management function), która umożliwia nadzór 
nad funkcjami utrzymania wagonów towarowych określonymi w przepi-
sach, a także pozwala zapewnić bezpieczny stan wagonu towarowego w sys-
temie kolejowym,

-	 funkcja rozwoju utrzymania (ang. maintenance development function), 
która umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie dokumentacją 
dotyczącą utrzymania, w tym zarządzanie konfiguracją, w oparciu o dane 
projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i korzyści z doświad-
czenia,

-	 funkcja zarządzania utrzymaniem taboru (ang. fleet maintenance manage-
ment function), która umożliwia zarządzanie wycofaniem wagonu towaro-
wego do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakoń-
czeniu utrzymania,

-	 funkcja przeprowadzenia utrzymania (ang. maintenance development func-
tion), która umożliwia przeprowadzanie wymaganego utrzymania technicz-

6	 Code	of	Federal	Regulations	as	49CFR236.18	 i	49CFR236	 subpart	H,	Federal	Railroad	Administration,	
USA.	

7	 Por:	236.905	Railroad	Safety	Program,	Federal	Railroad	Administration,	USA.
8	 Por:	§	236.903	Definitions,	Federal	Railroad	Administration,	USA.
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nego wagonu towarowego lub jego części, włącznie z dokumentacją doty-
czącą dopuszczenia do użytkowania9.

Kluczowe zależności i związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy funkcjami, 
stanowią istotną konfigurację modelu biznesu w kontekście procesów utrzyma-
niowych, z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności, przepływu informacji 
i wiedzy w ujęciu organizacyjnym i technologicznym. W następstwie powstaje 
także delegowanie ryzyka biznesowego mającego wpływ na ciągłość prowadzenia 
działalności gospodarczej podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Konstruk-
cję modelu utrzymania wyznacza także obowiązek systematycznego realizowania 
założeń cyklów w oparciu o strukturę cyklu przeglądowo- naprawczego, składają-
cego się obecnie z 5 poziomów utrzymaniowych10.

3. Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania infrastruktury kole-
jowej

W ujęciu teoretycznym konfiguracja rozumiana jest jako ciasna konstela-
cja różnych obiektów konceptualnych, które występują razem. Ta konstelacja 
zawiera elementy organizacyjne, które korelują w sposób zrozumiały i stabil-
ny, a między nimi istnieją istotne komplementarności. To jest podłożem do 
występowania spójności między tymi elementami. Łącząc konfigurację z za-
rządzaniem powstaje koncepcja zarządzania konfiguracją. Pojęcie zarządzania 
konfiguracją ma zastosowania w wielu sektorach gospodarki. Pierwotnie ta 
koncepcja zarządzania wywodzi się z sektora informatycznego, gdzie rozu-
miana jest często jako opisany logiczny model infrastruktury informatycznej 
oparty na identyfikowaniu, kontroli, utrzymaniu i weryfikacji poszczególnych 
wersji wszystkich elementów konfiguracji infrastruktury CI (Configuration 
Item). Wtedy to zarządzanie konfiguracją obejmuje w informatyce: zlicza-
nie i kontrolę wszystkich kluczowych zasobów informatycznych, generowanie 
precyzyjnych informacji i danych w celu wsparcia innych powiązanych proce-
sów, dostarczanie źródeł informacji dla towarzyszących procesów, między in-
nymi efektywnego zarządzania incydentami, problemami, zmianami i wersja-
mi, weryfikowanie istotnych dokumentów i zapisów dotyczących konfiguracji 
ze stanem faktycznym oraz eliminacja wszelkich ewentualnych niezgodności 
i wad w owym systemie. Według standardu IEEE Std-729-198311, zarządzanie 
konfiguracją to proces identyfikacji i określenia kluczowych elementów w sys-
temie, controlling zmian w całym cyklu ich życia, rejestrowanie i raportowanie 
statusu tych elementów i ich zmian, oraz sprawdzenie ich kompletności i po-

9	 Rozporządzenie	komisji	(UE)	NR	445/2011	z	dnia	10	maja	2011	r.	w	sprawie	systemu	certyfikacji	podmio-
tów	odpowiedzialnych	za	utrzymanie	w	zakresie	obejmującym	wagony	towarowe	oraz	zmieniające	rozpo-
rządzenie	(WE)	nr	653/2007

10	 	Załącznik	nr	3	do	Rozporządzenia	ministra	infrastruktury	z	dnia	12	października	2005	r.	w	sprawie	ogól-
nych	warunków	technicznych	eksploatacji	pojazdów	kolejowych	(Dz.	U.	z	dnia	28	października	2005	r.).

11	 729-1983	-	IEEE	Standard	Glossary	of	Software	Engineering	Terminology.
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prawności. Definicja według normy EN 50126-199912 mówi, że zarządzanie kon-
figuracją to metoda mająca bezpośrednie zastosowanie w technice i administracji, 
obejmująca nadzór nad identyfikacją i dokumentowaniem fizycznych i funkcjonal-
nych charakterystyk elementów konfiguracji, kontrola zmian tych charakterystyk, 
zapisywanie i raportowanie zmian procesowych i wdrażanie ich statusu oraz wery-
fikacja niezgodności z specyficznymi wymaganiami. Ogólnie można przyjąć, że są 
to wszelkie, realizowane środki, które powinny zapewnić, że system złożony z róż-
nych części ciągle działa poprawnie nawet wtedy, gdy jego poszczególne elementy 
uległy zmianie. Zakres zarządzania konfiguracją najczęściej obejmuje zarządzanie 
wersjami sprzętu, wersjami oprogramowania oraz wersjami dokumentacji. Poniżej 
w tabeli 1 przedstawiono wybrane problemy zarządzania konfiguracją.

Tabela1. Wybrane pytania w kontekście procesu zarządzania konfiguracją
Zarządzanie wersjami urządzeń/ wyposażenia 
1.	Jakie	komponenty	zastosowano	w	wyrobie,	jaka	jest	jego	struktura?
2.	Jaki	rodzaj	wersji	wyrobu	posiadamy?
3.	Czy	wszystkie	komponenty	dostarczone	przez	dostawców	są	zgodne?
4.	Gdzie	zostały	zainstalowane	wadliwe	wyroby?
5.	Czy	zmienione	parametry	wyrobu	zostały	zastosowane	w	całej	grupie?
6.	Czy	zmiana	wersji	wyrobu	objęła	cały	zakres	wyrobów	zainstalowanych?	
7.	Czy	możliwe	jest	opisanie	historii	wszystkich	zmian	w	wyrobie?
8.	Inne.	
Zarządzanie wersjami oprogramowania. 
1.	Jaką	wersję	oprogramowania	zainstalowano?
2.	Jaką	wersję	oprogramowania	przetestowano?
3.	Którą	wersję	oprogramowania	zmieniono?	
4.	Czy	przetestowano	wszystkie	funkcje	oprogramowania?
5.	Czy	wszystkie	nieaktualne	wersje	oprogramowania	usunięto?	
6.	Czy	wszystkie	urządzenia	pracują	na	właściwym	oprogramowaniu?	
7.	Kiedy	dokonano	ostatniej	zmiany	oprogramowania?	
8.	Inne.	
Zarządzanie wersjami dokumentacji. 
1.	Czy	wyroby	opisane	są	aktualną	dokumentacją?
2.	Czy	zmiana	w	dokumentacji	została	odnotowana?	
3.	Czy	zmiany,	testy,	badania	lub	odbiory	zostały	przeprowadzone	według	aktualnej	dokumentacji?
4.	Czy	jest	możliwe	przypisanie	każdego	dokumentu	(	rysunku,	schematu,	normy	itp.)	dla	właściwego	wyrobu?
5.	Czy	produkcja,	montaż	i	instalacja	wyrobu	została	przeprowadzona	zgodnie	z	wymagana	dokumentacją?

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli chodzi o koncepcję zarządzania konfiguracją w aspekcie utrzymania infra-
struktury kolejowej to proces ten stanowi systemowe zarządzanie wersjami oraz 
stanem zabudowanych w systemie kolejowym urządzeń, oprogramowania oraz 
wykorzystywanej dokumentacji. Wymaga także monitorowania ich określonego 
stanu w cyklu życia wyrobu, w tej sytuacji w procesie eksploatacji. W praktyce 
sprowadza się to pojęcie w pierwszej kolejności do zidentyfikowania i opisu kon-

12	 	EN	50126-1:1999,	Railway	applications.	The	specification	and	demonstration	of	 reliability,	availability,	
maintainability	and	safety	(RAMS)	Basic	requirements	and	generic	process.
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figuracji systemów technicznych. Przykładowo dla konkretnych rozwiązań w za-
kresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w pierwszym kroku niezbędne jest 
przygotowanie szczegółowego opisu konfiguracji zabudowanych urządzeń. Na 
przykład szafa sterownicza stanowiąca jeden z elementów budowy systemu ste-
rowania ruchem kolejowym może posiadać kilkanaście zabudowanych wewnątrz 
urządzeń stanowiących całościowe rozwiązanie stanowiące pewne rozwiązanie 
techniczne np. układ sterowania przejazdem kolejowym zbudowane jako konfi-
guracja. Odpowiednie zarządzanie konfiguracją będzie miało na celu zapewnienie 
integralności stosowanego systemu (pewnej zadanej funkcji). Opis konfiguracji 
systemu uznanego jako konfiguracja może być dostarczony przez dostawcę, na 
przykład przez producenta systemów sterowania ruchem kolejowym, co może 
stanowić wymóg postawiony przez zamawiającego w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia owego systemu. Może także zostać stworzony na podstawie 
wtórnej dokumentacji oraz analizy technicznej, gdy producent już nie istnieje lub 
z jakiś powodów nie chce owej konfiguracji ujawnić. Należy tutaj nadmienić, że 
warunkiem bezpiecznego utrzymania urządzeń podczas całego cyklu życia jest 
posiadanie opisu przedmiotowej konfiguracji urządzeń. Proces zarządzania konfi-
guracją będzie obejmował między innymi odnotowywanie w czasie rzeczywistym 
w stosownych rejestrach, z zastosowaniem rozwiązań analogowych bądź informa-
tycznych wszystkich zdarzeń związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej 
tj. lokalizację wymienianego komponentu, datę wymiany, zakres wymiany, typ, 
serię i numer inwentarzowy urządzenia, nazwisko pracownika utrzymania, cha-
rakterystyki techniczne przeprowadzonej wymiany, rodzaj wersji oraz zgodność 
z przepisami technicznymi i wszelkimi standardami. Każda wymiana powinna być 
analizowana pod kątem zapewnienia integralności systemu kolejowego, zbudowa-
nego jako konfiguracja. Brak zgodności konfiguracji po przeprowadzonej wymia-
nie wersji urządzenia, oprogramowania lub dokumentacji powinien być odnoto-
wywany wraz z oceną jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Zarządzanie konfiguracją przewija się także w kontekście utrzymania wago-
nów towarowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 
10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za 
utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 653/2007 w podpunkcie „Wymogi i kryteria oceny w odniesieniu 
do funkcji rozwoju utrzymania”:

1. Organizacja musi posiadać procedurę mającą na celu określenie wszystkich 
działań związanych z utrzymaniem, wywierających wpływ na bezpieczeń-
stwo oraz na elementy istotne ze względów bezpieczeństwa, oraz zarządza-
nie takimi działaniami.

2. Organizacja musi posiadać procedury mające na celu zagwarantowanie 
spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie interoperacyjności, w tym ak-
tualizacje w ciągu całego cyklu eksploatacyjnego, poprzez:
a) zapewnienie zgodności ze specyfikacjami dotyczącymi podstawowych 

parametrów interoperacyjności, podanymi w odpowiednich technicz-
nych specyfikacjach interoperacyjności (TSI), 
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b) weryfikowanie we wszystkich okolicznościach spójności dokumenta-
cji utrzymania z zezwoleniem na dopuszczenie do użytkowania (w tym 
z ewentualnymi wymogami krajowego organu ds. bezpieczeństwa), de-
klaracjami zgodności z TSI, deklaracjami weryfikacji oraz dokumentacją 
techniczną,

c) zarządzanie wszelkiego rodzaju wymianami w ramach utrzymania zgod-
nie z wymogami dyrektywy 2008/57/WE oraz odpowiednich TSI,

d) określanie potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka co do ewentualnego 
wpływu przedmiotowej wymiany na bezpieczeństwo systemu kolei,

e) zarządzanie konfiguracją wszystkich zmian technicznych wywiera-
jących wpływ na integralność systemu pojazdu.

W kontekście utrzymania infrastruktury kolejowej w szerszym ujęciu niż za-
prezentowano powyżej, szczególnie związanej z infrastrukturą torową oraz urzą-
dzeniami sterowania ruchem kolejowym dla przedsiębiorstw będącymi ich użyt-
kownikami a nie producentami, inne przepisy niejednoznacznie nawiązują do 
potrzeby budowania sytemu zarządzania konfiguracją. Nawiązując do przepisów 
amerykańskich należy zwrócić uwagę na to, że wymagają one dodatkowo tworze-
nia listy zmienionych konfiguracji oraz przeprowadzania audytów konfiguracji. 
Powoduje to, że zagadnienie to jest jednym z kluczowych obszarów zarządzania 
i doskonalenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego13. Szczątkowe rozwiązania ade-
kwatne dla warunków polskich powodują zamęt oraz szereg problemów natury 
interpretacyjnej potrzeby praktycznego zastosowania metod zarządzania konfigu-
racją. W tym obszarze jest w Polsce wiele do zrobienia. 

4. Prewencyjne utrzymanie infrastruktury kolejowej – zarys nowego po-
dejścia

Wdrożenie systemu zarządzania konfiguracją wspomaga proces prewencyj-
nego (zapobiegawczego) systemu utrzymania infrastruktury kolejowej. Na przy-
kład w przypadku definiowania zasad utrzymania urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym urządzenia te powinny być w takim stanie technicznym by działały 
prawidłowo i zapewniały należytą współpracę z innymi urządzeniami. Aby to za-
pewnić, konieczne jest wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i na-
praw okresowych, których częstotliwość jest określona w odpowiednich instruk-
cjach kolejowych. Utrzymanie urządzeń serowania ruchem kolejowym polega więc 
przede wszystkim na działaniach zapobiegawczych, zmierzających do możliwie 
maksymalnego ograniczenia powstawania usterek w ich funkcjonowaniu14. Przez 

13	 	Przez	konfigurację	rozumie	się	funkcjonalne	i	fizyczne	właściwości	istniejącego	lub	planowanego	produk-
tu,	 lub	kombinacji	produktów.	Audyt	konfiguracji	 to	Kontrola	 funkcjonalna	 i	fizycznego	stanu	elementu	
i	dokumentów,	które	w	powinny	w	pełni	opisywać	 (specyfikacje,	 raporty	projektowe,	 rysunki,	 sprawoz-
dania	z	badań,	raporty	uruchomienia,	podręczniki	użytkownika,	itp).	Por:	Code	of	Federal	Regulations	as	
49CFR236.18	i	49CFR236	subpart	H.	

14	 	P.	Zalewski,	P.	Siedlecki,	A.	Drewnowski,	Technologia	Transportu	Kolejowego,	Wydawnictwa	Komunika-
cji	i	Łączności,	Warszawa	2004,	s.93.
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działanie zapobiegawcze rozumie się działanie w celu wyeliminowania przyczyny 
potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej15. Stosowa-
nie systemów prewencyjnych w procesie utrzymania infrastruktury kolejowej bę-
dzie obejmowało między innymi:

  1. Identyfikację urządzeń, oprogramowania oraz ewentualnej dokumentacji 
podlegającej utrzymaniu.

  2. Skategoryzowanie obiektów podlegających utrzymaniu w kontekście 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

  3. Identyfikację przepisów prawnych określających reżimy utrzymania – 
częstotliwość przeglądów, testów i innych operacji.

  4. Opracowanie regulacji wewnętrznych i standardów utrzymania uwzględ-
niających zakres czynności, ich częstotliwość oraz stosowane wymagania.

  5. Zaprojektowanie struktury organizacyjnej zapewniającej skuteczne i efek-
tywne przeprowadzanie procesów utrzymania.

  6. Opracowanie dynamicznego systemu ewentualnych korekt co do stoso-
wanych procedur, wykorzystując przy tym doświadczenia z procesu do-
tychczasowego utrzymania. 

  7. Wdrożenie systemowego rozwiązania angażującego i monitorującego od-
powiednie zasoby ludzkie, organizacyjne i rzeczowe w procesie utrzyma-
nia.

  8. Opracowanie założeń oceny efektywności procesu utrzymania w kontek-
ście analizy niezawodności w cyklu życia systemu podlejącego utrzyma-
niu.

  9. Zdefiniowanie rozwiązania systemowego umożliwiającego dokonywanie 
dynamicznych zmian w procesie utrzymania, w tym inteligentne rozwią-
zania wykorzystujące internetową komunikację, także pomiędzy urządze-
niami.

10. Monitorowanie skuteczności stosowanych struktur organizacyjnych oraz 
optymalizacja stosownych do tego celu zasobów ze szczególnym uwzględ-
nieniem kryteriów bezpieczeństwa oraz parametrów ekonomicznych.

Nowoczesne podejście do prewencyjnego systemu utrzymania infrastruktury 
kolejowej wymaga jak sądzimy, łącznego wykorzystania efektywnych metod za-
rządzania zasobami (ang. Asset Management), zarządzania konfiguracją utrzymy-
wanych zasobów oraz zarządzania zgodnością z przepisami i standardami kolejo-
wymi. W przypadku wystąpienia braku zgodności zasadne jest stosowanie zasad 
i procedur monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego.16

Z ekonomicznego powodu w system utrzymania powinny zostać wbudowa-
ne nowoczesne systemy monitorowania czasu pracy pracowników utrzymania, ich 
efektywności oraz służących optymalizacji czasu, kosztów i zasobów.

15	 	EN	ISO	9000:2005	pkt.	3.6.4.
16	 	Por:	Rozporządzenie	Komisji	(UE)	NR	1078/2012	z	dnia	16	listopada	2012	r.	w	sprawie	wspólnej	metody	

oceny	bezpieczeństwa	w	odniesieniu	do	monitorowania,	która	ma	być	stosowana	przez	przedsiębiorstwa	ko-
lejowe	i	zarządców	infrastruktury	po	otrzymaniu	certyfikatu	bezpieczeństwa	lub	autoryzacji	bezpieczeństwa	
oraz	przez	podmioty	odpowiedzialne	za	utrzymanie.
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5. Wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań w sferze zarządzania 
utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzania konfiguracją

Na potrzeby przedstawienia innowacyjnego rozwiązania w sferze zarządzania 
utrzymaniem posłużono się ogólnym opisem systemu prewencyjnego utrzyma-
nia infrastruktury kolejowej proponowanego przez amerykańską firmę General 
Electric Transportation o nazwie RailDOCS (ang. Rail Daily Operational Control 
System)17.

RailDOCS jest zintegrowanym pakietem systemów informatycznych, umożli-
wiających w innowacyjny sposób i bez użycia papieru, zarządzanie konfiguracją, 
badaniami, i rewizjami oraz utrzymaniem torów, urządzeń sygnalizacyjnych i ele-
mentów infrastruktury kolejowej. Zapewnia zgodność z wymaganiami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi branży, a także wymaganiami prawnymi. Jego najważniejsze 
funkcje to:

- Zarządzanie Konfiguracją – zarządzanie konfiguracjami producenta, wy-
tycznymi i interoperacyjnością dla każdego składnika infrastruktury kolejo-
wej.

- Badania i rewizje – normalizacja i planowanie rutynowych badań i rewizji 
infrastruktury kolejowej.

- Zasoby ludzkie – zarządzanie czasem pracy pracownika, jego dostępnością 
i wydajnością.

- Zarządzanie dokumentacją – przechowywanie i przetwarzanie dokumenta-
cji infrastruktury kolejowej.

- Zarządzanie projektami – kompleksowe zarządzanie procesem projekto-
wym.

System jest szeroko rozpowszechniony w USA z powodu bardzo restrykcyj-
nych wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania konfi-
guracją. Obecnie skalę jego zastosowania mogą opisać następujące dane: ponad 
5500 aktywnych użytkowników, ponad 3500 użytkowników mobilnych, nadzór 
ponad 1 000 000 oddzielnie konfigurowanych składników w ponad 150 000 
produktów, przetwarza ponad 3500 formularzy badań i inspekcji dziennie, prze-
chowuje ponad 6 milionów formularzy badania dla ponad 100 000 lokalizacji, 
zarządza ponad 500 000 rysunków technicznych, jest używany do zarządzania 
ponad 33 000 projektów o łącznej wartości przekraczającej 5 miliardów dolarów 
w USA.

W ramach obszaru dotyczącego badań i rewizji dostępny zakres systemu 
obejmuje: badania przejazdów kolejowych, badania infrastruktury torowej, testy 
odcinków izolowanych, badania zwrotnic, testy blokad liniowych, testy przekaź-
ników w tym badania czasu wzbudzenia przekaźników, badania sygnalizatorów 
świetlnych, badania ATS (Radio-Stop), badania i usuwanie usterek na torach, 
zapis badania toru i inspekcje aktywów trwałych (mosty, przejazdy, zwrotnice 
i rozjazdy, identyfikacja usterek na torach i ocena postępu w ich usuwaniu.

17	 	Materiały	opisujące	system	Raildocs	–	General	Electric	Transportation,	USA,	2014.
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W ramach oceny efektywności wykorzystania zasobów ludzkich system po-
zwala zbierać dane na temat: optymalizacji zatrudnienia pracowników, optyma-
lizacji planowania godzin pracy/nadgodzin, czasu podróży/paliwa, dni wolnych 
i urlopów, optymalizacji obszarowej. Pozwala dokonywać stałej kontroli pracy pra-
cowników w kontekście ograniczenia podroży/obciążenia pracą wynagrodzenia na 
podstawie wiedzy i doświadczenia pracownika. Celem jest pokazanie oszczędności 
na kolei poprzez optymalizację listy dziennych zadań. Pozwala tworzyć karty wy-
ników dla poszczególnych pracowników oraz firmy, zapewnia zbieranie informa-
cji na temat terminowości prowadzonych badań oraz sygnalizowanie opóźnień, 
a także przekazywanie wyników testów i badań (planowych i pozaplanowych). 
System identyfikuje wszystkie niezbędne zasoby poprzez lokalizację systemu GPS. 
Poprzez nadanie każdemu z utrzymywanych urządzeń niepowtarzalnego numeru 
i oznaczenie go stosowną naklejką konfiguruje się wszystkie utrzymywane zasoby 
w systemie informatycznym. Pracowników utrzymania wyposaża się w stosowne 
urządzenia do sczytywania danych z urządzeń i wykonywania procesu dokumento-
wania czynności utrzymaniowych. Należy zaznaczyć, że proces okresowych czyn-
ności utrzymaniowych jest ściśle powiązany z procesem zarządzania konfiguracją 
za pomocą tych samych rozwiązań. Powoduje to nie tylko optymalizację procesów 
utrzymania, ale w szczególności osiągniecie bardzo wysokiego poziomu bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego. 

6. Rekomendacje doskonalenia procesów zarządzania utrzymaniem 
w polskich przedsiębiorstwach kolejowych

W Polsce zagadnienie łącznej realizacji systemu zarządzania utrzymaniem oraz 
zarządzania konfiguracją jest na etapie embrionalnej. W ogóle systemy zarządza-
nia utrzymaniem z powodu braku środków finansowych zarówno u przewoźników 
kolejowych jak i zarządców infrastruktury wymagają weryfikacji i oceny stopnia 
ich efektywności w kontekście wspomnianych nowych regulacji europejskich, jak 
i światowych standardów. Mimo, ze proces utrzymania infrastruktury kolejowej 
stanowi istotny koszt dla przedsiębiorstw, to powinien być znacząco sprofesjona-
lizowany. Wynika to z aspektów bezpieczeństwa oraz wzrastający wymagań jako-
ściowych w zakresie podwyższania prędkości w ruchu kolejowym dla nowo mo-
dernizowanych linii. Wskazane przepisy krajowe, unijne oraz standardy światowe 
jednoznacznie pokazują, że w tym zakresie w Polsce jest bardzo wiele do zrobienia. 
Poniżej zaproponowano kilka kluczowych rekomendacji w kontekście poprawy 
efektywności systemów zarządzania utrzymaniem:

1. Zarządzanie utrzymaniem i zarządzanie konfiguracją powinny stanowić 
wspólną platformę budowy prewencyjnych systemów zarządzania utrzyma-
niem infrastruktury kolejowej.

2. Nowoczesne podejście do utrzymania powinno być związane z zaprojekto-
waniem odpowiednich i zwalidowanych modeli utrzymania infrastruktury.
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3. Proces zarzadzania konfiguracją nie powinien obszarem tylko zainteresowa-
nia producentów, lecz w szczególności użytkowników urządzeń, oprogra-
mowania oraz dokumentacji.

4. Podstawą zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa systemu ko-
lejowego jest łączne wdrożenie rozwiązań zarządzania utrzymaniem i zarzą-
dzania konfiguracją.

5. Należy poszukiwać sprawdzonych rozwiązań światowych, co może zmniej-
szyć czas jak i koszty wdrożenia światowych standardów w obszarze utrzy-
mania infrastruktury kolejowej.

7. Zakończenie

Nowoczesne systemy zarządzania utrzymaniem mają charakter interdyscypli-
narny i odnoszą się w szczególności do zagadnień bezpieczeństwa ruchu kolejowe-
go jak i zapewnienia oczekiwanego poziomu gotowości eksploatacyjnej. Wysokie 
koszty utrzymania infrastruktury wymagają poszukiwania takich rozwiązań za po-
mocą, których możliwa będzie optymalizacja czasu, zaangażowanego personelu, 
kosztów, zaangażowanych zasobów materialnych jak i szybkości interwencji i re-
alizacji czynności planowych. Niezbędna przy tym jest informatyzacja tych zadań, 
gdyż ona pozwala poszukiwać oszczędności poprzez zastosowanie rozbudowanych 
systemów analitycznych. Ważnym dla interdyscyplinarnego ujęcia prewencyjnego 
systemu zarządzania utrzymaniem jest uwzględnienie w tym procesie koncepcji 
zarządzania konfiguracją. W Polsce słabo eksponuje się łączną realizację procesów 
utrzymania infrastruktury oraz zarządzania konfiguracją w kontekście zapewnie-
nia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Zagadnienie to powinno być przedmiotem 
zarówno badań naukowych jak i praktycznych analiz biznesowych.
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AKTUALIZACJA WYMAGAŃ EBA1 (2014) DOTYCZĄCA BADAŃ GEO-
SYNTETYKÓWDLA BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO W NIEMCZECH2

Streszczenie. Zarówno polskie warunki techniczne utrzymania podtorza: Id-3 
[2] jak i warunki niemieckie: EBA (Federalny Urząd Kolejnictwa) [1] stawiają wy-
magania minimalne, jakie mają spełniać geosyntetyki, precyzują wymagania dotyczące 
badań kontrolnych i niezależnego nadzoru. W niniejszym referacie podjęto próbę prezen-
tacji obydwu tych dokumentów i porównania niektórych najważniejszych regulacji z tego 
zakresu. Poza tym bliżej będzie wyjaśnione zagadnienie poprawnego wyznaczania war-
tości obliczeniowej wytrzymałości na rozciąganie materiałów geosyntetycznych dla stanu 
granicznego nośności oraz charakterystycznej wytrzymałości długotrwałej ze względu na 
dopuszczalne wydłużenie dla stanu granicznego użytkowalności.

Słowa kluczowe: EBA, Id-3,geosyntetyki, funkcje geosyntetyków w kolejnictwie, 
obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie (Fd), charakterystyczna długotrwała wy-
trzymałość na rozciąganie (Fk), krótkoterminowa wytrzymałość na rozciąganie (Fo,k), 
wytrzymałość węzła zgrzewanego, wytrzymałość węzła sklejanego, GRI Test Method 
GG2-87:1988

1. Wstęp

Materiały geosyntetyczne są stosowane w polskim kolejnictwie na bardzo sze-
roką skalę. Służą one głownie jako: elementy separacyjno-filtracyjne, elementy 
zbrojące, membrany uszczelniające lub jako powierzchniowe elementy ochronne 
czy drenażowe. Pierwsze zastosowania geosyntetyków w polskim kolejnictwie da-
tuje się na koniec lat 80-tych, kiedy to wykonano odcinek próbny Ruda-Czarny 
Las z tzw. konstrukcji 4P(rysunek 1 [5,6,7]). Pomimo zadowalających wyników 
badań i 30-letnich obserwacji na tym odcinku próbnym, ze względu na kryzys 

1	 	Eisenbahn-Bundesamtes	(EBA)	–	Niemcy	:	Federalny	Urząd	Kolejnictwa
2	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Kłosek	K.	34%,	Sobolewski	J.	33%,	Konopka	D.	33%
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gospodarczy w Polsce, szczególnie dokuczliwy w latach 90-tych ubiegłego wieku, 
geosyntetyki musiały poczekać na ‘lepsze czasy’.

Rys. 1. Instalacja toru na odcinku próbnym Ruda-Czarny Las, 1988, [5,6]

Rys. 2. E30 Lewin Brzeski-Łosiów, geowłókninaFibertex® F650 M i geosiatka Fortrac®80/80-30, 
2000, Fot. INORA



199AKTUALIZACJA WYMAGAŃ EBA (2014) DOTYCZĄCA BADAŃ GEOSYNTETYKÓW DLA...

Dobrym przykładem zastosowania geosyntetyków może być odcinek linii ko-
lejowej E 30 Lewin Brzeski-Łosiów (rys. 2), gdzie w trakcie modernizacji w 2000 
roku zastosowano w podtorzu geosiatkę i geowłókninę, a więc elementy, które 
spełniły trzy funkcje: separacyjną, filtracyjną i zbrojeniową. Szersze zastosowania 
geosyntetyków w kolejnictwie umożliwiły Aprobaty Techniczne Centrum Nauko-
wo-Technicznego Kolejnictwa (CNTK), które sankcjonowały ich użycie i jedno-
cześnie potwierdzały właściwości produktów podawanych przez ich producentów. 
Dla przykładu można by wymienić chociaż kilka z tych aprobat:

– Aprobata Techniczna CNTK AT/10-2002-0049-00. GeosiatkiFornit®
– Aprobata Techniczna CNTK AT/10-2002-0037-00. GeosiatkiFortrac®
– Aprobata Techniczna CNTK AT/10-2002-0052-00. GeotkaninyStabilen-

ka®
Aprobaty te jednak nie precyzowały bliżej metod obliczeniowych dla wymia-

rowania tych produktów, ograniczając się głownie do parametrów dostawczych. 
Wraz ze wstąpieniem Polski do UE i wprowadzeniu normy EN13250:2005-04 
w 2005 „Geotextilies and geotextile-related products-Requiredcharacteristics for 
use in the construction of railways” (Geotekstylia i produkty pokrewne - Wyma-
gane własności dla stosowania w budownictwie kolejowym) posiadanie aprobat 
technicznych przestało być obligatoryjne. Aprobaty Techniczne obecnego Insty-
tutu Kolejnictwa są dobrowolne i w zasadzie potwierdzają jedynie parametry pro-
duktów deklarowane przez producenta. Zastosowanie geosyntetyków w polskim 
kolejnictwie jest uregulowane od roku 2009 dwoma polskimi dokumentami:

– Standardy Techniczne, szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji 
lub budowy linii kolejowych do prędkości V

max 
≤ 200 km/h (dla taboru 

konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Tom 1, 
Wersja 1.1, CNTK, Warszawa, 2009;

– Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Id-3, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A, Warszawa, 2009;

Dla przykładu w Niemczech stosowanie geosyntetyków w budownictwie kole-
jowym sankcjonująmiedzy innymi następujące dokumenty:

– Richtlinie 836 Erdbauwerke und sonstigegeotechnischeBauwerkeplanen, 
bauen und instant halten, 3. Aktualisierung (Wytyczne 836, budowle ziem-
ne i inne geotechniczne budowle: projektowanie, wykonawstwo i utrzyma-
nie, 3. aktualizacja), 18.02.2014, DB Netz AG, Frankfurt amMain;

– Empfehlungenfür den EntwurfunddieBerechnung von Erdkörpern mit 
BewehrungenausGeokunststoffen-EBGEO, (Zalecenia dla projektowania 
i obliczania konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem geosyntetycznym), DGGT, 
2010;

– PrüfungsbedingungenfürGeokunststoffe des Eisenbahn-Bundesamtes (Wy-
magania Federalnego Urzędu kolejnictwa (EBA) dotyczące badan geosyn-
tetyków, Bonn, 01.07.2014.
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2. Surowce stosowane do produkcji materiałów geosyntetycznych

Obydwa analizowane normatywy dopuszczają do stosowania materiały geo-
syntetyczne wytworzone z następujących surowców: polipropylenu (PP), poliety-
lenu o dużej gęstości (HDPE), poliamidu (PA), poliesteru(PET), poliwinyloalko-
holu (PVA) oraz aramidu (AR). Na rys. 3 przedstawiono własności reologiczne po-
szczególnych polimerów, stosowanych do produkcji materiałów geosyntetycznych 
w układzie współrzędnych: wielkość bezwzględna wydłużenia [%]/czas (w skali 
logarytmicznej) dla danego stopnia obciążenia w (%) UTSz ang.: Ultimate Tensile 
Strength – oznacza doraźną wytrzymałość na zerwanie w/g EN PN 10319.

Rys. 3. Pełzanie polimerów w zależności od czasu i stopnia obciążenia (%) UTS

Analizując przedstawione na rys. 3 zależności wydłużeń do stopnia wytęże-
nia UTS(%) zauważamy, że wśród polimerów stosowanych obecnie do produkcji 
geosyntetyków występuje duża różnorodność ze względu na ich parametry wy-
trzymałościowe i reologiczne. Materiały geosyntetyczne produkuje się zarówno 
z surowców zdolnych przenieść duże obciążenia przy małych odkształceniach (AR, 
PVA), jak i z takich, które ulegają znacznym odkształceniom przy relatywnie nie-
wielkich obciążeniach (PP, HDPE). Dlatego należy każdorazowo przeanalizować, 
na ile wpływ pełzania ważny jest dla trwałości danej budowli i dokonywać doboru 
materiałowego, biorąc pod uwagę wpływ środowiska gruntowego oraz sposobu 
obciążenia (dynamiczny, cykliczny, statyczny).

Należy podkreślić, że wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla danego 
projektu nie kończy się odpowiedzialność projektanta. Rzetelny dobór produktów 
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i materiałów w czasie budowy stanowi również bardzo ważną fazę i tutaj właśnie 
mogą być pomocne w/w dokumenty polskie i wymagania EBA [1].

3. Porównanie funkcji materiałów geosyntetycznych wg Instrukcji Id-
-3oraz zaleceń Federalnego Urzędu Kolejnictwa (EBA)

Wiążące przepisy określające wymagania jakie muszą spełnić materiały geosyn-
tetyczne stosowane przy realizacji inwestycji kolejowych w Polsce określone zosta-
ły w Warunkach Technicznych utrzymania podtorza kolejowego (Instrukcja Id-3), 
Załącznik6, 2009 r.[2]. Wyszczególnione w nim zostały 3 grupy funkcji, w jakich 
przewiduje się stosowanie materiałów geosyntetycznych:

1) Element filtracyjny;
2) Element rozdzielająco-filtracyjny;
3) Element wzmacniający torowisko.
Dla każdej z funkcji określone zostały minimalne wymagania, jakie muszą 

spełnić materiały geosyntetyczne. Jeśli dany produkt wykorzystuje się do kilku 
funkcji (geokompozyt), musi on spełnić wszystkie wymagania przewidziane dla 
tych zastosowań.

Federalny Urząd Kolejnictwa (EBA) w najnowszych wytycznych z dnia 1 lipca 
2014 roku [1]dotyczących stosowania materiałów geosyntetycznych w moderni-
zowanych i nowobudowanych liniach kolejowych znacząco rozszerzył listę moż-
liwych zastosowań dla tych materiałów. W stosunku do obowiązujących dotąd 
wytycznych z 2007 rokulistata została rozbudowana z 6 do 12 pozycji i określa ona 
podobnie jak w przypadku polskich przepisów funkcje, jakie mogą pełnić zastoso-
wane materiały geosyntetyczne. Ponadto znacznie zaostrzono wymagania stawia-
ne materiałom geosyntetycznym.

 1) Element filtracyjny w systemach odwadniających torowisko;
 2) Element separacyjno-filtracyjny pod warstwami nośnymi (ochronnymi);
 3) Element zbrojący, spełniający również funkcje separacyjną i filtracyjną1);
 4) Element zbrojeniowy w podtorzu1);
 5) Element izotropowy3) zbrojący budowle ziemne2);
 6) Element anizotropowy4)zbrojący budowle ziemne2);
 7) Element ekstremalnie anizotropowy5) zbrojący budowle ziemne2);
 8) Element o wysokiej odporności alkaicznej odwadniający zasypki przyczół-

kówi ścian oporowych;
 9) Element uszczelniający w budowlach ziemnych (maty bentonitowe);
10) Element uszczelniający w budowlach ziemnych (geomembrany);
11) Element ochronny mat bentonitowych i geomembran w budowlach ziem-

nych;
12) Geowłókniny stosowane do ulepszenia parametrów torowiska na istnieją-

cych; liniach (stosowane bezpośrednio pod tłuczniem podsypki;
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Objaśnienie:
1) Projektant decyduje o przydatności danego materiału bazując na swojej wie-

dzy i doświadczeniu.
2) Projektant zobligowany jest przedłożyć odpowiednie obliczenia potwierdza-

jące przydatność danego materiału.
3) Materiał charakteryzujący się jednakową sztywnością osiową w dwóch kie-

runkach (tzw. materiał dwukierunkowy) [4]:

gdzie:
Jcmd - sztywność osiowa w kierunku poprzecznym dla zakładanego naprężenia,
Jmd - sztywność osiowa w kierunku głównym dla zakładanego naprężenia.
4) Materiał charakteryzujący się różną sztywnością osiową w dwóch kierunkach 

(tzw. materiał jednokierunkowy) [4]:

oznaczenia patrz 3)

5) Materiał charakteryzujący się ekstremalnie różną sztywnością osiową w dwóch 
kierunkach (tzw. materiał ekstremalnie jednokierunkowy) [4]:

oznaczenia patrz 3).
Dla każdej z funkcji określone zostały minimalne wymagania, jakie muszą 

spełnić materiały geosyntetyczne przeznaczone do zabudowy.
Federalny Urząd Kolejnictwa (EBA) pokusił się w swoich wytycznych [1] o pre-

cyzyjne sklasyfikowanie funkcji, jakie mogą spełniać geosyntetyki odpowiadając 
tym samym na bardzo dynamiczny rozwój tej technologii materiałowej. Działa-
niem takim skutecznie uniemożliwiono zabudowywanie materiałów o wątpliwych 
parametrach, gdyż każda rodzina materiałów geosyntetycznych ma własną cha-
rakterystykę pracy, predysponującą lub eliminującą ją z danego zastosowania.

4. Wymagania stawiane materiałom geosyntetycznym wg Instrukcji Id-3

Poniżej zestawiono kompletne wymagania dla trzech funkcji materiałów:

Tabela 1.Wymagania dla geosyntetyków filtracyjnych (S) [2]

Lp. Właściwość Metoda badań Wartość 
wymagana

1 Masa	powierzchniowa PN-EN	ISO	9864:2007 ≥	150	g/m2 1) 

2 Wytrzymałość	na	przebicie	statyczne PN-EN	ISO	12236:2006(U) ≥	1,5	kN

3 Wskaźnik	wodoprzepuszczalności	
prostopadłej	przy	nacisku	20 kPa PN-EN	ISO	11058:2002 ≥	1	x	10-3m/s
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4 Wielkość	porów	O90 PN-EN	ISO	2956:2002 0,06	–	0,15	mm	2)

5 Grubość	przy	nacisku	20 kPa PN-EN	ISO	9863-2:1996 ≥	10	x	O90

Objaśnienia:
1) ze względów ekonomicznych masa powierzchniowa nie powinna być większa od 250 g/m2

2) ze względu na kolmatację zaleca się stosować włókniny igłowane o wymiarach porów:
- 0,06 - 0,12 mm w gruntach drobnoziarnistych
- 0,08 – 0,15 mm w gruntach o grubszym uziarnieniu

Tabela 2. Wymagania dla geosyntetyków rozdzielająco-filtracyjnych (F) [2]

Lp. Właściwość Metoda badań Wartość 
wymagana

1 Rodzaj	geosyntetyku - włóknina
2 Masa	powierzchniowa PN-EN	ISO	9864:2007 ≥	250	g/m2

3 Wytrzymałość	na	przebicie	
statyczne(badanie CBR) PN-EN	ISO	12236:2006(U) ≥	2,0	kN

4 Wytrzymałość	na	przebicie	
dynamiczne	(średnica	otworu) PN-EN	ISO	13433:2006(U) ≤	20	mm

5 Wytrzymałość	na	rozciąganie
PN	ISO	10319:1996/Ap1:1998

≥	16	kN/m
6 Wydłużenie	przy	zerwaniu 50	-	100%

7
Wodoprzepuszczalność	w	kierunku	
prostopadłym	do	powierzchni	
wyrobu

PN-EN	ISO	11058:2002

≥	1	x	10-4	m/s	1)

≥	5	x	10-4	m/s	2)

8
Zdolność	przepływu	wody	w	
płaszczyźnie	wyrobu	przy	nacisku	
20kPa

nie	określa	się	1)

≥	5	x	10-4	m/s	2)

9 Wielkość	porów	O90 PN-EN	ISO	2956:2002 0,06	-	0,20	mm	3)

10 Grubość	przy	nacisku	20	kPa PN-EN	ISO	9863-2:1999 ≥	15	x	O90

Objaśnienia:
1) dotyczy materiału do separacji warstw gruntowych
2) dotyczy materiału do separacji warstw i poprzecznego odprowadzenia wód
3) ze względu na kolmatację zaleca się stosować materiały o wymiarach porów:
- 0,06 - 0,12 mm w gruntach spoistych
- 0,08 – 0,20 mm w gruntach niespoistych

Tabela 3. Wymagania dla geosiatek wzmacniających torowisko (R) [2]

Lp. Właściwość Metoda badań Wartość wymagana

1
Rodzaj	geosiatki	
(anizotropowość	wytrzymałości	
na	rozciąganie)

- dwuosiowa	(≤	25%)	1)

2 Wytrzymałość	na	zrywanie	(Fo,k)

PN	ISO	10319:1996/
Ap1:1998

według	projektu	2)

nie	mniejsza	jednak	niż	
20	kN/m

3 Moduł	przy	wydłużeniu	
materiału	2,	3	lub	5%

według	projektu	3),
kN/(m%)

4 Maksymalne	wydłużenie	przy	
rozciąganiu	wszerz ≤	20%
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5 Wytrzymałość	węzła	
zgrzewanego	lub	sklejanego

GRI	Test	Method	GG2-
87:1988

≥	30%
Wytrzymałość	
pojedynczegożebra	4)

6 Wymiary	oczek pomiar	bezpośredni według	projektu	5)

Objaśnienia:
1) stosunek wytrzymałości w obu kierunkach powinien być mniejszy od 1:1,25
2) orientacyjne wytrzymałości zależne od modułów odkształceń podłoża wynoszą:
E < 10 MPa Fo,k≥40 kN/m
E = 10 ÷ 20 MPa Fo,k≥30 kN/m
E > 20 MPa Fo,k≥15 kN/m
3) stosunek wytrzymałości na rozciąganie do maksymalnego wydłużenia (jeśli moduł nie jest znany, można przyjąć, że w przybli-
żeniu wynosi on 2 x wytrzymałość na rozciąganie/ maksymalne wydłużenie)
4) wstępnie należy sprawdzić, czy węzeł daje się rozerwać rękami
5) wymiary oczek przyjmuje się ≥ 1,7 d80 kruszywa, zawierające się jednak w przedziale 20-70 mm

5. Wybrane wymagania stawiane materiałom geosyntetycznym wg Fede-
ralnego Urzędu Kolejnictwa (EBA)

W związku z bardzo rozbudowanymi wytycznymi EBA (normatyw zawiera 
38 stron)[1], przedstawione zostaną tylko kluczowe wymagania dla materiałów 
geosyntetycznych pełniących następujące funkcje:

– Element filtracyjny w systemach odwadniających torowisko,
– Element separacyjno-filtracyjny pod warstwami nośnymi (ochronnymi),
– Element izotropowy zbrojący budowle ziemne (wybór materiału poparty 

obliczeniami),
– Element ekstremalnie anizotropowy zbrojący konstrukcje ziemne (wybór 

materiału poparty obliczeniami).
Objaśnienia:
  1) DPM - Dowód Przydatności Materiału. Parametry materiału (produktu) 

muszą być potwierdzone przez niezależne, akredytowane jednostki badaw-
cze uznawane przez EBA.W innych przypadkach (brak symbolu ,,x”) pro-
ducent zobligowany jest do dostarczenia Deklaracji Właściwości Użytko-
wych (DWU). DPM należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie mate-
riału do zabudowy.

  2) Niezależna Kontrola Produkcji w/g DIN 18 200- badania potwierdzające 
parametry materiału w trakcie realizacji inwestycji należy przeprowadzić 
minimum raz w roku w niezależnej jednostce badawczej akredytowanej 
przez EBA.
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Tabela 4. Element filtracyjny w systemach odwadniających torowisko [1]

Lp. Właściwość Metoda badań Jedn. Wartość 
wymagana DPM1) Ważność 

DPM

Częstotliwość 
kontroli 

produktu 
przez 

Wykonawcę /
Dostawcę

Niezależna 
kontrola 

produkcji 2)

1

Krótkoterminowa	
wytrzymałość	na	
rozciąganie	(Fo,k): 
wzdłuż	i	w	poprzek

DIN	EN	ISO	10319 kN/m ≥	10 x ≤	1	rok ≤	20	000	m2 -

2
Wydłużenie	względne	
przy	rozciąganiu:	
wzdłuż	i	w	poprzek

DIN	EN	ISO	10319 % ≥	20 x ≤	1	rok ≤	20	000	m2 -

3 Charakterystyczna 
wielkość	porów	O90

DIN	EN	ISO	12956 µm 80	≤	O90	≤	160 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

4 Grubość	pod	naci-
skiem kPa

DIN	EN	ISO	
9863-1 mm d	≥	10	x	O90 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

5
Wodoprzepuszczal-
ność	przy	nacisku	
20	kPa

DIN	60500
część4 m/s ≥	1	x	10-3 x ≤	1	rok - x

6

Przepuszczalność	
wody	prostopadła	do	
płaszczyzny	(rozrzut	
wyników	badania	w	
stosunku	do	wartości	
deklarowanej)

DIN	EN	ISO	11058 % ≤	10 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

7 Trwałość DodatekB 
DIN	EN	13249	 % ≥	50 x ≤	1	rok - -

8 Odporność	na	warunki	
atmosferyczne

DIN	EN	ISO 
12224 % ≥	60 x ≤	1	rok - -

9 Klasa	wytrzymało-
ściowa M	Geok	E GRK 3 x ≤	1	rok ≤	20	000m2 x

10
Nieszkodliwy	wpływ	
na	środowisko	na-
turalne

M	Geok	E - Świadectwo x ≤	1	rok - -

Tabela 5. Element separacyjno-filtracyjny pod warstwami nośnymi (ochronnymi) [1]

Lp. Właściwość Metoda badań Jedn. Wartość 
wymagana DPM1) Ważność 

DPM

Częstotliwość 
kontroli 

produktu 
przez 

Wykonawcę /
Dostawcę

Niezależna 
kontrola 

produkcji 2)

1
Krótkoterminowa	wytrzy-
małość	na	rozciąganie	(Fo,k): 
wzdłuż	i	w	poprzek

DIN	 EN	 ISO	
10319 kN/m ≥	10 x ≤	1	rok ≤	20	000	m2 -

2
Wydłużenie	względne	przy	
rozciąganiu:	
wzdłuż	i	w	poprzek

DIN	 EN	 ISO	
10319 % ≥	20 x ≤	1	rok ≤	20	000	m2 -

3 Charakterystyczna	wielkość	
porów	O90

DIN	 EN	 ISO	
12956 µm 80	≤	O90≤	160 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

4 Grubość	pod	naciskiem2	
kPa

DIN	 EN	 ISO	
9863-1 mm d	≥	15xO90 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

5 Wodoprzepuszczalność	przy	
nacisku	20	kPa

DIN	60500
część4 m/s ≥	1	x	10-3 x ≤	1	rok - x

6

Przepuszczalność	wody	
prostopadła	do	płaszczyzny	
(rozrzut	wyników	badania	w	
stosunku	do	wartości	dekla-
rowanej)

DIN	 EN	 ISO	
11058 % ≤	10 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x
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7 Trwałość
D o d a t e k B 
DIN	 EN	
13249	

% ≥	50 x ≤	1	rok - -

8 Odporność	na	warunki	
atmosferyczne

DIN	 EN	 ISO 
12224 % ≥	60 x ≤	1	rok - -

9 Klasa	wytrzymałościowa M	Geok	E GRK 4 x ≤	1	rok ≤	20	000	m2 x

10 Nieszkodliwy	wpływna	
środowisko	naturalne

M	Geok	E - Świadectwo x ≤	1	rok - -

Tabela 6. Element izotropowy zbrojący budowle ziemne (wybór materiału poparty obliczeniami) [1]

Lp. Właściwość Metoda badań Jedn. Wartość 
wymagana DPM1) Ważność 

DPM

Częstotliwość 
kontroli 

produktu 
przez 

Wykonawcę /
Dostawcę

Niezależna 
kontrola 

produkcji 2)

1
Krótkoterminowa	wytrzy-
małość	na	rozciąganie	(Fo,k): 
wzdłużi	w	poprzek	

DIN	 EN	 ISO	
10319 kN/m ≥	40 x ≤	1	rok ≤	5	000	m2 x

2
Wytrzymałość	na	rozciąga-
nie	przy	wydłużeniu	3%:
wzdłużi	w	poprzek

DIN	 EN	 ISO	
10319 kN/m ≥	10 x ≤	1	rok ≤	5	000	m2 x

3
Anizotropowość	przy	
wydłużeniu	3%	w	kierunku	
wzdłuż	i	w	poprzek	

EBGEO % ≤	25 - ≤	1	rok - -

4*

Charakterystyczna	długo-
trwała	wytrzymałość	na	
rozciąganie	Fkwzdłuż	i	w	
poprzek.
Dla	okresu	użytkowania 
100	lat.

EBGEO kN/m ≥	25 x ≤	1	rok - -

5* Współczynnik	A1 

EBGEO - Współczynnik
x ≤	5	rok - -

6* Współczynnik	A2 - - - -
7* Współczynnik	A4 x ≤	5	rok - -

8 Wodoprzepuszczalność	przy	
nacisku	20	kPa

DIN	60500
część4 m/s ≥	1	x	10-3 x ≤	1	rok - x

10

Wodoprzepuszczalność	
wody	prostopadła	do	płasz-
czyzny	(rozrzut	wyników	
badania	w	stosunku	do	
wartości	deklarowanej)

DIN	 EN	 ISO	
11058 % ≤	10 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

10 Trwałość D o d a t e k B 
DIN	EN	13249 % ≥	50 x ≤	1	rok - -

11 Odporność	na	warunki	
atmosferyczne

DIN	 EN	 ISO 
12224 % ≥	60 x ≤	1	rok - -

12 Nieszkodliwy	wpływ	na	
środowisko	naturalne M	Geok	E - Świadectwo x ≤	1	rok - -

* - Patrz pkt 6.
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Tabela 7. Element ekstremalnie anizotropowy zbrojący budowle ziemne (wybór materiału poparty ob-
liczeniami) [1]

Lp. Właściwość Metoda badań Jedn. Wartość 
wymagana DPM1) Ważność 

DPM

Częstotliwość 
kontroli 

produktu 
przez 

Wykonawcę /
Dostawcę

Niezależna 
kontrola 

produkcji 2)

1
Krótkoterminowa	wy-
trzymałość	na	rozciąganie	
(Fo,k):	wzdłuż	

DIN	 EN	 ISO	
10319 kN/m ≥	80 x ≤	1	rok ≤	5	000	m2 x

2
Krótkoterminowa	wy-
trzymałość	na	rozciąganie	
(Fo,k):	w	poprzek

DIN	 EN	 ISO	
10319

%	
(wzdłuż) ≥	10 x ≤	1	rok ≤	5	000	m2 x

3
Stosunek	sztywności	na	
rozciąganie	przy	zerwaniu
(wzdłuż/w	poprzek)

EBGEO - ≤	1/2 - ≤	1	rok - -

5*

Charakterystyczna	długo-
trwała	wytrzymałość	na	
rozciąganie	Fkwzdłuż.
Dla	okresu	użytkowania 
100	lat

EBGEO kN/m ≥	25 x ≤	1	rok - -

6* Współczynnik	redukcyj-
ny A1 

EBGEO - Współczynnik

x ≤	5	rok - -

7* Współczynnik	redukcyj-
ny A2

- - - -

8* Współczynnik	redukcyj-
ny A4

x ≤	5	rok - -

9 Wodoprzepuszczalność	
przy	nacisku	20	kPa

DIN	60500
część4 m/s ≥	1	x	10-3 x ≤	1	rok - x

10

Wodoprzepuszczalność	
wody	prostopadła	do	płasz-
czyzny	(rozrzut	wyników	
badania	w	stosunku	do	
wartości	deklarowanej)

DIN	 EN	 ISO	
11058 % ≤	10 x ≤	1	rok ≤	100	000	m2 x

11 Trwałość D o d a t e k B 
DIN	EN	13249 % ≥	50 x ≤	1	rok - -

12 Odporność	na	warunki	
atmosferyczne

DIN	 EN	 ISO 
12224 % ≥	60 x ≤	1	rok - -

13 Nieszkodliwy	wpływ	na	
środowisko	naturalne M	Geok	E - Świadectwo x ≤	1	rok - -

* - Patrz pkt 6.

Porównując polskie wytyczne z niemieckimi należy zauważyć, że EBA [1] wy-
maga dla standardowych zastosowań co najmniej dwukrotnie wyższej wytrzyma-
łości krótkoterminowej (F

o,k
) na rozciąganie. Ponadto dla materiałów zbrojących 

podsypkę oraz budowle ziemne (izotropowych, jaki również anizotropowych) wy-
maga się określenia charakterystycznej wytrzymałości długotrwałej (F

k
), co zupeł-

nie pominięto w Id-3 [2]. W związku z tym zadziwiać może fakt szczegółowego 
sformułowania dotyczącego sztywności i wytrzymałości węzłów geosiatekw Id-3 
[2], pomimo, że parametry te nie maja bezpośredniego wpływu na proces pro-
jektowania. Oczywistym jest, że zbrojenie powinno mieć wytrzymałość struktu-
ralną zapewniającą jego właściwe zazębienie i zakotwienie się w gruncie. Jednak 
właściwym parametrem powinien być tu współczynnik zazębienia się geosiatki 
z gruntem ustalony w oparciu o badania na wyciąganie lub ścinanie wzdłuż geo-
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syntetyku. EBA [1] w tym zakresie odsyła do EBGEO2010 [4], gdzie podane są 
zasady takich badań i obliczania sił zakotwienia zbrojenia lub oporu przy poślizgu 
gruntu po zbrojeniu. Takie samo podejście można znaleźć w brytyjskiej normie BS 
8006:2010, czy też we francuskich normach: NF P94-270 (07.2009)i XP G 38-
064 (08.2010). Stąd też zapis ten należałoby usunąć w nowej edycji Id-3.

Na uwagę zasługują również bardzo rygorystyczne wymagania EBA [1]odno-
śnie badań materiałów geosyntetycznych. Producent chcąc dostarczyć dany ma-
teriał (produkt)na budowę musi złożyć szereg dokumentów oraz wyników badań 
przeprowadzonych w niezależnych i akredytowanych jednostkach badawczych, 
których termin ważności upływa najczęściej po roku czasu. Jest to pierwszy etap 
kontroli przydatności materiału, drugim są bieżące badania kontrolne na budo-
wie sprawowane przez Wykonawcę lub Dostawcę z określoną w wymaganiach 
częstotliwością. A trzecim progiem jest niezależny nadzór produkcji prowadzony 
zgodnie z normą DIN 18200.

6. Długoterminowa wytrzymałość na rozciąganie materiałów geosynte-
tycznych

Dobór wszystkich materiałów geosyntetycznych, stosowanych zwłaszcza w mo-
dernizacji linii dużych prędkości, powinien podlegać szczegółowym obliczeniom, 
co w formie końcowych specyfikacji umożliwi sformułowanie wymagań dotyczą-
cych:

– określenia wymaganej wartości obliczeniowej wytrzymałości długotermino-
wej F

d
 dla stanu granicznego nośności, rys. 4,

– określenia wymaganej wartości charakterystycznej wytrzymałości długoter-
minowej F

k(e)
 dla stanu granicznego użytkowalności, rys. 4.

Rys. 4. Zmienność wytrzymałości na rozciąganie geosyntetyku w trakcie budowy i eksploatacji obiektu
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Zasada wymiarowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami polega 
przede wszystkim na sprawdzeniu dwóch stanów granicznych:

– Stan graniczny nośności (SGN),
– Stan graniczny użytkowalności (SGU).
Stan graniczny nośności należy sprawdzać w każdym przypadku, natomiast 

stan graniczny użytkowalności sprawdzamy, gdy powstają ograniczenia dotyczące 
przemieszczeń konstrukcji, czyli osiadania, obrotu, a także dopuszczalnych od-
kształceń zależnych od konstrukcji. Stany graniczne nośności należy sprawdzać 
przyjmując wszystkie wartości, jako obliczeniowe, natomiast stany graniczne użyt-
kowalności należy sprawdzać posługując się wartościami charakterystycznym.

Stan graniczny nośności:
Sprawdzając stateczność konstrukcji należy wykazać, że dla najbardziej nieko-

rzystnej i najbardziej prawdopodobnej linii poślizgu fragment, który został wydzie-
lony linią poślizgu nie utraci równowagi pod działaniem obliczeniowych wartości 
obciążeń, parametrów gruntu oraz wytrzymałości zbrojenia na linii poślizgu [8].

Warunek obliczeniowy:
 (1)
Objaśnienia:
E

d
 – wartość obliczeniowa siły lub momentu działający na linii poślizgu,

R
d
 – wielkość obliczeniowa oporu konstrukcji wzdłuż linii poślizgu, przeciwsta-

wiającego się zsuwaniu.
R

d
 ustala się, jako sumę oporu granicznego wynikającego z wytrzymałości grun-

tu R
dg

 i zbrojenia F
d
. Należy zakładać, że przy ustalaniu oporu graniczne-

go R
d
 we wszystkich pasmach zbrojenia na linii poślizgu siły w zbrojeniu 

są równe mniejszej z sił wynikających z wytrzymałości zbrojenia na rozcią-
ganie F

d
 oraz na wyciąganie T

d
 w stanie równowagi granicznej [8].

Wyznaczanie charakterystycznej długotrwałej wytrzymałości na rozciąganie 
geosyntetyku F

k
 wg Instrukcji ITB nr 429/2007 [3]:

 (2)

Wyznaczanie obliczeniowej wytrzymałości na rozciąganie geosyntetyku F
d
 wg 

Instrukcji ITB nr 429/2007 [3]:

 (3)

Objaśnienia:
F

o,k
– wartość krótkoterminowej wytrzymałość na rozciąganie,

A
1
 – współczynnik redukcyjny, uwzględniający pełzanie, indywidualnie ustala-

ny dla danego konkretnego produktu, typu i odmiany - ustalany w opar-
ciu o PN-EN ISO 13 431. Badania pozwalające na określenie tego współ-
czynnika dla konkretnego materiału, konkretnego producenta muszą 
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trwać co najmniej 10 000 godzin. Wartość tego współczynnika jest zależ-
na od rodzaju polimeru i procesu produkcji materiału, zaleca się stosować 
badania w/g ISO TR 20.432,

A
2
 – materiałowy współczynnik redukcyjny, uwzględniający uszkodzenia me-

chaniczne powstałe w trakcie transportu, instalacji i wbudowania mate-
riału zasypowego. Wartość tego współczynnika zależy od indywidualnego 
charakteru i od typu danego produktu, polimeru, rodzaju kruszywa, ma-
teriału podłoża i materiału nasypowego oraz zastosowanej techniki za-
gęszczania,

A
3
 – współczynnik materiałowy, uwzględniający straty na połączeniach (np. 

szwy),
A

4
 – współczynnik materiałowy, uwzględniający wpływ środowiska gruntowego,

A
5
 – w EBGEO [4] uwzględnia się dodatkowo współczynnik redukcyjny 

uwzględniający zmęczenie materiałowe w wyniku obciążeń cyklicznych 
lub dynamicznych, w wytycznych EBA [1] pomija się jeszcze wpływ 
współczynnika A

5
,

g
f
 – cząstkowy współczynnik bezpieczeństwa materiałowego: propozycja auto-

rów artykułu:
- stan obciążeń podstawowy: g

f
 = 1,40,

- stan budowlany lub remontowy: g
f
 = 1,30,

- stan wyjątkowy (powodzie, wybuchy, udary...): g
f
 = 1,20.

Z uwagi na trwałość i niezawodność konstrukcji szczególna uwaga powinna 
być zwrócona na wiarygodność współczynnika A

1
 – m.in. poprzez pełne udoku-

mentowanie wyników badań pełzania lub badań długoterminowych produktu na 
pełzanie. Współczynniki redukcyjne A

1
 ÷ A

4
 (a w zasadzie już i A

5
) powinny 

być zdefiniowane w raportach z badań wykonanych przez akredytowane jednostki 
badawcze np. Instytut Kolejnictwa. W przypadku braku odpowiednich badań, 
wartości współczynników mogą zostać przyjęte na podstawie polskich wytycznych 
ITB nr 429 [3].

Stan graniczny użytkowalności:
Sprawdzenie stanu granicznego odkształceń konstrukcji można przeprowadzić 

przez kontrolę odkształceń zbrojenia, wówczas warunek niewystąpienia stanu gra-
nicznego przyjmuje się w postaci [3]:

 (4)
Objaśnienia:
e - maksymalna wielkość wydłużenia zbrojenia z uwzględnieniem pełzania 

w projektowanym okresie użytkowania konstrukcji,
e

gr
- dopuszczalna wielkość wydłużenia zbrojenia, patrz instrukcja ITB 
429/2007, [3].

W większości przypadków postępuje się w ten sposób, że z izochron wyznacza 
się dopuszczalny stopień obciążenia geosyntetyku b dla danego e

gr
, a następnie 
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oblicza wartość charakterystycznej wytrzymałości długotrwałej ze względu na do-
puszczalne wydłużenie:

 (5)

W przypadku podpór mostowych należy również wyznaczyć charakterystyczną 
wytrzymałość długotrwałą dla dopuszczalnego przyrostu wydłużenia geosyntety-
ku ∆e≤ 0,5 % w stanie eksploatacji:

 (6)

gdzie: b
(∆e) – dopuszczalny stopień obciążenia zbrojenia z uwagi na przyrost 

wydłużenia przy pełzaniu w okresie eksploatacji budowli.

Mniejsza z wartości F
k(e)

 i F
k(De)

 jest decydująca i brana do obliczeń w ramach 
stanu granicznego użytkowalności. Następnie przeprowadza się dowód spełnienia 
warunku stateczności dla ograniczonych wydłużeń zbrojenia:

 (7)
Objaśnienia:
E

k
 – wartość charakterystyczna siły lub momentu działającego na linii poślizgu,

R
k
 – wielkość charakterystyczna oporu konstrukcji wzdłuż linii poślizgu, prze-

ciwstawiającego się zsuwaniu.

R
k
 ustala się, jako sumę charakterystycznej wielkości oporu wynikającego z wy-

trzymałości gruntu R
kg

 i zbrojenia F
k(e)

 lub F
k(∆e)

. Należy zakładać, że przy usta-
laniu wartości oporu R

k
 we wszystkich pasmach zbrojenia na linii poślizgu siły 

w zbrojeniu są równe mniejszej z sił wynikających z wytrzymałości zbrojenia na 
rozciąganie min. {F

k(e),
F

k(∆e)
} oraz oporu na wyciąganie T

k
 w stanie granicznym 

użytkowalności.
Ostatecznie w specyfikacji technicznej odnoszącej się do zbrojących mate-

riałów geosyntetycznych powinny być wyszczególnione następujące wartości: 
F

d
, F

k(e)
 i F

k(∆e)
. Dobór geosyntetyku powinien uwzględniać wszystkie wartości 

współczynników redukcyjnych, a ich źródło w formie protokołu z badań przed-
łożone do weryfikacji. Należy zwrócić uwagę, że współczynnik zazębienia się 
zbrojenia z gruntem powinien być zdefiniowany w specyfikacji technicznej, po-
nieważ wielkość ta jest wykorzystywana w obliczeniach statycznych. Postulowa-
na w Id-3 [2]„Wytrzymałość węzła zgrzewanego lub sklejanego” powinna być 
całkowicie pominięta, ponieważ parametr ten nie jest uwzględniany w procesie 
projektowym.
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7. Podsumowanie

Przedstawione porównanie wymagań niemieckich i polskich wskazuje, że Id-
3[2]w bardzo ograniczonym zakresie opisuje zastosowania geosyntetyków w ko-
lejnictwie. W Id-3 [2] uwzględnia się jedynie 3 funkcje materiałów geosyntetycz-
nych, podczas, gdy w niemieckich wymaganiach 7 [1]. Ponadto zbrojenia klasy-
fikuje się jako izotropowe, anizotropowe i ekstremalnie anizotropowe. Pozwala to 
odróżniać zbrojenia w nawierzchni lub podtorzu, od zbrojenia stosowanego w pod-
stawie nasypów, czy też ścianach oporowych.

Generalnie można stwierdzić, że dla zbrojenia podtorza dopuszcza się w Id-3 
[2] dwukrotnie mniejszą wytrzymałość krótkoterminową na rozciąganie zbroje-
nia, niż dopuszcza EBA [1], wynikającą z warunków konstrukcyjnych. Z punktu 
widzenia praktyki wartość progowa krótkoterminowej wytrzymałości na rozcią-
ganie 20 kN/m w Id-3 [2] jest zdecydowanie zbyt niska, a zatem z tak słabym 
zbrojeniem w podtorzu nie można spodziewać się poprawy nośności lub trwałości 
torowiska.

Osobnym zagadnieniem jest Dowód Przydatności Materiału (DPM), który 
w dokumencie EBA [1] stanowi ważny element w procesie budowy. DPM musi 
być poparty wynikami badań i stosownymi obliczeniami, bez DPM nie można 
wbudować materiału na Niemieckich Kolejach. 

Bardzo ważna jest również częstotliwość kontroli produktu dostarczanego na 
budowę. W EBA [1] zdefiniowano zarówno zakres, jak i częstotliwość tych ba-
dań, których wyniki należy przedłożyć do akceptacji nadzorowi budowlanemu. 
Niespełnienie tego warunku uniemożliwia wbudowanie geosyntetyku lub wiązać 
się będzie z brakiem odbioru robót. Niezależna kontrola produkcji, która odby-
wa się w ramach nadzoru produkcji wg DIN 18 200, stanowi jeszcze jeden próg 
kontrolny, który powinien zapewniać, że dostarczany materiał spełnia wszystkie 
wymagania specyfikacji technicznej.

Z porównania wynika, że należałoby rozszerzyć zakres Id-3 [2] na inne funk-
cje, jakie mają spełniać materiały geosyntetyczne oraz uwzględnić zbrojenia 
anizotropowe, czy też ekstremalnie anizotropowe, które najczęściej stosuje się 
w ścianach oporowych, przyczółkach oraz w podstawach nasypów. Poza zakre-
sem badań należałoby określić ich częstotliwość i opracować warunki sprawowania 
nadzoru i odbioru robót.
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MONITOROWANIE STANU NAWIERZCHNI 
ZMODERNIZOWANEGO TORU KOLEJOWEGO1

Streszczenie. Procesy modernizacji oraz rewitalizacji linii kolejowych przyczynia-
ją się do poprawy stanu nawierzchni infrastruktury kolejowej, zwiększenia prędkości, po-
prawy spokojności jazdy oraz częstotliwości kursowania pociągów. W przeprowadzonych 
pracach budowalnych ważna jest jakościowa ocena stanu nawierzchni. Jej prawidłowa 
ocena wpływa na proces diagnostyczny oraz w późniejszym okresie, na wielkość środków 
finansowych przeznaczonych na utrzymanie. W artykule podjęto się analizy pomiarów 
pośrednich oraz bezpośrednich nierówności zmodernizowanego odcinka toru kolejowego 
po oddaniu do eksploatacji. Pomiary bezpośrednie zrealizowano przy użyciu toromie-
rzy wózkowych, a pomiary pośrednie wykonano drezyną pomiarową EM120. Badania 
zrealizowano na wybranym odcinku zmodernizowanego fragmentu linii kolejowej 271 
Poznań – Wrocław. Przedstawiono intensyfikację wybranych nierówności toru, a także 
długości fal ich występowania. Dodatkowo ukazano zmiany geometryczne nawierzchni 
po przeprowadzonych zabiegach mających na celu wyeliminowanie powstałych usterek. 
Pomiary nierówności dokonano przy oszacowaniu całkowitego obciążenia nawierzchni.

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, diagnostyka, geometria toru kolejo-
wego

1. Wprowadzenie

Szeroki strumień dotacji unijnych oraz państwowych przełożył się na ilość oraz 
zakres prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na polskich szlakach kolejo-
wych. Wyraźnym skutkiem prowadzonych inwestycji jest długość odcinków linii 
kolejowych, na których zostało wprowadzone podniesienie prędkości szlakowych. 
Od wprowadzonego nowego rozkładu jazdy w 2011 roku, długość odcinków, na 
których wprowadzono ograniczenia prędkości jest mniejsza od sumarycznej długo-
ści odcinków linii kolejowych, na których prędkość została podniesiona [8]. Dzięki 
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inwestycjom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ulega poprawie komfort podróży, 
estetyka elementów infrastruktury, skracany jest czas podróży oraz podnoszone 
jest bezpieczeństwo prowadzonego ruchu kolejowego. W przeprowadzonych pra-
cach ważna jest jakościowa ocena stanu przeprowadzonych prac. Kluczowym ele-
mentem przeprowadzonych procesów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych jest 
stan nawierzchni linii kolejowej. Poprawna ocena stanu geometrii toru kolejowego 
wpływa nie tylko na proces odbiorczy prac, lecz również przekłada się na później-
sze utrzymanie, a w szczególności na przeznaczone nakłady finansowe.

W Polsce z roku na rok pojawia się coraz więcej linii kolejowych o dopusz-
czalnej prędkości równej lub większej od 160 km/h. Zgodnie z obowiązującymi 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunkami technicznymi utrzymania na-
wierzchni na liniach kolejowych [11], w pomiarach stanu nawierzchni przy od-
biorze ostatecznym po naprawie głównej lub modernizacji na liniach o prędkości 
160 km/h dozwolony jest pomiar pośredni oraz bezpośredni. Pomiary pośrednie 
odbywają się przy udziale drezyny pomiarowej EM120, będącej w posiadaniu Cen-
trum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a w pomiarach bezpośrednich 
najczęściej używany jest toromierz wózkowy.W artykule przedstawiono wyniki 
analizy wybranych nierówności z przeprowadzonych pomiarów pośrednich oraz 
bezpośrednich zmodernizowanego odcinka linii kolejowej. Pomiary zrealizowano 
od początku przekazania linii do eksploatacji. Pomiędzy badaniami oszacowano 
przeniesione obciążenie całkowite.

Badanym odcinkiem jest fragment, będącej w fazie modernizacji linii kolejowej 
nr 271 Wrocław – Poznań. Celem modernizacji infrastruktury nawierzchni toro-
wej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wybranego odcinka jest dostosowanie do 
prędkości 160 km/h w ruchu pasażerskim i prędkości 120 km/h w ruchu towaro-
wym oraz nacisku na oś 221 kN. Zastosowano elementy rozwiązań dla prędkości 
nawet 200 km/h w części dotyczącej układu geometrycznego torów, przystosowa-
nia obiektów inżynieryjnych do nowych obciążeń dynamicznych i zwiększonych 
wymogów bezpieczeństwa, przygotowania sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu 
podpór. Prędkość handlowa na wybranym fragmencie od momentu oddania toru 
do eksploatacji w listopadzie 2013 roku wynosi 100 km/h. Pomiary bezpośred-
nie zrealizowano przy użyciu toromierzawózkowego, a pomiary pośrednie drezyną 
pomiarową EM120. Automatycznie rejestrowanymi wielkościami były szerokość, 
przechyłka, wichrowatość oraz nierówności pionowe i poziome toru.

Pomiary bezpośrednie wykonano:
– Pomiar 1: październik 2013 roku; 
– Pomiar 2: czerwiec2014 roku;
– Pomiar 3: wrzesień 2014 roku. 
Pomiary pośrednie przeprowadzono:
– Pomiar 1: listopad 2013 roku;
– Pomiar 2: maj 2014 roku;
– Pomiar 3: wrzesień 2014 roku.



217MONITOROWANIE STANU NAWIERZCHNI ZMODERNIZOWANEGO TORU KOLEJOWEGO

Krok pomiarowy w metodzie bezpośredniej wynosił 0,5 m oraz 0,25 m w me-
todzie pośredniej, a wichrowatość toru obliczana była na bazie pomiarowej wyno-
szącej 5 m.

Podczas drugiego pomiaru przeniesione obciążenie całkowite oszacowano na 
4,5 mln ton.

2. Wybrane nierówności zmierzone metodą bezpośrednią

Na wstępie analiza przeprowadzonych pomiarów będzie się skupiała na wy-
branych nierównościach zmierzonych metodą bezpośrednią. Zgodnie z instruk-
cją [11] odchyłka szerokości dla toru zmodernizowanego do prędkości 160 km/h 
wynosi 2 mm dla zwężeń i poszerzeń. Dla wichrowatości mierzonej na bazie 5 m 
odchyłka przyjmuje 5 mm. Analizie poddano pomiary szerokości oraz wichrowa-
tość toru na wybranym fragmencie zmodernizowanego odcinka linii kolejowej 271 
(rys. 1 i 2), a także wyniki pomiarów nierówności pionowych (rys. 3).

Rys. 1. Szerokość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią

Rys. 2. Wichrowatość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią
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Pomiary nr 1 oraz 2 wykazują analogiczną charakterystykę przebiegu oraz 
wskazują na występowanie miejsc, w których dochodzi do przekroczenia założo-
nych odchyłek. Pomiar trzeci został wykonany po zabiegach regulacji toru i wyka-
zał wyraźną zmianę. Jego analiza wykazała zachowanie wymiaru szerokości toru 
w założonej tolerancji. Zmierzona wichrowatość w każdym z pomiarów mieści się 
w granicach dopuszczalnej odchyłki.

Rys. 3. Nierówności pionowe lewego toku na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią

Odchyłka nierówności pionowych dla linii kolejowej po modernizacji do pręd-
kości 160 km/h wynosi 3 mm [11]. Przeprowadzona analiza wskazuje duże ampli-
tudy nierówności podczas pierwszego pomiaru. Może to być związane ze stanem 
toru przed oddaniem do eksploatacji, na którym mogły znajdować się powierz-
chowne zanieczyszczenia pochodzące z placu budowy, transportu lub procesu pro-
dukcji oraz przeniesionym niewielkim obciążeniem dynamicznym. Drugi pomiar 
również ukazał przekroczenia założonej odchyłki, jednak amplitudy są mniejsze. 
Charakterystyka pomiaru nr 3 wskazuje na brak przekroczeń przyjętej tolerancji.

3. Wybrane nierówności zmierzone metodą pośrednią

Kolejne analizy będą skupiały się na przeprowadzonych pomiarach wybranych 
nierówności metodą pośrednią przy użyciu drezyny pomiarowej EM120. Badania 
geometrii nawierzchni wykonano na tym samym zmodernizowanym odcinku linii 
kolejowej 271. Przed każdym z pomiarów system pomiarowy był kalibrowany. 
Zgodnie z Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [11]
odchyłki dla szerokości, wichrowatości oraz nierówności pionowych przyjmują te 
same wartości, jak w przypadku pomiarów metodą bezpośrednią.

Poddając analizie wyniki pomiarów szerokości toru pochodzące z trzech badań 
pośrednich zauważono pomiędzy nimi zbieżność. Odnotowano postępującą zmia-
nę szerokości toru na badanym odcinku. Bazując na [Id-1] odchyłka szerokości 
wynosi 2 mm, niestety podczas trzeciego pomiaru stwierdzono występowanie wie-
lupunktowych zwężeń. 
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Rys. 4. Szerokość toru na wybranym odcinku zmierzona drezyną pomiarową

Rys. 5. Wichrowatość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią

Pośrednie pomiary wichrowatości toru wskazują na nieprzekroczenie odchyłek 
dla przeprowadzonych pomiarów, które wynoszą 5 mm. Po przeprowadzonych 
procesach naprawczych (09.2014)pomiary wykazały niewielki wzrost amplitud 
wichrowatości.

Rys. 6. Nierówności pionowe lewego toku na wybranym odcinku zmierzone metodą pośrednią
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W trakcie analizy przeprowadzonych pomiarów nierówności pionowych na 
wybranym odcinku daje się zauważyć spadek wartości amplitud po przeprowa-
dzonych pracach korygujących. Pomiar stanu toru w listopadzie 2013 r. odbył się 
na torze świeżo oddanym do eksploatacji. W czasie pomiędzy wykonanymi pomia-
rami nr 1 i 2, na wybranym odcinku nie dokonywano żadnych prac wpływających 
na geometrię toru. Odchyłka nierówności pionowych dla zmodernizowanej linii 
o dopuszczalnej prędkości 160 km/h wynosi 3 mm [11]. We wszystkich pomia-
rach wyraźnie widać punktowe przekroczenie tej wartości. Wart odnotowania jest 
fakt, iż pojawiające się piki nierówności pionowych na torze nowym są efektem 
przyjętej metody pomiaru pośredniego, na którą wpływa dynamiczne oddziaływa-
nie pojazdu z torem w miejscach utraty sztywności podtorza związanej w połącze-
niami łubkowym przed zgrzaniem szyn. Dostrzeżono także niewielkie przesunięcie 
charakterystyk pomiarów na tym samym odcinku, prawdopodobnie wynikające 
z niedokładnego pomiaru drogi przez system pomiarowy.

4. Analiza fal nierówności pionowych oraz poziomych

Gęstości widmowe nierówności pionowych na omawianym odcinku potwier-
dzają wzrost amplitud nierówności pionowych. Analiza wyników przedstawionych 
na rys. 7 będzie się skupiała na długości fal nierówności pionowych. Zarejestrowa-
ne długości fal nierówności pionowych mieszczą się w zakresie od około 7 m do 
około 50 m. Podczas przeprowadzonych pomiarów badanego odcinka zauważono 
dominujące dwie fale nierówności pionowej o długościach ok. 9 i 12 m.

Rys. 7. Gęstość widmowa mocy nierówności pionowych zmierzonych metodą pośrednią
 
W pomiarze nr 3 stwierdzono spadek amplitud nierówności pionowych, co 

może wskazywać na polepszenie się stanu nawierzchni torowej po przeprowadzo-
nych pracach naprawczych. Gęstości widmowe nierówności poziomych (rys. 8) 
również świadczą o wzroście amplitud nierówności poziomych. Zapisane długości 
fal nierówności poziomych mieszczą się w zakresie od około 7 m do około 100 m.
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Rys. 8. Gęstość widmowa mocy nierówności poziomych zmierzonych metodą pośrednią

Tabela 1. Energia w paśmie nierówności pionowych oraz poziomych

Nierówność pionowa Nierówność pozioma
Pomiar	1 0,75 1,60
Pomiar	2 0,84 2,19
Pomiar	3 0,725 1,40

Tabela 2. Współczynniki korelacji Pearsona gęstości widmowych nierówności pionowych oraz poziomych

Nierówność pionowa Nierówność pozioma
Pomiar	1	–	2 0,818 0,988
Pomiar	2	–	3 0,790 0,924
Pomiar	1	–	3 0,740 0,906

W wyniku analizy gęstości widmowej nierówności pionowych i poziomych oraz 
wartości energii w paśmie w każdym z trzech pomiarów zauważono poprawę ja-
kości stanu nawierzchni. Wartości energii wskazują na sumaryczne zmniejszenie 
amplitud nierówności w porównaniu do stanu nawierzchni po oddaniu do eksplo-
atacji. Wykazano również, iż długości występujących fal nierówności pionowych 
pozostały niezmienione.Współczynniki korelacji Pearsona wskazują na wysoką 
korelację widm nierówności poziomych pomiarów nr 1 i 2. Wartości korelacji po-
między wszystkimi pomiarami nierówności poziomych utrzymują się na wysokim 
poziomie powyżej 0.9, co może świadczyć o niewielkiej zmienności tych nierów-
ności podczas cykli pomiarowych. W przypadku nierówności pionowych wartości 
współczynników świadczą o dużej zmienności tych nierówności pomiędzy poszcze-
gólnymi pomiarami. Można założyć, iż ewolucja nierówności pionowych przebiega 
szybciej oraz jest bardziej dostrzegalna w stosunku do nierówności poziomych, 
wpływając na komfort i hałas.
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5. Wnioski

Analiza wybranych nierówności zmierzonych drezyną pomiarową EM120 
wykazała, iż wichrowatość toru po około 8 miesiącach eksploatacji pozostała na 
niezmienionym poziomie. W pomiarach bezpośrednich oraz pośrednich przed za-
biegami regulacji ukazano postępujące zwężenie toru, a także wzrost amplitud 
nierówności pionowych, co może być naturalnym wynikiem przeniesionego obcią-
żenia dynamicznego oraz postępującego procesu degradacji toru.W przypadku po-
miaru bezpośredniego stwierdzonoposzerzenie toru po zabiegach poprawiających 
jej geometrię oraz zachowanie wymiaru w przyjętych odchyłkach, Podczas analizy 
pomiaruszerokości metodą pośrednią stwierdzono dalsze postępujące zwężenie. 
Dodatkowo gęstości widmowe nierówności pionowych oraz poziomych również 
wykazały wzrost amplitud, potwierdzając postępujący proces ewolucji nierówności 
toru pomiędzy pomiarami nr 1 i 2. Przedstawione widma oraz wartości energii 
w paśmie potwierdzają zmniejszenie amplitud nierówności po pracach korygują-
cych, świadcząc o poprawie stanu nawierzchni.

Wyniki bezpośrednich pomiarów nierówności pionowych oraz wichrowatości 
zaskakująco wskazują na polepszenie się stanu toru od czasu jego otwarcia eksplo-
atacyjnego. Podczas analizy wyników pomiarów wybranych nierówności metodą 
pośrednią i bezpośrednią zauważono ich analogiczny przebieg. W procesie budowy 
oraz odbiorów linii kolejowej do parametrów prędkości 160 km/h różnice w grani-
cach 2-3 mm odgrywają duże znaczenie dla założonych odchyłek [Id-1].

Powszechne przekonanie o doskonałej geometrii nowego toru okazało się 
w analizowanym przypadku nieprawdziwe. Zmierzone fale nierówności piono-
wych i poziomych wpływają na zmniejszenie komfortu jazdy, zwiększenie hałasu 
oraz wpływają niekorzystnie na stan techniczny taboru. Analiza gęstości widmo-
wych mocy nierówności pionowych potwierdza hipotezę, iż geometryczne cechy 
tych nierówności kształtowane są na początku procesu eksploatacji toru zmoderni-
zowanego. Dodatkowo okazuje się, że cechy te sązachowane nawet po przeprowa-
dzeniu procesów zmieniających plan i profil geometryczny nawierzchni linii kole-
jowej. Wraz z postępem czasu eksploatacji oraz przeniesionego obciążenia długość 
fal nierówności pozostaje niezmieniona, jednak wyraźnie zauważalny jest wzrost 
ich amplitud.
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Streszczenie. Aktualnie stosowane w Polsce elementy połączeń nośnych sieci trak-
cyjnej wykonywane są standardowo ze stali S235JR o niskiej odporności korozyjnej oraz 
wysokiej masie właściwej. Ich konstrukcja jest przestarzała, montaż skomplikowany,a 
użytkowanie powoduje szereg problemów eksploatacyjnych. W związku z tym, iż w no-
wych typach sieci trakcyjnych coraz częściej stosowane są nowoopracowane konstrukcje 
wsporcze, nowoczesne przewody jezdne czy wysookoprzewodzący osprzęt, powstała koncep-
cja zaprojektowania i wytworzenia nowoczesnego systemu elementów połączeń nośnych, 
który będzie bezawaryjnie współpracował zarówno z nowymi, jak i aktualnie użytko-
wanymi elementami sieci trakcyjnej.W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań 
numerycznych tj. rozkładu wytężenia i współczynnika bezpieczeństwa nowej konstrukcji 
w warunkach obciążeń eksploatacyjnych oraz wyniki badań na rzeczywistym modelu 
zaprojektowanej konstrukcji. Przeprowadzone badania wykazały, że nowego typu ele-
menty posiadają bezpieczny poziom naprężeń i wysoki współczynnik bezpieczeństwa pod 
wpływem obciążeń wynikających z rzeczywistych warunków pracy tego typu elementów 
w sieciach trakcyjnych.

Słowa kluczowe: kolejowa górna sieć trakcyjna, elementy połączeń nośnych, pod-
wieszenia

1. Wprowadzenie

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana sieć trakcyjna gwarantuje wysokie 
cechy eksploatacyjne, co przekłada się bezpośrednio na szybkość i bezpieczeństwo 
transportu szynowego towarów i ludzi. Aktualnie w Polsce pociągi pasażerskie 
poruszają się z maksymalną prędkością sięgającą 160 km/h. Jednym z powodów 
ograniczenia maksymalnej prędkości pociągów jest zła infrastruktura kolejowa. 
Z drugiej strony coraz częściej dochodzi do awarii w sieciach trakcyjnych, któ-
rych to efektami mogą być utrudnienia w transporcie, opóźnienia ruchu pociągów, 
a także niezwykle niebezpieczne wypadki i katastrofy zagrażające zarówno zdro-
wiu, jak i życiu pasażerów.

Kolejową górną sieć trakcyjnąmożna podzielić na trzy podstawowe grupy:
–  konstrukcje wsporcze,
 – liny nośne, przewody jezdne oraz osprzęt,
 – elementy połączeń nośnych.
Bezpieczeństwo, szybkość oraz bezawaryjność transportu kolejowego mogą 

być zagwarantowane, gdy wszystkie komponenty składowe nowoczesnego syste-
mu górnej i dolnej sieci trakcyjnej posiadają cechy dedykowane do danego syste-
mu. W ciągu kilku ostatnich lach opracowane i wdrożone zostały dwa nowoczesne 
typy kolejowej górnej sieci trakcyjnej o symbolach YC120-2CS150 oraz YC150-
-2CS150, umożliwiające bezawaryjne poruszanie się taboru kolejowego z prędko-
ścią do 200 km/h [1,2].

Aby możliwe było wprowadzenie powyższych typów sieci do eksploatacji 
konieczne było opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych elementów skła-
dowych, tj. nowoczesnych przewodów jezdnych z miedzi srebrowej o istotnie 
wyższej odporności na ścieranie i odporności cieplnej w stosunku do stosowa-
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nych przewodów z miedzi CuETP, a także nowoczesnego wysokoprzewodzące-
go i wysokowytrzymałego osprzętu ze stopu CuNi2Si [3]. Ponadto w ostatnich 
latach opracowano i wdrożono do produkcji nowego typu lekkie konstrukcje 
wsporcze (słupy i bramki) o wysokim współczynniku bezpieczeństwa ze strefą 
kontrolowanego zniszczenia dedykowane do systemu nowych typów sieci [3].

Niniejszy artykuł dotyczy kolejnej z wymienionych grup, a mianowicie ele-
mentów połączeń nośnych w służących do podwieszania przewodów jezdnych, 
lin nośnych i osprzętu do konstrukcji wsporczej. Jest to ostatnia grupa, któ-
ra jak dotychczas nie została objęta pracami badawczymi zmierzającymi do 
jej gruntownej modernizacji. Prace te wydają się niezbędne, ze względu na 
fakt, iż są one łącznikiem pomiędzy konstrukcjami wsporczymi a liną nośną 
i przewodem jezdnym, przez co pełnią niezwykle odpowiedzialną rolę w sieci 
trakcyjnej.

Aktualnie w Polsce elementy te produkowane są z prostych kształtowni-
ków (rur, kątowników, ceowników) wykonywanych ze stali konstrukcyjnej 
S235JR. Stal ta charakteryzuje się bardzo niską odpornością na korozję, a jedy-
nym zabezpieczeniem antykorozyjnym omawianych elementów jest warstwa 
cynkowa nanoszona w sposób ogniowy. W związku z faktem, iż proces cynko-
wania prowadzony bywa często w sposób niedbały, pierwsze ogniska korozji 
na tego typu elementach mogą być zauważone już po okresie jednego roku od 
montażu. Kolejnym problemem jest wysoka masa całego systemu, która to 
staje się powodem wielu komplikacji podczas montażu i eksploatacji. Dodat-
kowo szereg zaniedbań w zakładach produkcyjnych przekłada się na powsta-
wanie wielu wad geometrycznych jak i technologicznych. Istnieje wielu pro-
ducentów zagranicznych, którzy produkują różnego typu elementy połączeń 
nośnych sieci trakcyjnych z różnych materiałów i w różnych technologiach. 
Materiałami głównie wykorzystywanymi przez producentów europejskich są: 
stal konstrukcyjna, stopy aluminium oraz materiały kompozytowe. Elementy 
te dedykowane są głównie do sieci trakcyjnych zasilanych w systemie prądu 
przemiennego, który to system obowiązuje w większości krajów europejskich. 
Z tego względu elementy te posiadające własności użytkowe nie optymalne 
z punktu widzenia sieci zasilanych prądem 3 kV DC, co w konsekwencji przy-
sparza szeregu problemów eksploatacyjnych. Kompendium wiedzy rozwiązań 
europejskich różnych elementów po podwieszania sieci trakcyjnej można zna-
leźć w publikacji [6]. 

W związku ze wspomnianymi problemami i zagrożeniami, zaprojektowa-
ne zostały nowego typu elementy połączeń nośnych o zespole wysokich wła-
sności eksploatacyjnych dedykowanych do nowych typów sieci trakcyjnych, 
jak również, jako zamiennik aktualnych rozwiązań dedykowanych do systemu 
zasilania 3 kV DC. Na zaprojektowanych elementach przeprowadzono symu-
lacje MES rozkładu naprężeń w oraz poddano je badaniom laboratoryjnym na 
rzeczywistym modelu podwieszenia sieci trakcyjnych.
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2. Koncepcja nowego typu elementów połączeń nośnych sieci trakcyjnej

Koncepcja nowego systemu elementów połączeń nośnych bazuje na specjal-
nie zaprojektowanym profilu z wysokowytrzymałego stopu aluminium EN-AW 
6082, z którego wykonane są elementy: 1 – profil nośny, 3 – ukośnik, 4 – wysięg 
pomocniczy. Element 2 – odciąg, jest natomiast profilem teleskopowym wykona-
nym ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Schemat montażu poszczególnych 
elementów między sobą został ukazany na rys. 1. Na rys. 2 przedstawiono geome-
trię profilu nośnego o specjalnie dobranej geometrii z punktu widzenia sztywności 
i masy.

Rys. 1. Schemat nowej generacji podwieszenia sieci trakcyjnej do konstrukcji wsporczych

Rys. 2. Kształt profilu ze stopu aluminium ENAW 6082 
stosowany na profil nośny, ukośnik, wysięg pomocniczy
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W celu ułatwienia montażu oraz regulacji, konstrukcje (1-4) mocowane są 
między sobą za pomocą specjalnych ślizgowych uchwytów, które po włożeniu 
w prowadnice umiejscowione po obu stronach profilu, po wypozycjonowaniu są 
następnie skręcane zaciskając się i unieruchamiając całą konstrukcję. Idee systemu 
łączenia profili przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Koncepcja łączenia profili nowego systemu generacji podwieszenia sieci trakcyjnej

3. Wyniki analiz MES

Pierwszym etapem procedury badawczej oraz doboru geometrii wszystkich ele-
mentów było przeprowadzenie obliczeń numerycznych rozkładu naprężeń nowe-
go systemu podwieszeń w symulowanych warunkach obciążeń eksploatacyjnych. 
Zbudowanym modelom 3D przypisano własności materiałowe oraz zadano wa-
runki kontaktowe układów połączeń jak również utwierdzenia i warunki obcią-
żenia zgodne z Dokumentem Normatywnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
nr 01-1/ET-2008 [5]. Tak uzyskane modele podzielono na elementy skończone 
poprzez nałożenie siatki. Po szerokiej analizie badań materiałowych wytypowa-
no dwa główne materiały na elementy konstrukcyjne nowego systemu, których 
własności przedstawiono w tab. 1. Uchwyty mocowań do słupa oraz odciąg wyko-
nywane będą ze stali nierdzewnej 1.4301, natomiast pozostałe elementy z wyso-
kowytrzymałego stopu aluminium w gat. EN-AW 6082. Na rys. 4 przedstawiono 
parametry brzegowe przyjęte do obliczeń.
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Tabela 1. Własności materiałów przyjęte do analiz i wytwarzania elementów konstrukcyjnych nowego 
systemu połączeń nośnych

Stop aluminium EN-AW 6082 Stal nierdzewna 1.4301
Granica	plastyczności	[MPa] 310 190
Wytrzymałość	na	rozciąganie	[MPa] 340 500-700
Moduł	Younga	[GPa] 70 200
Gęstość	[g/dm3] 2,7 7,9
Współczynnik	Poissona	[-] 0,33 0,3-0,31

Rys. 4. Obciążenie układu podwieszeń sieci trakcyjnej wg Dokumentu Normatywnego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. nr 01-1/ET-2008

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badań rozkładu naprężeń w analizowanym sys-
temie w widoku ogólnym. Z obliczeń wynika, że w analizowanym systemie obcią-
żonym siłami eksploatacyjnymi występuje intensywność naprężenia na poziomie 
max. do 235 MPa. Najwyższy poziom naprężeń lokalizuje się w obszarach łączenia 
ukośnika z profilem głównym, gdzie występują najwyższe momenty zginające. Po-
zostałe obszary wytężone są na poziomie 50-100 MPa (śruby i obszary uchwytów 
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do konstrukcji wsporczych, końce odciągu oraz miejsca mocowania wysięgu 
pomocniczego do ramion odciągowych). W pozostałych obszarach występują 
naprężenia na poziomie 10-50 MPa.

Rys. 5. Rozkład naprężeń w nowego typu konstrukcji systemu podwieszeń sieci trakcyjnej

Rys. 6. Rozkład współczynnika bezpieczeństwa dla nowego typu systemu podwieszeń – widok ogólny

Na rys. 6 przedstawiono rozkład współczynnika bezpieczeństwa nowej kon-
strukcji rozumianego jako stosunek naprężenia panującego w danym węźle pod 
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określonym obciążeniem, odniesionego do wartości naprężenia uplastyczniającego 
materiału, z którego wykonano dany element. Z obliczeń wynika, że wszystkie 
elementy posiadają wysoki współczynnik bezpieczeństwa na poziomie min. 1,3 
przy uwzględnieniu, że obciążenia założone do obliczeń uwzględniają już stosowa-
ne w kolejnictwie współczynniki bezpieczeństwa.

4. Wyniki badań tensometrycznego rozkładu naprężeń w nowej kon-
strukcji

Kolejnym etapem badań nad nowym systemem elementów połączeń nośnych 
było wytworzenie rzeczywistego modelu badawczego w skali 1:1, a następnie ba-
dania jego wytężenia metodą tensometryczną. Model został wykonany i zawie-
szony na konstrukcji wsporczej na terenie firmy MABO. Na wykonanym syste-
mie podwieszeń przygotowano powierzchnie i naklejono tensometry w dziewięciu 
miejscach wytypowanych na podstawie uprzedniej analizy MES. Układ wyposa-
żono w zestaw tensometrów kompensacyjnych oraz specjalnie przygotowany sys-
tem pomiaru oraz rejestracji danych. Obszary pomiarów naprężeń zaznaczono na 
rys. 7, natomiast na rys. 8 przedstawiono rzeczywisty model z zamontowanymi 
czujnikami tensometrycznymi. W teście badano poziom naprężeń w poszczegól-
nych obszarach systemu nowej generacji elementów połączeń nośnych kolejowej 
górnej sieci trakcyjnej.

Rys. 7. Schemat nowej generacji podwieszenia sieci trakcyjnej do konstrukcji wsporczych z zaznaczony-
mi obszarami poddanymi pomiarom naprężeń
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Rys. 8. Rzeczywisty model badawczy w skali 1:1, z zaznaczonymi obszarami poddanymi pomiarom 
naprężeń

Badania naprężeń przeprowadzono dla kilkunastu różnych schematów obcią-
żeń modelu badawczego. Po szczegółowych konsultacjach ze specjalistami z Insty-
tutu Kolejnictwa wytypowano dwa, które najlepiej odzwierciedlają warunki panu-
jące w sieci trakcyjnej. Schemat obciążenia przedstawiono szczegółowo na rys. 9, 
a zastosowane obciążenia w teście nr 1 oraz nr 2 przedstawiono w tab. 2.

Rys. 9. Schemat obciążenia układu podwieszeń sieci trakcyjnej dla obciążenia 
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Tabela 2. Konfiguracja obciążeń w kolejnych testach

Nr testu F1 [kg] F2[kg] F3[kg]
1. 500 - -
2. 500 100 100

Rysunki 10 oraz 11 prezentują rozkład naprężeń przy zadanych wcześniej ob-
ciążeniach odpowiednio w teście nr 1 oraz 2. Przy schemacie obciążenia nr 1, gdzie 
zadana została jedynie siła F

1
 = 500 kg najwyższe naprężenia w badanym ukła-

dzie zaobserwowano w obszarze kontaktu ukośnika z profilem głównym (punkt 
T6 - o wartości około 85 MPa, punkt T5 - o wartości około 50 MPa, punkt T4 
- o wartości około 40 MPa) oraz w obszarze łączenia odciągu z ukośnikiem (punkt 
T7 - naprężenia o wartości około 50 MPa).

Wprowadzenie do schematu obciążeń dwóch dodatkowych sił spowodowało 
pewne zmiany w schemacie naprężeń. Nadal najbardziej obciążonym miejscem 
pozostało łączenie ukośnika z profilem głównym (punkt T6 - o wartości oko-
ło 85 MPa, punkt T5 - o wartości około 70 MPa, punkt T4 - o wartości około 
50 MPa, punkt T3 - o wartości około 35 MPa) oraz odciągu z ukośnikiem (punkt 
T7 - naprężenia o wartości około 50 MPa). Wprowadzenie sił F

2
 = 100 kg oraz 

F
3
 = 100 kg powoduje natomiast dodatkowe obciążenie obszaru łączenia profilu 

głównego z wysięgiem pomocniczym (punkt T1 - o wartości około 20 MPa, punkt 
T2 - o wartości około 22 MPa).

Rys. 10. Przebieg naprężenia w funkcji czasu dla obciążenia F1=500 kg – test nr 1
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Rys. 11. Przebieg naprężenia w funkcji czasu dla obciążenia F1=500 kg, F2=100 kg, 
F3=100 kg – test nr 2

Wyniki przeprowadzonych testów potwierdzają wyniki badań analizy nume-
rycznej, w których obszar łączenia ukośnika z profilem głównym wytypowano 
jako miejsce o największym wytężeniu.

Dodatkowo przeprowadzono test polegający na pozostawieniu konstrukcji pod 
obciążeniem według schematu nr 2 na 12 h. Eksperyment ten wykazał, że ugię-
cie pionowe konstrukcji w skrajnym położeniu profilu głównego nie zmienia się 
w czasie i wynosi 30 mm. Niski poziom naprężeń w konstrukcji oraz niskie ugięcia 
sprężystego nowej konstrukcji świadczy o jej wysokiej sztywności i wytrzymałości 
mechanicznej.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazały, że występujące w konstrukcji nowego sys-
temu naprężenia są na bezpiecznym poziomie i nie zagrażają bezpieczeństwu funk-
cjonowania opracowanych elementów w sieci trakcyjnej. Przeprowadzone testy na 
rzeczywistym modelu w skali 1:1 potwierdziły, że wytypowany numerycznie ob-
szar łączenia ukośnika z profilem głównym jest obszarem o największym wytęże-
niu, przy czym wartości tego naprężenia są na poziomie ok. 90 MPa, czyli znacznie 
poniżej granicy plastyczności stopu EN-AW 6082 (wytężenie na poziomie 30%). 
Testy potwierdzają, że opracowane elementy są bezpieczne z punktu widzenia no-
śności konstrukcji w warunkach obciążeń eksploatacyjnych.
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Prace prowadzono w ramach projektu INNOTECH II nr: INNOTECH-K2/
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Badań i Rozwoju
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Streszczenie. Ocenie poddano wpływ konstrukcji nawierzchni kolejowej, w szczególności 
podkładów kolejowych na propagacje drgań w podtorzu kolejowym przy obciążeniu od pociągu typu 
Pendolino ED 250. Badania przeprowadzono na torze doświadczalnym o nawierzchni kolejowej 
zbudowanej z podkładów strunobetonowych ze sprężystymi podporami, podkładami strunobetono-
wymi typu PS 94 bez izolacji antywibracyjnej. Analizie porównawczej poddano wpływ izolacji 
antywibracyjnej na propagację drgań w podtorzu kolejowym wywołanych przejazdem pociągu.

Słowa kluczowe: podkłady z zelówkami, badania dynamiczne, trwałość nawierzchni
 

1. Wstęp
 
Inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce w efekcie wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosły. Modernizacje linii kolejowych po-
prawiają bezpieczeństwo i komfort podróżujących koleją. Wychodząc naprzeciw 
rosnącym oczekiwaniom pasażerów należy zwrócić szczególną uwagą na komfort 
jazdy, prędkość i bezpieczeństwo. Komfort podróżujących oceniany jest między in-
nymi w poziomie hałasu i odczuwalnych drgań generowanych przez pociąg przez 
pasażera. Komfort zależy, od jakości taboru kolejowego i nawierzchni kolejowej, 
prędkość jazdy pociągów wpływa na konkurencyjność transportu szynowego. Na 
prędkość jazdy wpływa stan techniczny taboru i nawierzchni kolejowej, dodatko-
wo należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość wykonanych modernizacji linii 
kolejowych. Utrzymanie projektowanej geometrii toru w czasie eksploatacji wpły-
wa na bezpieczeństwo podróżujących koleją.

W wyniku rozwoju kolejnictwa w Polsce poprzez dostosowywanie infrastruk-
tury do międzynarodowych standardów, stosowane są izolacje antywibracyjne 
w konstrukcji toru kolejowego. Izolacje można podzielić między innymi na prze-
kładki podszynowe, systemy szyn w otulinie, maty podtłuczniowe i podkłady z wi-
broizolacją [1].

Niniejsza praca poświęcona jest badaniom terenowym przeprowadzonym na 
torze kolejowym z wbudowanymi pierwszy raz w Polsce w nawierzchnię podkła-
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dów strunobetonowych z wibroizolacją. Badania miały na celu ocenę wpływu za-
stosowania izolacji antywibracyjnej na propagację drgań wywołanych przejazdem 
pociągu w porównaniu z klasyczną nawierzchnią o podkładach strunobetowych 
bez izolacji antywibracyjnej. Badania pod wpływem obciążenia generowanego 
przez pociąg typu Pendolino ED 250 przeprowadzono na Torze Doświadczalnym 
Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie na dwóch odcinkach badawczych. Ocenie 
poddano propagację w podtorzu kolejowym drgań generowanych przez pociąg 
w zależności od prędkości. Zmniejszenie oddziaływań dynamicznych na konstruk-
cję torowiska i podtorza wpłynie na wydłużenie okresów międzynaprawczych 
zapewniając niesumienność geometrii toru. W niniejszej pracy poddano ocenie 
wpływ zelówek stosowanych na podkładach kolejowych w celu obniżenia oddzia-
ływań dynamicznych na podtorze kolejowe.

2. Cel badań

Niniejsze opracowanie stanowi część programu badawczego prowadzonego na 
Politechnice Wrocławskiej poświęconego innowacyjnym podkładam strunobeto-
nowym z wibroizolacją na spodniej powierzchni. W opracowaniu prezentowane są 
wyniki badań przeprowadzonych na dwóch odcinkach badawczych toru kolejowe-
go. Odcinki badawcze toru o nawierzchni podsypkowej ze względu na lokalizację 
charakteryzowały się niezmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi i geometrią 
toru. Znajdowały się one na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa oddział 
w Żmigrodzie.

Celem pracy było skonstruowanie stanowisk badawczych na torze kolejowym 
o najbardziej zbliżonej do siebie geometrii i konstrukcji umożliwiających równo-
czesne badanie dwóch typów podkładów. Wprowadzając zmienny parametr w po-
staci izolacji antywibracyjnej. Takie ujęcie zagadnienia badawczego pozwoliło na 
ocenę jak zastosowana izolacja wpłynie na poziom grań w nawierzchni i podtorzu 
kolejowy[2].

Analizowane odcinki toru poddano obciążeniu od pociągu, badania przepro-
wadzono przy prędkości od 30 do 90 km/h. Ocenie poddano wpływ zastosowania 
izolacji antywibracyjnej na spodniej powierzchni podkładów na propagację grań 
w podtorze, który zależy od prędkości jazdy. Badania przeprowadzono równocze-
śnie na odcinku z izolacją antywibracyjną i bez izolacji w podkładach strunobeto-
nowych.

3. Lokalizacja stanowiska badawczego 

Na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie zlokalizowano 
dwa stanowiska badawcze. Pierwszy odcinek badawczy składał się z nawierzchni 
typu klasycznego o podkładach strunobetonowych PS 94 zlokalizowanych w kilo-
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metrze 6+020. Drugi odcinek badawczy składał się z nawierzchni typu klasycz-
nego o podkładach strunobetonowych PS 94 z izolacją antywibracyjną typu CDM 
-UPS-I-10b zlokalizowanych w kilometrze 6+120 (rys. 1). Podkłady strunobe-
tonowe na potrzeby prowadzonych prac badawczych wytworzono w Wytwórni 
Podkładów Strunobetonowych firmy Track Tec S.A. Zakład w Goczałkowie woj. 
dolnośląskie, na których w etapie produkcji zamontowano izolacje antywibracyjną 
typu CDM-UPS- I-10 b. [2].

Stanowiska badawcze lokalizowano w odległości 100 metrów, w celu umożli-
wienia równoczesnego pomiaru propagacji grań w podtorzu kolejowym generowa-
nych przez przejeżdżający pociąg.

Rys. 1. Schemat budowy Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Stanowiska 
badawcze oznaczono 1 - podkłady strunobetonowe typu PS 94 w kilometrze 6+020, 2- podkłady stru-

nobetonowe PS 94 z wibroizolacją typu CDM UPS- I-10B w kilometrze 6+120

4. Lokalizacja punktów pomiarowych

Lokalizacja punktów pomiarowych umożliwić miała prowadzenie pomiarów 
pod ruchem kolejowym, wymagającym ze względów bezpieczeństwa zachowania 
skrajni budowli. Czujniki zlokalizowano w osi co drugiego podkładu strunobeto-
wego i co drugiego -podkładu strunobetonowego z izolacją w odległości 3 metrów 
od osi toru. W badaniach wykorzystano sześć czujników piezoelektrycznych reje-
strujących przyspieszenia pionowe (rys. 2, 3). Schemat lokalizacji dla odcinku toru 
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z podkładami strunobetonowymi z izolacją antywibracyjną jest analogicznych jak 
w rys. 2 i rys. 3 [4].

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego nr 1. Przekrój porzeczny toru wraz z lokalizacją czujników

Rys 3. Schemat stanowiska badawczego nr 2 z podkładami strunobetonowymi PS 94 
wraz z lokalizacją czujników

Rys. 4. Zdjęcie stanowiska badawczego nr 1
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5. Wstępne badania wpływu nawierzchni kolejowej poddanej obciążeniu 
od pojazdu szynowego na propagację generowanych drgań w podto-
rzu kolejowym

W celu sprawdzenia poprawności opracowanej metody badawczej i konstruk-
cji stanowiska przeprowadzono badania wstępne. W badaniach obciążeń wyko-
rzystano drezynę kolejową, jadącą z prędkościami 30 km/h i 50 km/h. Analizie 
porównawczej poddano dwa odcinki toru kolejowego z izolacją antywibracyjną 
w podkładach strunobetonowych i bez izolacji. Porównaniu poddano przyspiesze-
nia drgań generowanych przez drezynę przez nawierzchnie w podtorzu kolejowym 
rys. 3. Pomiary przeprowadzono równocześnie na odcinku z izolacją antywibracyj-
ną i bez na spodniej powierzchni podkładu rys. 5

Rys. 5. Przejazd drezyną przez stanowisko badawcze

Wyniki przeprowadzonych pomiarów potwierdziły poprawność konstrukcji 
stanowiska badawczego, wykorzystanego następnie przy obciążeniu od przejazdu 
pociągu typu Pendolino ED 250. Wyniki pomiarów przyspieszeń na dwóch stano-
wiskach badawczych przy obciążeniu od drezyny z prędkością 30 km/h wykazuje 
znaczący wpływ izolacji antywibracyjnej na obniżenie propagacji drgań na pozio-
mie podtorza kolejowego.

Wstępna analiza wyników wykazuje, że maksymalne przyspieszenia dla na-
wierzchni o podkładach strunobetonowych z izolacją antywibracyjną wynoszą 
0,012 m/s2 pomierzone na poziomie podtorza kolejowego w odległości trzech me-
trów od osi toru. Równoczesny pomiar na odcinku bez izolacji antywibracyjnej 
w postaci zelówek podkładów - przyspieszenie wynosi 0,078 m/s2 [3].

Izolacja antywibracyjna zastosowana w podkładach strunobetonowych na sty-
ku z podsypką tłuczniową wpłynęła na zmniejszenie przyspieszeń zarejestrowa-
nych na poziome podtorza – sześciokrotnie - w porównaniu do nawierzchni bez 
izolacji antywibracyjnej.
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Rys. 6. Przebieg czasowy przyspieszeń składowych drgań w wyniku przejazdu drezyny V=30 km/h, 
krzywa nr 1 podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B, krzywa nr 2 podkłady typu PS 94.

6. Wyniki badań wpływu izolacji antywibracyjnej stosowanej na spodniej 
powierzchni podkładów strunobetonowych na propagację drgań ge-
nerowanych przez pociąg typu Pendolino ED 250 zarejestrowanych 
na poziomie podtorza kolejowego

Badania przeprowadzono pod obciążeniem od pociągu typu Pendolino ED 250. 
Rejestrację obciążenia przeprowadzono równocześnie na torze kolejowym o na-
wierzchni z podkładami PS 94 i PS 94 z izolacją antywibracyjną. Prowadzono 
pomiary przy prędkość od 30 km/h od 95 km/h (rys. 7). Szczegółowej analizie 
poddano prędkości jazdy 32,13 km/h i 93,7 km/h.

Rys. 7. Pociąg typu Pendolino ED 250 na stanowisku badawczym
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Przeprowadzono analizę porównawczą obwiedni przyspieszeń drgań zarejestro-
wanych na poziomie podtorza przy obciążeniu nawierzchni z podkładami stru-
nobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu CDM UPS I10b i podkładami stru-
nobetonowymi PS 94. Analizę przeprowadzono dla prędkości przejazdu pociągu 
Pendolino ED 250 wynoszącej 32,13 km/h.

Rys. 8. Przebieg czasowy przyspieszeń składowych drgań w wyniku przejazdu pociągu Pendolino 
ED 250 z prędkością V=32,13 km/h, krzywa nr 1 podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B, 

krzywa nr 2 podkłady strunobetonowe typu PS 94

Rys. 9. Analiza widmowa przyspieszeń drgań w wyniku przejazdu pociągu Pendolino ED 250 z pręd-
kością V=32, 13 km/h, krzywa nr 1 podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B, krzywa nr 2 

podkłady strunobetonowe typu PS 94

Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu 
CDM UPS I10b średnia wartość przyspieszania wynosi 0.1354 m/s2, maksymalne 
zarejestrowane przyspieszanie wynosi 0.4820 m/s2. Dla nawierzchni z podkładami 
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strunobetonowymi PS 94 bez izolacji antywibracyjnej średnia wartość przyspie-
szania wynosi 0.1640 m/s2, maksymalne zarejestrowane przyspieszanie wynosi 
0.9874 m/s2 (rys. 8).

Przy prędkości 32.13 km/h izolacja antywibracyjna zastosowana w podkładach 
strunobetonowych na styku z podsypką tłuczniową wpłynęła na zmniejszenie 
przyspieszeń zarejestrowanych na poziome podtorza dwukrotnie w porównaniu 
do nawierzchni bez izolacji antywibracyjnej.

Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu 
CDM UPS I10b maksymalna amplituda przyspieszeń wynosi 0.4556 x10-3 m/s2 
dla częstotliwości 61 Hz. Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 
bez izolacji antywibracyjnej maksymalna amplituda przyspieszeń wynosi 0.7864 
x10-3  m/s2 dla częstotliwości 210 Hz (rys. 9) [5].

Analiza widmowa obrazuje zmniejszenie oddziaływań dynamicznych przy na-
wierzchni z izolacją antywibracyjna na spodniej powierzchni podkładu strunobe-
tonowego. Wzmocnienie sygnału przy klasycznej nawierzchni jest niemal dwu-
krotne.

Następnie przeprowadzono analizę porównawczą obwiedni przyspieszeń drgań 
zarejestrowanych na poziomie podtorza przy obciążeniu nawierzchni z podkłada-
mi strunobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu CDM UPS I10b i podkładami 
strunobetonowymi PS 94. Drugą analizę przeprowadzono dla prędkości przejazdu 
pociągu Pendolino ED 250 wynoszącej 93,7 km/h.

Rys. 10. Przebieg czasowy przyspieszeń składowych drgań w wyniku przejazdu pociągu Pendolino 
ED 250 z prędkością V=93,7 km/h, krzywa nr 1 podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B, 

krzywa nr 2 podkłady strunobetonowe typu PS 94

Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu 
CDM UPS I10b średnia wartość przyspieszania wynosi 0.1880 m/s2, maksymalne 
zarejestrowane przyspieszanie wynosi 0.7501 m/s2. Dla nawierzchni z podkładami 
strunobetonowymi PS 94 bez izolacji antywibracyjnej średnia wartość przyspie-
szania wynosi 0.2358 m/s2, maksymalne zarejestrowane przyspieszanie wynosi 
0.8950 m/s2 (rys. 10).
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Przy prędkości 93,7 km/h izolacja antywibracyjna zastosowana w podkładach 
strunobetonowych na styku z podsypką tłuczniową wpłynęła na zmniejszenie 
przyspieszeń zarejestrowanych na poziome podtorza w porównaniu do nawierzch-
ni bez izolacji antywibracyjnej.

Rys. 11. Analiza widmowa przyspieszeń drgań w wyniku przejazdu pociągu Pendolino ED 250 z 
prędkością V=93,7 km/h, krzywa nr 1 podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B, krzywa nr 2 

podkłady strunobetonowe typu PS 94

Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 z wibroizolacją typu 
CDM UPS I10b maksymalna amplituda przyspieszeń wynosi 0.0078 [m/s2] dla 
częstotliwości 83 Hz. Dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi PS 94 bez 
izolacji antywibracyjnej maksymalna amplituda przyspieszeń wynosi 0.0145 [m/
s2] dla częstotliwości 198 Hz (rys. 11).

Analiza widmowa obrazuje zmniejszenie oddziaływań dynamicznych przy na-
wierzchni z izolacją antywibracyjną na spodniej powierzchni podkładu strunobeto-
nowego. Wzmocnienie zarejestrowanego sygnału przy klasycznej nawierzchni jest 
niemal dwukrotne w porównaniu z nawierzchnią o podkładach z zelówkami. Przy 
częstotliwości 200 Hz charakterystycznej dla linii kolejowych wyższych prędkości 
następuje wzmocnienie sygnału przy podkładach PS 94 bez izolacji antywibracyj-
nej, przy równoczesnym wytłumieniu na odcinku toru z izolacją antywibracyjną 
(rys. 11).

7. Podsumowanie

Przeprowadzone badania wpływu izolacji antywibracyjnej zastosowanej na 
spodniej powierzchni podkładu strunobetonowego na propagację drgań wywoła-
nych przez przejazd pociągu wykazują dwukrotne zmniejszenie oddziaływań dy-
namicznych na poziomie podtorza kolejowego w porównaniu z nawierzchnią bez 
izolacji antywibracyjnej. Przeprowadzone badania in situ na odcinkach badaw-
czych zlokalizowanym na torze kolejowym i poddanych rzeczywistemu obciążeniu 
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od pociągów, pozwoliły na porównanie skuteczności stosowania izolacji w zależno-
ści o prędkości prowadzonego ruchu kolejowego [6,7].

Przedstawione wyniki badań wykazują zmniejszenie oddziaływań dynamicz-
nych zarejestrowanych w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji antywibracyj-
nej. Ograniczenie przeciążeń podtorza kolejowego i w konsekwencji nawierzchni, 
pozwala na utrzymanie prawidłowej geometrii toru. Niezmienność geometrii toru 
w czasie eksploatacji pozwala na prowadzenie ruchu z maksymalną prędkością 
projektową, poprawiając komfort podróżujących koleją, bezpieczeństwo i zmniej-
szając koszty utrzymaniowe.
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Streszczenie. W Polsce są od szeregu lat zainstalowane systemy automatycznej detekcji 
i lokalizacji wyładowań atmosferycznych o wysokiej efektywności ich detekcji i dużej dokładności 
lokalizacji. Są one źródłem precyzyjnych informacji o czasie i miejscu występowania wyładowań 
doziemnych i ich kolejnych udarów prądowych oraz o parametrach prądowych piorunu. Zalety tych 
systemów polegają m.in. na wizualizacji danych o wyładowaniach piorunowych w czasie rzeczy-
wistym (on-line), na umożliwieniu określenia w czasie rzeczywistym kierunku rozprzestrzeniania 
się burz z piorunami, na ocenie ich intensywności oraz typu występujących wyładowań (w chmu-
rze burzowej, między chmurami czy doziemnych). Systemy takie potwierdziły swoją przydatność 
w zastosowaniach praktycznych, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne w sferze energetyki, 
telekomunikacji, meteorologii, w lotnictwie cywilnym i wojskowym, a także dla firm ubezpieczenio-
wych czy służb pożarnictwa. W pojedynczych przypadkach dane takie były udostępniane również 
do analiz także dla potrzeb transportu kolejowego w Polsce. W artykule scharakteryzowano systemy 
wyładowań piorunowych w Polsce, oszacowano zagrożenie piorunowe i częstość wyładowań w sieci 
trakcyjne na terenie Polski oraz przedstawiono przykładowe rejestracje wyładowań doziemnych 
dla dwóch udokumentowanych przypadków szkód piorunowych w systemach sterowania ruchem 
kolejowym.

Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, systemy automatycznej detekcji piorunów, 
zagrożenie piorunowe infrastruktury kolejowej, szkody piorunowe w urządzeniach srk

1. Wprowadzenie

Według danych meteorologicznych na świecie występuje jednocześnie kilka 
tysięcy burz, w czasie których powstaje ok. 100 wyładowań piorunowych na se-
kundę, w tym 10-20% stanowią wyładowania doziemne. W Polsce rejestruje się 
rocznie ok. 500 000–700 000 doziemnych wyładowań piorunowych. Są one przy-
czyną wielu szkód piorunowych, od bardzo poważnych - np. pożarów budynków, 
uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, systemów in-
formatycznych, w tym także obiektów infrastruktury kolejowej, po szkody mniej 
kosztowne, takie jak uszkodzenia sprzętu audio, video, komputerów, użytkowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W każdym roku od piorunów w Polsce 
ginie od kilku do kilkunastu osób, a trzykrotnie więcej przeżywa takie porażenia 
(z bardziej lub mniej rozległymi obrażeniami). O skali tego problemu w Polsce 
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najlepiej wiedzą towarzystwa ubezpieczeniowe, które często ponoszą bardzo wyso-
kie koszty związane z wypłatami odszkodowań za straty spowodowane uderzenia-
mi pioruna bezpośrednio w obiekty naziemne lub w ich pobliżu. W procedurach 
projektowania i instalacji skutecznych środków ochrony odgromowej, a także do 
analiz i weryfikacji szkód piorunowych w wielu dziedzinach niezbędne jest uzyska-
nie obiektywnej informacji, jak często na danym terenie występują wyładowania 
piorunowe, czy rzeczywiście miały one miejsce, kiedy i gdzie wystąpiły, a także 
jakie były parametry prądów piorunowych.

Obecnie są w Polsce zainstalowane systemy automatycznej detekcji i lokalizacji 
piorunów o wysokiej efektywności detekcji i dużej dokładności lokalizacji wyła-
dowań. Są one źródłem precyzyjnych informacji o czasie i miejscu występowania 
wyładowań i/lub kolejnych udarów prądowych oraz o parametrach prądów pio-
runu. Zalety tych systemów polegają m.in. na wizualizacji danych o wyładowa-
niach piorunowych w czasie rzeczywistym (on-line), na umożliwieniu określenia 
kierunku rozprzestrzeniania się burz z piorunami, na ocenie ich intensywności oraz 
typu występujących wyładowań (w chmurze burzowej, między chmurami czy do-
ziemnych). 

Powodem zainstalowania systemów rejestracji piorunów nie są wyłącznie 
względy naukowo-poznawcze. Istotną rolę odgrywają względy ekonomiczne, ja-
kie wynikają z uzyskiwanych - na bieżąco lub w dowolnym czasie i w ujęciu staty-
stycznym - informacji o wyładowaniach piorunowych na danym obszarze.

2. Charakterystyka metod automatycznej detekcji wyładowań pioruno-
wych

Rejestracje wyładowań piorunowych w wielu krajach świata są realizowane za 
pomocą systemów automatycznej detekcji, opartych na nowoczesnych metodach 
cyfrowej rejestracji składowej elektrycznej lub magnetycznej pola elektromagne-
tycznego generowanego przez wyładowani atmosferyczne. W tym celu stosuje się 
mikroprocesorową technikę analizy sygnałów oraz pakietową transmisję danych 
cyfrowych, najczęściej z wykorzystaniem Internetu. 

Analizując rozwój badań piorunowych w skali światowej dostrzega się tenden-
cję do stworzenia globalnego systemu zapewniającego pełną informację o wyła-
dowaniach doziemnych - o miejscu uderzenia niemal każdego piorunu i o jego 
parametrach. W Europie większość krajów Unii Europejskiej, łącznie z Polską dys-
ponuje już takimi systemami.

Obecnie stosowane techniki detekcji wyładowań atmosferycznych są oparte na 
rejestracji, za pomocą specjalnie przystosowanych anten, fal elektromagnetycz-
nych generowanych przez wyładowania atmosferyczne na różnym etapie ich roz-
woju oraz w różnych pasmach częstotliwości (rys. 1).
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Rys. 1. Metodyka detekcji wyładowań atmosferycznych w powiązaniu z pasmem częstotliwości 
ich rejestracji [1]

Zarówno wyładowania CG jak IC są rejestrowane przez różne systemy ante-
nowe w paśmie bardzo małej, małej (VLF/LF) lub wielkiej częstotliwości (VHF). 
Na rys. 1 przedstawiono spektrum gęstości amplitudy fal elektromagnetycznych 
generowanych przez doziemne wyładowanie piorunowe w funkcji częstotliwości.

Użytkowane obecnie w wielu krajach świata systemy rejestracji i lokalizacji 
wyładowań atmosferycznych są oparte na następujących technikach:

-	 metodzie MDF (ang. Magnetic Direction Finding), czyli magnetycznego 
wykrywania kierunku (azymutu) propagacji fali elektromagnetycznej gene-
rowanej przez wyładowanie,

-	 metodzie TOA (ang. Time of Arrival), polegającej na pomiarze czasów do-
tarcia fali elektromagnetycznej od miejsca wystąpienia wyładowania do an-
ten pomiarowych,

-	 metodzie interferometrycznej, polegającej na pomiarze różnicy faz fali 
elektromagnetycznej odbieranej przez dwie anteny pola elektrycznego. 
Różnica faz jest ściśle zależna od kierunku rozchodzenia się fali.

Przy wykorzystaniu techniki MDF wyładowanie jest lokalizowane na podstawie 
intersekcji azymutu rejestrowanego za pomocą minimum dwóch anten. Następnie 
poprzez linie telekomunikacyjne lub Internet dane te są przekazywane do cen-
tralnego analizatora (komputera), który lokalizuje wyładowanie. Aby można było 
lokalizować wyładowania piorunowe niezbędne jest rozmieszczenie na danym ob-
szarze co najmniej 3 anten i zastosowanie metody triangulacji (rys. 2).

Technika TOA polega na bardzo dokładnej rejestracji czasu dotarcia impul-
sów pola elektrycznego wytwarzanego przez wyładowanie piorunowe docierające 
do przynajmniej trzech anten odbiorczych. Sygnał taki dociera do każdej anteny 
w różnym czasie, w zależności od jej odległości od miejsca wystąpienia wyłado-
wania. Koordynaty miejsca wystąpienia wyładowania są obliczane na podstawie 
różnic czasowych z minimum trzech anten na podstawie przecięcia się hiperbol 
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będących zbiorem punktów o jednakowych różnicach czasu między poszczególny-
mi parami anten. Zasada lokalizacji wyładowania na podstawie techniki TOA jest 
zilustrowana na rys. 3. 

Rys. 2. Zasada lokalizacji wyładowań doziemnych metodą MDF

Rys. 3. Ilustracja sposobu lokalizacji wyładowań metodą TOA

W latach osiemdziesiątych do lokalizacji wyładowań piorunowych zastosowa-
no technikę interferometryczną w paśmie bardzo wysokich częstotliwości VHF 
opartej na interferometrycznym pomiarze różnicy faz fali elektromagnetycznej re-
jestrowanej przez dwie różne anteny umieszczone w niewielkiej odległości (np. 
ok. 1 m). Do wyznaczenia kąta azymutu są potrzebne co najmniej 2 pary anten 
(rys. 4).



251REJESTRACJA WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH I WYKORZYSTANIE TYCH DANYCH...

Rys. 4. Ilustracja lokalizacji wyładowań metodą interferometryczną

3. Systemy rejestrujące wyładowania na obszarze Polski

3.1. Sieć CELDN

a)  b)
Rys. 5. Symulowana dokładność lokalizacji (a) i efektywność detekcji (b) wyładowań doziemnych sieci 

CELDN wg [3]
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W roku 2000 zainstalowano w Polsce pierwsze anteny do automatycznej de-
tekcji wyładowań atmosferycznych wykorzystujące technikę TOA i zintegrowano 
je z komercyjną europejską siecią rejestracji wyładowań CELDN (Central Euro-
pean Lightning Detection Network) [3]. CELDN stanowi część ogólnoeuropej-
skiego programu detekcji wyładowań EUCLID [2,3]. Dane o wyładowaniach at-
mosferycznych z sieci CELDN na obszarze Polski są udostępniane na zasadach 
komercyjnych.

3.2. System PERUN (SAFIR)

W roku 2002 rozpoczął w Polsce pracę system SAFIR 3000 (obecna nazwa 
PERUN), produkcji francuskiej firmy Dimensions (obecnie Vaisala), którego ope-
ratorem jest IMGW [4]. System wykorzystuje technikę interferometryczną w pa-
śmie VHF i umożliwia detekcję wyładowań doziemnych CG i międzychmurowych 
CC. Symulacja dokładności lokalizacji wyładowań atmosferycznych dla systemu 
PERUN jest przedstawiona na rys. 6a.

a) b)
Rys. 6. Konfiguracja anten systemu PERUN (miejsce instalacji anten oznaczono cyframi) i szacowa-
na dokładność lokalizacji wyładowań doziemnych (a) oraz efektywność detekcji wyładowań (b) wg 

IMGW [6]

Niestety konfiguracja systemu na obszarze Polski nie jest optymalna, a system 
PERUN nie jest zintegrowany z innymi systemami w Europie, co powoduje, że 
efektywność detekcji wyładowań na obszarze znajdującym się poza perymetrem 
wyznaczonym przez połączenia miejsc zainstalowania anten jest znacznie niższa od 
deklarowanej przez producenta (patrz rys. 6b). Dane z systemu są udostępniane 
odpłatnie.

3.3. System LINET

W roku 2006 w wyniku współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Monachium 
i Politechnikami: Warszawską, Białostocką, Gdańską, Rzeszowską oraz firmą Gal-
mar z Poznania zainstalowano w Polsce nowy system detekcji wyładowań atmos-
ferycznych LINET. System ten został opracowany przez zespół prof. Hansa Betza 
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z Uniwersytetu w Monachium i niemieckiej firmy Nowcast [6]. Obecnie system 
LINET obejmuje ponad 100 anten zainstalowanych na obszarze całej Europy 
(rys. 7a), w tym 11 na terenie Polski (rys. 7b).

System LINET rejestruje fale elektromagnetyczne od wyładowań atmosferycz-
nych w paśmie częstotliwości VLF/LF, lokalizuje zarówno wyładowania doziemne 
(CG), jak i międzychmurowe (IC) i wewnątrz chmur burzowych (IC). Wyłado-
wania IC są rejestrowane w ekspozycji trójwymiarowej, a więc z określeniem ich 
wysokości nad powierzchnią ziemi. Do przesyłu danych z anten, jak i do użytkow-
ników jest wykorzystywany Internet. Średni błąd lokalizacji wyładowań doziem-
nych na obszarze Polski przez LINET wynosi ok. 150-200 m. Dane z systemu 
są udostępniane klientom odpłatnie za wyjątkiem ich wykorzystywania do celów 
naukowych przez uczelnie współpracujące z operatorem danych.

a)

b) c)
Rys. 7. Konfiguracja anten systemu LINET w Europie (a) [11], na obszarze Polski (b) [11]; okręgi o 
promieniu 100 km oznaczają optymalny obszar detekcji dla każdej z anten [11], (c) widok anteny LI-
NET zainstalowanej na budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (zdjęcie autora)
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4. Wykorzystanie danych o wyładowaniach atmosferycznych dla potrzeb 
transportu kolejowego

4.1. Analiza zagrożenia piorunowego dla sieci trakcyjnej w Polsce

Ryzyko szkód piorunowych i zakres strat przez nie spowodowanych w infra-
strukturze transportu kolejowego w Polsce jest znaczące i wynika ze skutków od-
działywania bezpośrednich wyładowań np. w linie trakcyjne lub kolejowe urządze-
nia energetyczne, sterowania czy inne obiekty naziemne, ale jest także związane 
z oddziaływaniem wyładowań doziemnych pobliskich, występujących np. w od-
ległościach rzędu kilkuset metrów, a nawet kilometra od obiektów zawierających 
urządzenia elektroniczne lub informatyczne, a przede wszystkim układy sterowa-
nia ruchem kolejowym (srk).

Roczna częstość oddziaływań wyładowań piorunowych N na urządzenia infra-
struktury kolejowej jest uzależniona od następujących parametrów:

-	 wymiarów obiektów - np. geometrii i długości linii sieci trakcyjnej lub wy-
miarów obiektów infrastruktury zawierających urządzenia techniczne nie-
zbędne do funkcjonowania transportu kolejowego. Parametry te decydują 
o tzw. powierzchni zastępczej A – czyli powierzchni „zbierania” przez obiekt 
bezpośrednich wyładowań doziemnych, i/lub dochodzących do niego prze-
wodzących instalacji, takich jak sieci zasilające lub przesyłu danych;

-	 miejsca lokalizacji obiektów infrastruktury na obszarze Polski oraz ich eks-
pozycji na wyładowania atmosferyczne (np. obszar zabudowany lub nie, te-
ren płaski lub górzysty, warunki terenowe, itp.);

-	 rocznej gęstości wyładowań powierzchniowych Ng na danym obszarze Pol-
ski, dostępnej na podstawie obserwacji meteorologicznych lub z systemów 
lokalizacji wyładowań atmosferycznych.

Natomiast zakres szkód spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne 
w infrastrukturze transportu kolejowego zależy od cech obiektów infrastruktury 
i ich wyposażenia technicznego, w tym od odporności urządzeń na przepięcia pio-
runowe – np. systemów zasilania, przesyłów sygnałów cyfrowych lub analogowych 
w obiektach i przewodzących instalacji wprowadzanych do obiektów. Natomiast 
zastosowanie środków ochrony przed skutkami wyładowań decyduje o prawdopo-
dobieństwie p wystąpienia szkody piorunowej. Ważnym praktycznym czynnikiem 
jest oszacowanie strat piorunowych L związanych z wymiarem ekonomicznym 
określonego rodzaju szkody piorunowej liczonej np. w sposób względny w stosun-
ku do kosztów określonego obiektu lub proporcjonalnie do przerw w funkcjono-
waniu danego urządzenia niezbędnego do utrzymania ruchu kolejowego i związa-
nych z tym skutków. 

Opisana metodyka analizy prowadzi do oceny ryzyka szkód piorunowych R, 
zgodnego z opisem przedstawionym w PN-EN 62305-2 [7] jako:

    R = N × p × L (1)
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gdzie:
N = Ng × A × 10-6 – roczna liczba oddziaływań pioruna na obiekt i jego wy-

posażenie,
Ng – roczna powierzchniowa wyładowań doziemnych na km2 na danym tere-

nie,
A – zastępcza powierzchnia „zbierania” wyładowań przez obiekt naziemny 

w m2,
p – prawdopodobieństwo wystąpienia szkody piorunowej (p=1, jeśli nie zasto-

sowano żadnych środków ochrony).

Jakkolwiek seria norm PN-EN 62305 [7], dotyczących ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych nie obejmują formalnie sieci trakcji elektrycznej, to moż-
na na ich podstawie oszacować częstość oddziaływań piorunowych N np. na linie 
trakcyjne w Polsce i wykorzystać zamieszczoną w niej metodykę do oceny ryzyka 
R, niezbędnego przy w doborze skutecznych środków ochrony odgromowej i prze-
pięciowej urządzeń transportu kolejowego.

Przykładowe, wstępne oszacowanie częstości oddziaływań bezpośrednich wyła-
dowań piorunowych na kolejową sieć trakcyjną w Polsce zamieszczono w tabeli 1. 
Do obliczeń przyjęto następujące dane wyjściowe:

-	 długość zelektryfikowanej sieci trakcyjnej L, wg danych opublikowanych 
w raporcie rocznym PKP PLK SA [9] L = 24 914 km (rys. 8a), a wg [13] 
przeciętna wysokość zawieszenia sieci trakcyjnej H = 7 m, średnia szero-
kość pasa trakcji dwutorowej W = 13 m (średnia odległość między słupami 
trakcyjnymi),

-	 zastępcza powierzchnia „zbierania” wyładowań doziemnych przez sieć trak-
cyjną A = (6 H + W) L,

-	 liczba dni burzowych TD wg Atlasu Klimatu w Polsce [10], patrz rys.8b.

    
b

DG TaN ⋅=  (2)
gdzie:
a = 0,036 i b = 1,3 – współczynniki liczbowe oszacowane dla obszaru Polski [4].

Założono też zróżnicowanie gęstości wyładowań dla północnej centralnej i po-
łudniowej Polski, a dane w tabeli 1 przeliczono na 100 km długości linii.

Tabela 1. Oszacowana roczna liczba wyładowań piorunowych w linie sieci trakcyjnej w Polsce

Obszar Polski
Gęstość wyładowań NG Roczna liczba wyładowań w sieć trakcyjną N
1/km2×rok na 100 km długości linii

Północny 1,5 ÷ 2,1 0,8 - 1,1
Centralny 1,8 ÷ 2,5 1,0 - 1,4

Południowy 2,3 ÷ 3,4 1,3 - 1 ,9
Średnia dla Polski 1,2 - 1,5
Średnia roczna liczba bezpośrednich trafień wyładowań 
w sieć trakcyjną w Polsce 298 - 365
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a) b)
Rys. 8. Mapa sieci trakcyjnej w Polsce (a), mapa opracowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

www.plk-sa.pl” [11] oraz mapa dni z burzą w Polsce (b) wg [10]

Jak wynika z tab. 1 średnią liczbę bezpośrednich wyładowań piorunowych 
w sieć trakcyjną w Polsce można szacować na ok. 300-350. Każde z takich 
trafień może być przyczyną szkody o zróżnicowanym zakresie i skutkach. 
W przedstawionym oszacowaniu nie uwzględniono wpływu oddziaływań wy-
ładowań pobliskich, które stanowią szczególne zagrożenie dla urządzeń srk 
oraz przesyłu danych niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy trans-
portu kolejowego.

4.2. Przykładowe analizy szkód piorunowych w infrastrukturze trakcyjnej 
z zastosowaniem danych z systemu LINET

Od początku roku 2009 dane z systemu LINET są dostępne na zasadach 
komercyjnych dla wszystkich zainteresowanych. Były one także udostępnione 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do analizy znanych autorowi przypadków 
szkód w infrastrukturze kolejowej spowodowanych przez wyładowania pioru-
nowe.

Przypadek 1
W dniu 14 lipca 2011 roku wystąpiła szkoda piorunowa na odcinku tra-

sy kolejowej Koluszki-Skierniewice. Jej efektem była kilkugodzinna przerwa 
w transporcie kolejowym na tej trasie. W dniu tym system LINET zarejestro-
wał wyładowania doziemne o parametrach wyszczególnionych w tab. 2 [12].
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Tabela 2. Parametry doziemnych wyładowań piorunowych zarejestrowanych w pobliżu odcinka trasy 
kolejowej Koluszki-Skierniewice w dn. 14.07.2011 [12]

Wizualizację tych wyładowań przedstawiono na rys. 9 eksportując dane na 
mapę Google i zaznaczając na mapie z fragmentem linii kolejowej wyładowania 
doziemne, które mogły być przyczyną szkody piorunowej. Zidentyfikowano je 
w pasach odpowiednio o szerokości 1 km i 0,25 km od osi linii, umożliwiając w ten 
sposób identyfikację wyładowania, które spowodowało szkodę. Identyfikacja taka 
jest możliwa, jeśli jest dostępna informacja o czasie i miejscu wystąpienia szko-
dy (np. lokalizacja stacji srk lub czas zarejestrowanego uszkodzenia). Przy braku 
takiej informacji można kierować się np. informacją o wartości szczytowej prądu 
piorunu. Jak widać z tab. 2 wyładowanie zaznaczone jako nr 3 miało wartość 
prądu ponad 253 kA (czyli ekstremalnie dużą) i było zlokalizowane bezpośrednio 
w osi linii.

Rys. 9. Wizualizacja wyładowań doziemnych o parametrach podanych w tab. 2 [12]

 
Data i godzina [czas GMT] Szerokość 

geograficzna
Długość 

geograficzna
Amplituda 
prądu [kA]

Oznaczenie 
na mapie

20110714 04:26:49.353 + 51.8046 + 19.8689 -047.2 1
20110714 04:26:49.376 + 51.8047 + 19.8682 -024.4 2
20110714 04:30:42.056 + 51.8294 + 19.9022 -253.4 3
20110714 04:30:42.099 + 51.8284 + 19.9041 -030.0 4
20110714 04:30:42.213 + 51.8283 + 19.9075 -010.1 5
20110714 04:37:01.184 + 51.8186 + 19.8891  014.2 6
20110714 05:29:22.428 + 51.8398 + 19.9126 -018.3 7
20110714 11:55:31.526 + 51.8095 + 19.8772 -015.0 8
20110714 11:58:12.575 + 51.8282 + 19.9007 -042.1 9
20110714 20:45:31.525 + 51.8062 + 19.8647 -011.1 10
20110714 20:45:31.901 + 51.8058 + 19.8632 -008.7 11
20110714 20:52:53.034 + 51.8095 + 19.8791  011.6 12
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Przypadek 2
W dniu 27 maja 2014 r. trasie kolejowej Strażów- Jarosław wystąpiła szko-

da piorunowa, w wyniku której nastąpiło wyłączenie urządzeń srk na okres 46 
godzin [13]. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpiła z prośbą o dane pio-
runowe dla określonej lokalizacji i przedziału czasowego. Wg danych z systemu 
LINET na analizowanym odcinku trasy w analizowanym czasie zarejestrowano 
kilkanaście wyładowań piorunowych. Lokalizacje tych wyładowań zamieszczono 
na rys. 10 i zaznaczono numerami, w tym numerem 1 wyładowanie o wartości 
prądu 157,5 kA i dodatniej biegunowości, które było prawdopodobnie przyczyną 
omawianej szkody [12].

Rys. 10. Wizualizacja wyładowań doziemnych w dn. 27.05.2014 w okolicy trasy kolejowej Strażów- 
Jarosław, za zaznaczonymi numerami analizowanych w [13] wyładowań doziemnych wg [12]

5. Podsumowanie i wnioski

Aktualnie dane o wyładowaniach atmosferycznych w Polsce są praktycznie do-
stępne z dwóch systemów ich automatycznej detekcji - PERUN i LINET. Oba 
systemy rejestrują zarówno wyładowania doziemne, jak wewnątrz chmury lub 
między chmurami.

Efektywność detekcji wyładowań doziemnych systemu LINET jest znacząco 
lepsza od systemu PERUN, podobnie jak lepsza jest dokładność lokalizacji wyła-
dowań doziemnych. System LINET dostarcza także informacji o wysokości nad 
poziomem ziemi wyładowań wewnątrz chmurowych.

Dane z systemu PERUN obejmują większy przedział czasowy – obecnie już 
okres dwunastoletni, podczas gdy konfiguracja systemu LINET umożliwiająca 
uzyskiwanie wysokiej jakości danych o wyładowaniach doziemnych została zreali-
zowana dopiero w roku 2008.
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Dane o wyładowaniach piorunowych są wykorzystywane w wielu branżach – 
od meteorologii przez elektroenergetykę, telekomunikację, pożarnictwo czy fir-
my ubezpieczeniowe. Po pierwszych możliwościach wykorzystywania tych danych 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydaje się uzasadnionym coraz szersze ich 
stosowanie zarówno do analiz indywidualnych skód piorunowych, jak i do moni-
torowania w czasie rzeczywistym narażeń piorunowych sieci trakcyjnej, urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, zwłaszcza opartych na systemach komputerowych 
i wyposażenia nowoczesnych jednostek napędowych, takich jak np. Pendolino.
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Streszczenie. Stan infrastruktury kolejowej jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na 
jakość usług świadczonych przez przewoźników. Z tego względu musi on podlegać okresowej ocenie. 
Ocena taka służy z jednej strony do planowania inwestycji, remontów i prac utrzymaniowych, 
z drugiej zaś jest podstawowym kryterium charakteryzującym działalność zarządcy infrastruktury 
pod kątem wypełnienia stawianych mu celów. Artykuł zawiera przegląd sposobów oceny stanu 
infrastruktury na sieci kolei niemieckich, szwajcarskich i austriackich, a także analizy porów-
nawcze, z odniesieniem się do stanu infrastruktury na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Sformułowane zostały wnioski dotyczące parametrów przydatnych do oceny stanu infrastruktury 
kolejowej w Polsce.

Słowa kluczowe: infrastruktura, ocena stanu, czas jazdy, ograniczenia prędkości

1. Specyfika infrastruktury kolejowej

Infrastruktura kolejowa stanowi przykład infrastruktury sieciowej o szczegól-
nie dużym stopniu złożoności, znacznie większym niż w przypadku sieci gazowych 
czy energetycznych. Jej cechy charakterystyczne to:

– wyodrębnienie w ramach infrastruktury dużych podsystemów takich jak: 
droga kolejowa (tory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne), sterowanie, zasilanie,

– duże zróżnicowanie rozwiązań technicznych będące wynikiem długotrwałe-
go procesu ewolucyjnego rozwoju,

– rozległość przestrzenna,
– zmienność stanu infrastruktury w czasie mająca związek z przebiegającymi 

procesami eksploatacji, degradacji i odnowy,
– zmienność sposobu wykorzystywania infrastruktury w czasie.
Stan infrastruktury kolejowej jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na 

jakość usług świadczonych przez przewoźników pasażerskich i towarowych, dla-
tego musi podlegać okresowej ocenie. Można przy tym wyróżnić dwa zasadnicze 
rodzaje takich ocen:

– ocena przeprowadzana na potrzeby samego zarządcy infrastruktury, służąca 
do oceny poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także do planowania 
inwestycji, remontów i prac utrzymaniowych,
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– ocena na użytek zewnętrzny, szczególnie organów państwowych, będąca 
podstawą oceny działalności zarządcy infrastruktury pod kątem wypełnie-
nia stawianych mu celów.

Można przy tym wskazać wiele elementów, które są wspólne dla obu wymie-
nionych rodzajów ocen. Na przykład znajomość takich parametrów jak: wartość 
średnia ważona prędkości maksymalnej, liczba ograniczeń prędkości na sieci kole-
jowej, czy wydłużenie czasu jazdy spowodowane takimi ograniczeniami, jest istot-
na zarówno dla służb eksploatacyjnych samego zarządcy, jak i dla przewoźników 
kolejowych, organizatorów przewozów oraz ministra właściwego do spraw trans-
portu.

W niniejszym artykule skoncentrowano się na ocenach stanu infrastruktury 
pod kątem potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Niezbędność takich ocen wy-
nika z konieczności kontroli efektywności wydatkowania środków publicznych 
na infrastrukturę, a także z potrzeby upewnienia się, że usługi świadczone przez 
przewoźników w ramach kontraktów służby publicznej (Public service contracts) 
są realizowane na infrastrukturze należytej jakości. Oceny takie nabierają jesz-
cze większego znaczenia w tych krajach, w których funkcjonują kontrakty wie-
loletnie (MAC – multiannualcontracts) zawierane między państwem a zarządcą 
infrastruktury. Kontrakty wieloletnie opisują parametry (osiągi) infrastruktury 
kolejowej, jakie mają być osiągnięte w poszczególnych latach ich trwania, z dru-
giej zaś strony określają wielkość środków finansowych przeznaczanych przez 
państwo na ten cel.

2. Ocena stanu infrastruktury na kolejach niemieckich

W dniu 9 stycznia 2009 roku została zawarta między Republiką Federalną 
a Deutsche Bahn AG i kolejowymi spółkami infrastrukturalnymi umowa o wy-
maganych parametrach infrastruktury i jej finansowaniu (Leistungs - undFinan-
zierungsvereinbarung, w skrócie LuFV) [4]. Na mocy tej umowy corocznie we-
ryfikowane jest osiągnięcie uzgodnionych celów przez zarządcę infrastruktury. 
W szczególności corocznej ocenie opartej na wskaźnikach jakościowych podlega 
stan infrastruktury kolejowej. Wskaźniki przyjęte w umowie LuFV należą do 
trzech grup:

– jakościowe wskaźniki sankcjonujące,
– inne wskaźniki jakościowe,
– wskaźniki oceniające.
W niniejszym artykule przedstawiono bliżej sposób wyznaczania dwóch ja-

kościowych wskaźników sankcjonujących: teoretycznego wydłużenia czasu jaz-
dy oraz liczby usterek infrastruktury. Omówiono również ewolucję wartości tych 
wskaźników w ostatnich kilku latach.
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Rys. 1. Struktura wskaźników według umowy LuFV [4]

Najważniejszym wskaźnikiem jakościowym stosowanym w Niemczech do oce-
ny stanu infrastruktury kolejowej jest teoretyczne wydłużenie czasu jazdy. Para-
metr ten jest wyznaczany dla całej sieci, dla sieci dalekobieżnej i aglomeracyjnej 
oraz dla sieci regionalnych. Zasady jego wyznaczania są następujące [4]:

– Teoretyczny czas jazdy to czas, w jakim teoretyczny pociąg przejechałby całą 
sieć kolejową. Inaczej przy tym, niż w rzeczywistości, nie uwzględnia się 
strat czasu na hamowanie i przyspieszanie pociągu, co oznacza, że przy obli-
czaniu teoretycznego czasu jazdy przyjmuje się pełne wykorzystanie profilu 
prędkości. Każda usterka infrastruktury (o ile wiąże się z ograniczeniem 
prędkości) powoduje wydłużenie teoretycznego czasu jazdy.

– Przy wyznaczaniu teoretycznego wydłużenia czasu jazdy uwzględniane są 
tylko te odcinki, na których średniorocznie kursuje więcej niż jeden pociąg 
dziennie.

– Teoretyczne wydłużenie czasu jazdy odpowiada różnicy pomiędzy czasem 
przejazdu po sieci z usterkami infrastruktury (jazda z prędkościami rzeczy-
wiście obowiązującymi) i czasu przejazdu po sieci bez usterek (jazda z pręd-
kościami wymaganymi). Jest to wielkość związana wyłącznie z infrastruk-
turą, niezależna od (zróżnicowanych) charakterystyk pojazdów trakcyjnych, 
a przez to możliwa do wyznaczenia w sposób obiektywny. Zapewnia to po-
równywalność stanu infrastruktury na przestrzeni wielu lat.

– Ograniczenia prędkości wynikające z prowadzonych robót budowlanych nie 
są wliczane do teoretycznego wydłużenia czasu jazdy, gdyż nie wynikają 
z usterek infrastruktury. To samo dotyczy ograniczeń prędkości wprowadza-
nych obok miejsca robót.

Teoretyczne wydłużenie czasu jazdy jest obliczane jako różnica czasu przejazdu 
danego odcinka linii z prędkością rzeczywiście na nim obowiązującą (Ist-Geschwin-
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digkeit) i czasu jazdy z prędkością wymaganą (Soll-Geschwindigkeit). W przypadku, 
gdy prędkość obowiązująca i prędkość wymagana są zgodne, nie występuje żad-
ne wydłużenie czasu jazdy. Poszczególne wartości teoretycznych wydłużeń czasów 
jazdy ze wszystkich odcinków sieci kolejowej są sumowane.

 (1)

gdzie:
i – numer kolejny odcinka,
thFzvjfpl –teoretyczne wydłużenie czasu jazdy dla sieci kolejowej wynikające 

z różnic między prędkościami wymaganymi i rzeczywiście obowiązujący-
mi w rocznym rozkładzie jazdy [min],

n – liczba odcinków, na których występuje różnica między prędkością wymaga-
ną a prędkością rzeczywiście obowiązującą (ograniczoną),

si – długość i-tego odcinka [km],
VIst – prędkość rzeczywiście obowiązująca (ograniczona) [km/h],
Vsoll – prędkość wymagana [km/h],
60 – współczynnik przeliczeniowy [min/h].

Oprócz teoretycznego wydłużenia czasu jazdy według rocznego rozkładu jaz-
dy na kolejach niemieckich wyznacza się teoretyczne wydłużenie czasu jazdy dla 
usterek nieuwzględnionych w rocznym rozkładzie jazdy, ale obowiązujących dłu-
żej niż 180 dni. Podstawą do obliczenia teoretycznego wydłużenia czasu jazdy są 
wykazy ograniczeń doraźnych przekazywane co miesiąc przez DB Netz do Fe-
deralnego Urzędu Kolejowego (Eisebahnbundesamt). Dla każdego miesiąca okresu 
sprawozdawczego (od grudnia roku poprzedzającego do listopada danego roku) 
obliczane jest teoretyczne sumaryczne wydłużenie czasu jazdy dla wszystkich tych 
ograniczeń, które według stanu na ostatni dzień miesiąca obowiązywały dłużej niż 
180 dni. Wartości z poszczególnych miesięcy są następnie dodawane i dzielone 
przez liczbę miesięcy (12). Ze względu na fakt, że na wprowadzenie pewnej części 
ograniczeń zarządca infrastruktury (DB Netz) nie ma wpływu lub wpływ ten jest 
znikomy, ostatecznie obliczone teoretyczne wydłużenie czasu jazdy jest zmniejsza-
ne o wartość stałą (ryczałtową). Zgodnie z umową LuFV z 2009 roku ta wartość 
ryczałtowa wynosi 10 minut.

 (2)

gdzie:
i – kolejny miesiąc od grudnia roku poprzedzającego do listopada roku rozli-

czeniowego,
j – numer kolejny odcinka,
thFzvLa –teoretyczne wydłużenie czasu jazdy wynikające z usterek infrastruktu-

ry nie uwzględnionych w rocznym rozkładzie jazdy [min],
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m – każdorazowo liczba usterek infrastruktury na koniec danego miesiąca, 
obowiązujących dłużej niż 180 dni,

sj – długość j-tego odcinka z usterkami infrastruktury (długość ograniczenia 
prędkości) według bazy ograniczeń [km],

VLa – prędkość ograniczona w wyniku usterki infrastruktury [km/h],
Vsoll – prędkość obowiązująca [km/h],
60 – współczynnik przeliczeniowy [min/h],
x – wartość ryczałtowa w celu uwzględnienia ograniczeń wynikających z decy-

zji organów administracyjnych (dotyczy głównie przejazdów kolejowych).

Wskaźnik jakościowy „liczba usterek infrastruktury” został wprowadzony na 
mocy pierwszego aneksu do umowy LuFV z ważnością od 1 stycznia 2010 roku. 
Przez usterkę infrastruktury rozumie się taką usterkę infrastruktury kolejowej, 
wskutek której wprowadzone jest ograniczenie prędkości. Występują przy tym 
następujące rodzaje usterek:

– BM – usterka mostu,
– EM – usterka elektrotechniczna (tylko na liniach zelektryfikowanych),
– OLM – usterka sieci trakcyjnej,
– OM – usterka nawierzchni,
– SM – usterka urządzeń sterowania,
– TM – usterka tunelu,
– UM – usterka podtorza,
– SW – ograniczenie z uwagi na wiatr boczny (dotyczy taboru z wychylnym 

nadwoziem),
– SO – ograniczenie z innych powodów,
– AnoLa (BÜ) – ograniczenie wynikające z decyzji organów administracyj-

nych (dotyczy obszaru przejazdów kolejowych).
Na sieci kolei niemieckich rozróżniane są dwie kategorie usterek infrastruktury, 

to jest usterki uwzględnione w rocznym rozkładzie jazdy oraz usterki nieuwzględ-
nione w rocznym rozkładzie jazdy, a obowiązujące dłużej niż 180 dni.

Do usterek infrastruktury nie zalicza się ograniczeń w strefie przejazdów, które 
zostały wprowadzone w wyniku decyzji organów administracyjnych (tzw. AnoLa). 
Podobnie nie są uwzględniane ograniczenia prędkości wynikające z prowadzonych 
robót budowlanych, jednakże pod warunkiem, że przed rozpoczęciem tych robót 
na odcinku nie występowały usterki infrastruktury.

Do obliczenia wskaźnika liczby usterek infrastruktury brana jest suma wszyst-
kich usterek na odcinkach zawartych w rejestrze infrastruktury (Infrastrukturka-
taster – ISK), niezależnie od liczby pociągów przejeżdżających przez poszczególne 
odcinki. Wskaźnik wyznaczany jest osobno dla sieci dalekobieżnej i aglomeracyj-
nej (Fern- undBallungsnetz – FuB) oraz dla sieci regionalnych. Ponadto określana 
jest wartość wskaźnika dla usterek uwzględnionych w rocznym rozkładzie jazdy 
oraz nieuwzględnionych w rozkładzie jazdy, ale obowiązujących dłużej niż 180 dni 
(na podstawie statystyki ograniczeń).
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Ewolucję wartości teoretycznego wydłużenia czasu jazdy oraz liczby usterek 
infrastruktury w latach 2008-2013 przedstawiono na wykresach.

Rys. 2. Teoretyczne wydłużenie czasu jazdy na sieci DB Netz

W roku 2013 teoretyczne wydłużenie czasu jazdy obliczone dla sieci kolejowej 
wyniosło 2544 minuty, w tym 647 minut na sieci dalekobieżnej i aglomeracyjnej 
i 1907 minut na sieciach regionalnych. Wyniki dla całej sieci DB Netz wskazują na 
poprawę o 301 minut w stosunku do 2008 roku. Z drugiej strony należy zauważyć 
pogorszenie wartości wskaźnika wyznaczonego dla roku 2013 w stosunku do war-
tości z roku poprzedniego (2012). W raporcie o stanie infrastruktury wzrost teore-
tycznego wydłużenia czasu jazdy o 53 minuty przypisano ograniczeniu prędkości 
wprowadzonemu w sierpniu 2012 roku na odcinku Halle – Bitterfeld wskutek 
złego stanu nawierzchni o eksperymentalnej konstrukcji [3].

Liczba usterek infrastruktury, jako wskaźnik jakościowy została wprowadzona 
na mocy aneksu do umowy LuFV ważnego od 1 stycznia 2010 roku. Wartość tego 
wskaźnika stopniowo zmniejszała się od 1778 w roku 2009 do 1394 w roku 2013.

Celowe wydaje się zestawienie wartości obu wskaźników: teoretycznego wy-
dłużenia czasu jazdy i liczby usterek infrastruktury z wielkościąinfrastruktury kolei 
niemieckich, którą charakteryzują następujące parametry [3]:

– Długość eksploatacyjna sieci 33295 km, w tym sieć dalekobieżna i aglome-
racyjna (FuB) 22011 km, sieci regionalne (RegN) 11284 km,

– Długość torów 61153 km, w tym sieć dalekobieżna i aglomeracyjna (FuB) 
47302 km, sieci regionalne 13851 km.

Obliczając teoretyczne wydłużenie czasu jazdy według stanu na rok 2013 od-
niesione do długości linii otrzyma się następujące wartości:

– 76,4 min/1000 km linii na całej sieci kolejowej,
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– 29,4 min/1000 km linii sieci FuB,
– 169,0 min/1000 km linii sieci RegN.
Analogiczne wartości teoretycznego wydłużenia czasu jazdy przypadające na 

jednostkę długości toru są następujące:
– 41,6 min/1000 km toru na całej sieci kolejowej,
– 13,7 min/1000 km toru na sieci FuB,
– 137,7 min/1000 km toru na sieciach RegN.

Rys. 3. Usterki infrastruktury (ograniczenia) na sieci DB Netz

Należy zwrócić uwagę na znaczną różnicę pomiędzy wartościami dla sieci da-
lekobieżnej i aglomeracyjnej oraz dla sieci regionalnych. Teoretyczne wydłużenie 
czasu jazdy na 1 km toru jest niemal dokładnie 10 razy większe na sieciach regio-
nalnych niż na liniach sieci FuB. Liczba usterek infrastruktury na 1000 km linii 
wynosiła w 2013 roku 41,9, na 1000 km toru zaś 22,8.

Poza oceną w skali całej sieci DB Netz, wykonywane są także oceny dla jej 
części istotnych dla poszczególnych podmiotów. Podmiotami takimi są w szczegól-
ności związki komunikacyjne, odpowiedzialne za organizację transportu publicz-
nego na terenie poszczególnych krajów związkowych lub ich części (na przykład na 
obszarze dużych aglomeracji miejskich). Coroczne raporty przedstawiające analizy 
stanu infrastruktury wydaje od 2006 roku Związek Komunikacyjny Berlin-Bran-
denburg (VBB) [8]. Zasadniczymi parametrami, które służą do oceny stanu infra-
struktury w raportach VBB są liczba ograniczeń prędkości oraz ich sumaryczna 
długość. Określa się także wydłużenie sumaryczne czasu przejazdu spowodowane 
tymi ograniczeniami. Na podstawie tych danych ustala się listę preferowanych 
z punktu widzenia organizatora przewozów działań naprawczych (z podziałem na 
trzy grupy, to jest od działań absolutnie niezbędnych do działań uzupełniających). 
Podstawą do zakwalifikowania działań do poszczególnych grup jest udział wydłu-
żenia czasu jazdy w normalnym czasie przejazdu, a także znaczenie poszczególnych 
odcinków w sieci [8].
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3. Ocena stanu infrastruktury na kolejach szwajcarskich

W Szwajcarii sieć kolejowa jest zarządzana przez wielu zarządców, z których 
największym są SBB (szwajcarskie koleje państwowe), do których w 2013 roku 
należało 3012 km linii oraz 7518 km torów[1].

Praktyka sporządzania corocznych raportów o stanie infrastruktury została za-
inicjowana po audycie zewnętrznym sporządzonym w 2009 roku. Pierwszy taki 
raport SBB wydały w 2010 roku. Wraz z wejściem w życie umowy na lata 2011-
2012 koleje szwajcarskie, zarówno SBB, jak i koleje prywatne, publikują corocz-
nie raporty o stanie sieci kolejowej (NetzBe -Netzzustandbericht). Raporty takie 
są wymagane przez Federalny Urząd Komunikacji (BundesamtfürVerkehr), ale są 
równocześnie traktowane jako instrument zarządzania. Dostarczają one informa-
cji o zmianach stanu poszczególnych składników infrastruktury i pozwalają okre-
ślić potrzeby w zakresie utrzymania zasobów według jednoznacznych kryteriów. 
Umożliwiają również ocenę wpływu wydatkowanych środków na stan infrastruk-
tury [2]. 

Stan infrastruktury jest oceniany według trzech grup kryteriów:
– Substancja (na przykład pozostały czas życia, pozostały okres użytkowania, 

oceny stanu),
– Dostępność (na przykład usterki, zakłócenia, czas opóźnień, czas wyłączenia 

z użytkowania),
– Bezpieczeństwo (na przykład liczba zdarzeń, zgodność z przepisami).
Ocena jest przeprowadzana w skali ocen od 1 (stan krytycznie zły) do 6 (stan 

bardzo dobry). Wszystkie oceny są ważone wartością odtworzeniową poszczegól-
nych urządzeń (zasobów). Zróżnicowany rozkład ocen dla poszczególnych zaso-
bów odzwierciedla ich zróżnicowane właściwości. Stan zasobów zależy od stosowa-
nych rozwiązań technicznych, od ich fizycznych i technicznych procesów starzenia, 
od ich obciążenia, od wymagań funkcjonalnych i prawnych, a także od inwestycji 
i działań utrzymaniowych. Przykład szczegółowych kryteriów oceny w odniesieniu 
do rozjazdów przedstawiono na rysunku 4.

Mimo generalnie dobrego stanu infrastruktury szwajcarskich kolei państwo-
wych, zarządzanej przez SBB Infrastruktur,w ostatnim okresie pogorszyła się oce-
na stanu nawierzchni (spadek z 4,71 w roku 2012 do 4,15 w roku 2013). Na sieci 
kolejowej wprowadzona została duża liczba ograniczeń prędkości, która wzrosła 
z 35 w 2012 roku do 87 w 2013 roku (z tego 83 ograniczenia spowodowane sta-
nem drogi kolejowej). W większości przypadków ograniczenia spowodowane były 
wadami szyn, których stwierdzono ponad trzykrotnie więcej (5100), niż w roku 
poprzednim (1600). Trend pogarszania się stanu szyn był obserwowany już w po-
przednich latach. Zwiększenie liczby wad miało także związek z wprowadzeniem 
do eksploatacji nowych technik pomiarowych (w stosunku do dotychczas stoso-
wanych badań ultradźwiękowych). Większość stwierdzonych wad szyn miała cha-
rakter zmęczeniowy. Przypisano je z jednej strony wprowadzeniu do eksploatacji 
nowych typów pojazdów szynowych, bardziej oddziałujących na nawierzchnię, 
a z drugiej strony niewystarczającemu zakresowi robót utrzymaniowych, w tym 
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szczególności szlifowania szyn [5].W celu usunięcia ograniczeń prędkości, przede 
wszystkim poprzez wymiany szyn, konieczne było wydatkowanie dodatkowej 
kwoty 94 milionów CHF [5].

Rys. 4. Kryteria oceny stanu infrastruktury na przykładzie rozjazdów

Ponadto w 2013 roku wykonane zostałypogłębione analizy wewnętrzne oraz 
zostały zlecone ekspertyzy, mające na celu określenie wpływu ograniczeń w utrzy-
maniu w latach 1995-2010 na żywotność nawierzchni kolejowej. Analizy te wy-
kazały, że ograniczenia w podbijaniu torów doprowadziły do skrócenia typowego 
okresu użytkowania nawierzchni (z 37 do 33 lat) [5].W efekcie tych stwierdzeń 
obniżenia uległa ocena w obszarze nawierzchni. Odpowiednio zwiększono także 
szacunkową wartość zaległości w wymianach.

W celu utrzymania wartości oceny substancji, na okres 2013-2016 przewidzia-
no wymiany nawierzchni na długości 190 km rocznie (poprzednio planowano o 10 
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km mniej). Jednak, aby znacząco zredukować zaległości, od roku 2017 konieczna 
będzie wymiana 245 km toru rocznie [5].

4. Ocena stanu infrastruktury kolei austriackich

Sieć kolejowa w Austrii jest zarządzana przez ÖBB-Infrastruktur AG. Koleje 
austriackie prowadzą oceny stanu infrastruktury stosując do tego celu specjali-
styczne oprogramowanie wykorzystujące sieciowe bazy danych. W celu wspo-
magania decyzji dotyczących utrzymania rozwinięty został system analizy stanu 
torów, w ramach którego możliwa jest statystyczna ocena zmian jakości odcinków 
toru. W szczególności obok stosowanego od 2003 roku systemu NATAS (New 
AustrianTrackAnalysing-System), wprowadzono w 2011 roku system wykrywania 
i pomiaru głębokości nadpęknięć szyn (headchecks). W tym celu wykorzystywana 
jest kombinacja badań ultradźwiękowych i technik pomiarowych opartych na prą-
dach wirowych [7].

Interesujący jest przypadek oceny zewnętrznej stanu infrastruktury dokonanej 
w 2010 roku przez Izbę Obrachunkową (RechnungsHof), będąca w Austrii organem 
kontroli państwowej. Przesłanką do podjęcia takiej oceny był wzrost liczby ograni-
czeń prędkości na sieci ÖBB-Infrastruktur AG. Liczba ta zwiększyła się w okresie 
od 2005 roku do kwietnia 2009 roku o 65%, to jest od 204 do 336. W tym sa-
mym czasie skumulowana długość ograniczeń prędkości wzrosła o 45%, z 273 km 
do 395 km [6].

Dane o ograniczeniach jednoznacznie świadczyły o pogarszaniu się w tym 
okresie stanu infrastruktury na wielu odcinkach. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na fakt, że ograniczenia dotyczyły w różnym stopniu poszczególnych części sieci 
(zgodnie z ówcześnie stosowanym podziałem). Zostały one wprowadzone na:

– 4,3% długości sieci A (linie o największym znaczeniu),
– 6,0% długości sieci B (linie o średnim lub regionalnym znaczeniu),
– 8,8% długości sieci C (linie o mniejszym lub podrzędnym znaczeniu).
Na całej sieci kolei ÖBB ograniczenia były wprowadzone na odcinkach stano-

wiących łącznie 5,5% jej długości. Średni czas obowiązywania ograniczenia pręd-
kości wynosił około 2,55 roku. Około 1/3 ograniczeń obowiązywała przez okres 
dłuższy niż 3 lata [6].

W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 19% obiektów infrastruktury 
przekroczony został okres ich trwałości technicznej. Równocześnie w okresie od 
1997 do 2008 roku praca przewozowa na kolejach austriackich wzrosła o 45%. 
Dlatego pewna część obiektów przestała już odpowiadać zwiększonym wymaga-
niom. Zwiększone obciążenie infrastruktury przyczyniło się do powstania nowych, 
niebezpiecznych typów wad zmęczeniowych szyn [6].

Izba Obrachunkowa przeanalizowała wielkość środków przeznaczanych na re-
monty i na utrzymanie w latach 2005-2008. Środki faktycznie wydatkowane wy-
niosły w tym okresie średniorocznie:
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– 125,2 mln EUR na utrzymanie,
– 333,3 mln EUR na odnowienia (inwestycje odtworzeniowe).
Tymczasem utrzymanie infrastruktury w stanie niepogorszonym wymagałoby 

przeznaczania corocznie kwoty 146,5 mln na utrzymanie i 560 mln EUR na odno-
wienia. Wobec niewystarczających środków, nie było możliwe powstrzymanie odcin-
kowej degradacji infrastruktury. W ciągu kilku lat powstały zaległości w robotach 
utrzymaniowych. W efekcie około 90% ograniczeń prędkości nie mogło być usunięte 
poprzez naprawy, a jedynie przez prace o znacznie większym zakresie (odnowienia).

Izba Obrachunkowa w raporcie pokontrolnym wydała zalecenia, których realiza-
cję oceniono w raporcie wydanym w 2012 roku [7]. W celu zmniejszenia liczby ogra-
niczeń, a w efekcie poprawienia stanu infrastruktury, przeprowadzono zmiany struk-
turalne, łącząc spółki zajmujące się budową (ÖBB–Infrastruktur Bau AG) i eksplo-
atacją (ÖBB–Infrastruktur Betrieb AG) w jeden podmiot: ÖBB–Infrastruktur AG. 
Dzięki temu wyeliminowano zbędne rozliczenia, a przede wszystkim uproszczone 
zostały procesy decyzyjne przy podejmowaniu niezbędnych robót utrzymaniowych.

Zmieniona została strategia utrzymania infrastruktury. W większym stopniu 
uwzględniono w niej wiek, stan i intensywność użytkowania istniejącej infrastruk-
tury. Uwzględniono także wnioski ze szczegółowych badań kosztów cyklu życia 
(LCC), w tym podejmowanie działań w optymalnym z punktu widzenia technicz-
no-ekonomicznego momencie.

Na roboty utrzymaniowe i remontowe zostały skierowane zwiększone środki. 
O ile w 2009 roku na inwestycje odtworzeniowe na sieci kolejowej wydatkowano 
411,8 mln EUR, to na rok 2012 zaplanowano kwotę 501,4 mln EUR. Kwoty 
przeznaczone na utrzymanie wzrosły z 125,6 mln EUR w 2009 roku (wartość 
faktycznie wydatkowana) do 189,6 mln EUR w 2012 roku (wartość planowana 
w budżecie). Przy alokacji zasobów priorytetowo potraktowana została sieć pod-
stawowa, mająca większe znaczenie dla jakości ruchu niż sieć uzupełniająca.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku liczba ograniczeń na sieci kolejowej 
wyniosła 152, łączna zaś ich długość – do 136 km. W porównaniu do stanu z 1 
stycznia 2009 roku oznaczało to zmniejszenie liczby ograniczeń o 52,5%, a ich dłu-
gości – aż o 64,6% [7]. Szczegółowe dane o ograniczeniach zawiera poniższa tablica.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Liczba ograniczeń 204 167 194 277 320 347 243 152
Długość ograniczeń [km] 273 265 273 338 384 373 285 136
Źródło: Raporty Izby Obrachunkowej (RechnungsHof) dotyczące ograniczeń prędkości na sieci ÖBB. Bund 2010/5, Bund 2012/9

5. Wnioski

Europejscy zarządcy w sposób ciągły prowadzą ocenę stanu technicznego za-
rządzanej przez siebie infrastruktury kolejowej. Coraz bardziej rozpowszechnia się 
dobra praktyka publikowania corocznych raportów o stanie infrastruktury. Po-
trzeba ich opracowywania wynika przede wszystkim z wymagań organów pań-
stwowych. Z jednej strony zapewniają one finansowanie remontów i utrzymania 
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w ramach kontraktów wieloletnich, a z drugiej strony oczekują osiągnięcia przez 
zarządcę stawianych celów. Przedstawione przykłady wskazują na wielość kryte-
riów i sposobów oceny. Koleje niemieckie stosują ocenę opartą na wskaźnikach 
jakościowych, z których najważniejsze są teoretyczne wydłużenie czasu jazdy oraz 
liczba usterek infrastruktury (ograniczeń). Koleje szwajcarskie wypracowały sys-
tem wykorzystujący ocenę w skali punktowej.W niektórych przypadkach oceny 
stanu infrastruktury kolejowej mają charakter nadzwyczajny, na przykład oceny 
przeprowadzane przez organy kontroli państwowej. Ich przykładem jest kontrola 
Izby Obrachunkowej przeprowadzona na kolejach austriackich w 2010 roku, czy 
niedawne kontrolena kolejach francuskich.

W Polsce jak dotąd nie opracowywano raportów o stanie infrastruktury. Pe-
wien zakres dość ogólnych informacji zawierają raporty roczne spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Należy przy tym zwrócić uwagę, że kryteria opisujące stan 
infrastruktury w tych raportach ulegały w kolejnych latach pewnym zmianom. 
Na rok 2013 Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymał do wykonania cele 
związane z poprawą stanu infrastruktury (dodatni bilans prędkości, zmniejszenie 
liczby ograniczeń prędkości, skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich 
w wybranych relacjach).

Obecnie trwają prace nad umową wieloletnią na utrzymanie infrastruktury ko-
lejowej, jaka zostanie zawarta między ministrem właściwym do spraw transportu 
a zarządcą infrastruktury kolejowej. Umowa taka powinna zapewnić utrzymanie 
infrastruktury na poziomie atrakcyjnym dla przewoźników kolejowych oraz trwa-
łość efektów prowadzonych obecnie inwestycji modernizacyjnych i rewitalizacyj-
nych. Dlatego tak istotne jest wykorzystanie doświadczeń zagranicznych w za-
kresie kryteriów oceny stanu infrastruktury. Kryteria takie muszą opisywać stan 
poszczególnych składników infrastruktury, być jednoznaczne i wyliczalne. Powin-
ny także motywować zarządcę do uzyskania największych efektów przy ograniczo-
nych środkach.
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE LOGISTYKI WYMIANY 
ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH1

 

Streszczenie. W celu poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do trans-
portu samochodowego i lotniczego, rozwijane są linie dla kolei dużych prędkości, które cechuje 
m.in.wysoka jakość zabudowy toru, a w szczególności rozjazdów. Dbając o spełnienie wysokich 
wymagań, a głównie ze względu na bezpieczeństwo, przystępuje się do projektowania specjalistycz-
nych systemów transportowych w procesie załadunku, logistyki, wyładunku i zabudowy rozjazdów 
w liniach kolejowych. W artykule przedstawiono wykorzystywane obecnie na polskim rynku tech-
nologie zabudowy rozjazdów kolejowych. Sprecyzowano wynikające z błędnej technologii zabudowy 
zagrożenia i ryzyka. Przedstawiono zarys założeń do zaprojektowania nowatorskiej, kompleksowej 
technologii produkcji transportu i zabudowy rozjazdów kolejowych.

Słowa kluczowe: logistyka, rozjazd kolejowy, wagon

1. Wstęp

Współczesny transport szynowy, uznawany za najbardziej ekologiczny i uni-
wersalny, wymaga wykonawstwa nawierzchni, w tym rozjazdów kolejowych, przy-
stosowanych do:

– dużych prędkości,
– dużych nacisków osi,
– dużego obciążenia ruchem. 
Transport kolejowy w celu poprawy konkurencyjności z transportem samocho-

dowym i lotniczym rozwija linie dedykowane coraz wyższym prędkością, które 
cechują się m.in.wysoką jakością zabudowy toru kolejowego, a w szczególności 
rozjazdów. Wymaga to stosowania najnowszych rozwiązań z zakresu metalurgii 
materiałów stosowanych w produkcji nawierzchni, ze szczególnym uwzględnie-
niem procesu załadunku, wyładunku i montażu rozjazdów kolejowych w miejscu 
zabudowy.Tendencje rynku i ceny dostępu do infrastruktury szynowej w Europie 
określają tempo robót wykonawstwa inwestycyjnego oraz wymiany nawierzchni 
szynowych w ramach modernizacji i rewitalizacji istniejących linii kolejowych.
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2. Założenia projektowe logistyki rozjazdów kolejowych w Polsce

2.1. Analiza problemu badawczego, kompletacja danych wejściowych

Wymagania odnośnie skracania czasu zamknięć torowisk powodują koniecz-
ność nieustannych penetracji najnowszych technologii w zakresie maszyn i urzą-
dzeń dla modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych. Firmy krajowe oraz między-
narodowe wspólnie z zarządcami infrastruktury szynowej w Europie w odpowiedzi 
na wymagania rynku poszukują najlepszych form dostawy i zabudowy z zachowa-
niem wysokiej jakościpoczątkowej i tolerancji rozjazdów kolejowych.

Zważywszy na złożoność konstrukcji rozjazdu i jego elementów [1], wyni-
kającą ze skomplikowanego układu geometrycznego i statycznego, niejedno-
rodnej sztywności podłużnej i poprzecznej elementów, łatwo określić, jak dużo 
trudności wiąże się z jego wykonaniem i utrzymaniem w stałej niezawodności. 
Dbając o spełnienie wysokich wymagań, a głównie ze względu na bezpieczeństwo 
transportu szynowego, przystępuje się do projektowania specjalistycznych syste-
mów transportowych w procesie załadunku, logistyki, wyładunku i zabudowy roz-
jazdów kolejowych w liniach kolejowych.

Produkcja i montaż rozjazdu kolejowego odbywa się obecnie w zakładach wy-
twórczych, na specjalistycznych stołach montażowych. Zmontowany rozjazd jest 
poddany odbiorom przez wewnętrzną kontrolę jakości oraz zamawiającego,według 
specjalnie do tego przygotowanych kartach pomiarowych z wykorzystaniem przy-
rządów i szablonów pomiarowych. Po dokonanym odbiorze, rozjazd kolejowy jest 
demontowany na części rozjazdowe, a następnie ładowany zostaje na platformy 
transportowe, w zależności od wymagań zamawiającego jest to samochód cięża-
rowy typu TIR lub wagon kolejowy. Po załadunku rozjazdu na środek transportu, 
producent nie ma żadnego wpływu na jakość transportu i rozładunku w miejscu 
docelowym. Kolejnym etapem procesu logistyki jest ponowny montaż rozjazdu 
kolejowego w liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez firmy budowlane, 
nierzadko nie mające przeszkolenia oraz doświadczenia w zakresie montażu roz-
jazdów kolejowych.

Brak możliwości dostawy i instalacji rozjazdu w całości i wiążąca się z tym 
konieczność demontażu skutkuje obniżeniem parametrów technicznych rozjazdu. 
Utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe jest osiągnięcie parametrów 
technicznych na poziomie identycznym jak uzyskane w procesie produkcyjnym na 
stołach montażowych u producenta. Konieczność demontażu i ponowny montaż 
rozjazdów dodatkowo znacząco wydłuża łączny czas produkcji i instalacji rozjazdu, 
co skutkuje koniecznościąwydłużenia okresu wyłączenia linii kolejowych na czas 
modernizacji.

Kluczowe elementy mające wpływ na optymalizację procesu wymiany rozjazdu:
– rozjazd dostarczony na teren wymiany musi być maksymalnie zmontowany, 

optymalnym rozwiązaniem jest precyzyjny montaż u producenta;
– rozjazd musi zostać dostarczony na budowę w stanie nieuszkodzonym, z za-

chowaniem wszelkich parametrów geometrii konstrukcji;
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– transport i rozładunek rozjazdu musi przebiegać sprawnie oraz bezpiecznie 
dla ludzi i ładunku;

– transport powinien odbywać się drogą szynową.
Założenia projektowe są odpowiedzią rynkową na zapotrzebowanie zgłaszane 

od głównego odbiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.o możliwość przewozu 
rozjazdów kolejowych w blokach na miejsce zabudowy, co jest potwierdzeniem 
zainteresowania technologią kompleksowej wymiany rozjazdów kolejowych.

2.2. Podstawowe założenia ogólne do projektu specjalnego wagonu

Rozjazd kolejowy jest to element nawierzchni szynowej służący do zmiany 
kierunku przejazdu pojazdu szynowego [4]. Zbudowany jest z trzech modułów: 
zwrotnica, szyny łączące, krzyżownica z urządzeniami kierownic, a w przypadku 
krzyżownicy z ruchomym dziobem z szynami tocznymi.

 

 

Rys. 1. Budowa rozjazdu kolejowego

W związku z dużymi gabarytami transportowanych bloków oraz ogranicze-
niami skrajni kolejowej (skrajnia taborowa i budowlana), do transportu rozjazdów 
nie można wykorzystać standardowych, funkcjonujących na rynku wagonów ko-
lejowych. Danymi wejściowymi do projektu są podstawowe parametry gabarytu 
transportowanego ładunku w postaci zblokowanych zespołów rozjazdowych oraz 
ograniczenia przestrzeni, w której mogą poruszać się pojazdy szynowe – skraj-
nia taborowa. W zależności od typu transportowanego rozjazdu wymiary geome-
tryczne zblokowanych części rozjazdowych są zróżnicowane.

strunobeton Max. gabaryty elementów
Rz 60E1-500 sb SUMA [Mg] Długość [mm] Szerokość [mm]
zwrotnica + Pża-16 + akces. 18,935 18357 2900
szyny łączące + Pża-16 17,121 15191 3700
krzyżownica z kierownicami +16 12,984 8080 4300
suma: 49,040

strunobeton Max. gabaryty elementów
Rz 60E1-760 sb SUMA [Mg] Długość [mm] Szerokość [mm]
zwrotnica + Pża-16 + akces. 22,510 22350 2900
szyny łączące + Pża-16 19,490 19206 3700
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krzyżownica z kierownicami +16 12,770 12640 4500
suma: 54,771

strunobeton Max. gabaryty elementów
Rz 60E1-1200 sb SUMA [Mg] Długość [mm] Szerokość [mm]
zwrotnica + Pża-16 + akces. 24,902 24142 2800
szyny łączące + Pża-16 28,853 25600 3600
krzyżownica z kierownicami +16 24,15 15026 4400
suma: 77,901

Rys. 2. Tabelaryczny wykaz gabarytów i mas transportowanych elementów rozjazdowych

Dane wejściowe do projektu wagonu:
– ciężar właściwy do 40 ton; Ładowność 40 ton; 
– długość całkowita 27,50 [m]; Długość załadunkowa 26,00 [m]; Maksymal-

na długość podkładów - 4,40 [m];
– średnica koła 920 [mm];
– najmniejszy promień skrętu 70 [m];
– prędkość maksymalna bez ładunku 120 [km/h]; prędkość maksymalna z ła-

dunkiem 100 [km/h];
– wychylna platforma ładunkowa;
– zabezpieczenie wychyłu platformy ładunkowej na czas transportu - mecha-

niczne ręcznie zwalniane; 
– skrajnia taborowa
Założenia do projektu technologii załadunku i rozładunku rozjazdów kolejo-

wych:
– logistyka dostawy i zabudowy rozjazdów odbywać się będzie w specjalnie 

zabezpieczonych blokach (modułach);
– rozjazdy transportowane będą na specjalnym wagonie kolejowym;
– transport bloku rozjazdowego będzie realizowany na przechylnej platfor-

mie;
– załadunek i rozładunek rozjazdu na platformę będzie realizowany w pozio-

mym położeniu platformy;
– logistyka załadunku i rozładunku rozjazdów zapewni utrzymanie parame-

trów geometrycznych rozjazdu.
W związku z dużymi gabarytami rozjazdów (długość i szerokość) oraz dużymi 

masami, konieczne jest wykorzystywanie wagonu zaprojektowanego tak, aby był 
w stanie przetransportować rozjazdy nie wykraczając poza skrajnię taborową. Wa-
gon wraz z wychylną platformą występuje w 2 wersjach:

a) wersja z podwójnymi długimi platformami załadowczymi,
b) wersja z podwójnymi krótkimi platformami załadowczymi.
Transport rozjazdu będzie się odbywał przy wykorzystaniu pociągu składające-

go się z minimum 3 wagonów dla rozjazdów o promieniu do 500 oraz 4 wagonów 
dla rozjazdów o promieniu 760 i 1200, przy czym 2 wagony w wersji z podwójny-
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mi długimi platformami załadowczymi i 2 wagony w wersji z podwójnymi krótki-
mi platformami załadowczymi.

Założenia do projektu systemu mocowania rozjazdu do wagonu zapewniające-
go bezpieczny transport rozjazdu na uchylnej platformie:

– rozjazd zamontowany zostanie do platformy wychylnej za pomocą specjal-
nego systemu uchwytów;

– system mocowania musi być łatwy i szybki w obsłudze;
– system mocowania musi być dostosowany do wszystkich typów rozjaz-

dów;
– system mocowania musi zapewnić prawidłowe trzymanie ładunku zabez-

pieczające przed zsunięciem się bloku z platformy.
Projekt systemu zabezpieczenia rozjazdu przed odkształceniami mogącymi na-

stąpić w momencie załadunku i rozładunku.
Ponieważ przestrzeń pomiędzy ładunkiem a zasilaniem trakcyjnym jest moc-

no ograniczona, w związku z tym zastosowanie trawersy zostało zastąpione po-
przez system usztywnień montowanych bezpośrednio do rozjazdu, które muszą 
zapewnić:

– możliwość szybkiego i łatwego podpięcia elementów systemu do haków 
dźwigu;

– zabezpieczenie przed uginaniem się bloku rozjazdu;
– zabezpieczenie przez działaniem sił deformujących geometrię (ściskanie 

toków).

3. Aktualny stan wiedzy

Obecnie wymiana rozjazdów kolejowych w Polsce odbywa się w uproszczeniu 
w następujących etapach:

a) produkcja rozjazdu w zakładzie;
b) precyzyjny montaż kompletnego rozjazdu na specjalistycznym stanowisku 

montażowym;
c) demontaż rozjazdu na następujące części: 2 półzwrotnice, krzyżownica, 

2 urządzenia kierownic i 4 szyny łączące, jako oddzielne elementy (9 
części) plus podrozjazdnice oraz skrzynie z akcesoriami, podrozjazdnica-
mi stalowymi, zamknięciami, sprzężeniami, oraz innym wyposażeniem 
rozjazdu;

d) załadunek, transport i rozładunek rozjazdu;
e) ponowny montaż rozjazdu na terenie zabudowy w warunkach polowych;
f) regulacja rozjazdu. 

Rys. 3. Schemat blokowy obecnie stosowanej technologii
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Rozładunek i zabudowa rozjazdu w miejscu zabudowy odbywa się w kilku kon-
figuracjach [2,3] na przykład przy pomocy:

a) dwóch koparko-ładowarek. Z uwagi na to, że ładowarki nie są dostosowane 
do rozładunku tego typu materiałów, może dojść do uszkodzenia rozjazdu, 
a wymagana precyzja posadowienia rozjazdu nie jest możliwa do uzyskania;

b) automatyzacji technologii, któradoprowadziła do zabudowy rozjazdu z wy-
korzystaniem dwóch ciężkich dźwigów. Ten system zabudowy jest kosz-
towny i czasochłonny, ze względu na konieczność użycia specjalistycznego 
sprzętu budowlanego oraz konieczności demontażu sieci trakcyjnej oraz 
słupów trakcyjnych, przy jednoczesnym braku zachowania sztywności prze-
noszonego rozjazdu – brak specjalnych trawers;

c) zastosowania specjalistycznych wagonów z przechylaną platformą z napę-
dem hydrauliczno – spalinowym. W zakładzie produkcyjnym rozjazd mon-
towany jest na platformie, która następnie jest obracana do pozycji sko-
śnej, aby zmieścić się w skrajni kolejowej, a w miejscu zabudowy ponownie 
obracana do pozycji poziomej. Załadunek i rozładunek wagonu wymaga 
zaangażowania dużych dźwigów kolejowych. Na polskim rynku brak jest 
dużych dźwigów torowych, a koszt pojedynczego dźwigu jest bardzo duży, 
tymsamym jego zakup ze względów finansowych jest najczęściej poza zasię-
giem polskich firm produkcyjnych i budowlanych;

d) specjalistycznych platform wózków, służących do przewozu rozjazdu z miej-
sca montażu na ternie budowy do miejsca zabudowy z wykorzystaniem 
dźwigarów. 

Większość rozwiązań systemowo pozwalających na rozładowanie i ułożenie ele-
mentów rozjazdowych jest bardzo kosztowna w utrzymaniu i eksploatacji, wyma-
gają specjalnych systemów transportu na miejsce budowy oraz wykwalifikowane-
go personelu obsługi.

3.1. Bezpieczeństwo ładunku i ludzi w czasie za i rozładunku

W czasie prac załadowczych i rozładowczych często dochodzi do uszkodzenia 
części rozjazdowych, które spowodowane jest wykorzystywaniem niewłaściwych 
metod mocowania ładunku do haka dźwigu, koparki lub ładowarki. W wyniku 
braku odpowiedniego zabezpieczenia blok rozjazdu w czasie transportu narażony 
jest na działanie niekorzystnych sił ściskających.

Istniejące na rynku europejskim i światowym rozwiązania technologii zabudo-
wy cechują się:

– nie zapewniają kompleksowego zintegrowanego systemu transportu i rozła-
dunku;

– wymagają zaangażowania wielu kosztownych maszyn i urządzeń;
– nie dają gwarancji utrzymania geometrii rozjazdu (zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem);
– niezawsze pozwalają na pracę bez konieczności zdejmowania trakcji;
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– nie są dostosowane do przewozu najnowocześniejszych konstrukcji długich 
elementów rozjazdowych dla rozjazdów kolei dużych prędkości.

Rys. 4. Mocowanie rozjazdu do trawersy za pomocą wiotkich pasów i łańcuchów. Występowanie sił 
działających niekorzystnie i mogących doprowadzić do uszkodzenia ładunku lub utraty jego parame-

trów geometrycznych

4. Nowoczesność proponowanych rozwiązań technologii logistyki

Projekt zakłada rozwiązanie polegające na zintegrowaniu procesu produkcyj-
nego i logistyki montażu rozjazdów kolejowych oraz jest innowacyjnym podej-
ściem w dziedzinie budowy infrastruktury kolejowej. Badania naukowe w ramach 
tego projektu wykraczają poza dotychczasowy obszar zainteresowania jednostek 
badawczych z branży kolejowej. Problem zintegrowania procesu produkcji i logi-
styki dostawy rozjazdu kolejowego nie był dotychczas przedmiotem szczegółowej 
analizy.

Pierwszym elementem badań było zaprojektowanie wagonu z uchylną platfor-
mą z zachowaniem wymagań międzynarodowych norm i zarządcy infrastruktury 
szynowej. 

W drugim etapie opracowana została technologia wykonania załadunku, wyła-
dunku rozjazdów kolejowych, zapewniająca prawidłowy przebieg procesu logisty-
ki wyrobu. Jej integralną częścią jest opracowanie technologii systemu mocowania 
rozjazdu kolejowego na platformie wagonu, zapewniając sztywność układu oraz 
technologii systemu zabezpieczenia ładunku do transportu.

Trzeci etap projektu polega na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i eks-
ploatacyjnych wszystkich faz procesu z wykorzystaniem rozjazdu kolejowego – 
próby eksploatacyjne.

Innowacyjność projektu polega na opracowaniu kompleksowego zintegro-
wanego procesu: produkcji, montażu, transportu oraz zabudowy rozjazdów ko-
lejowych, zapewniającego optymalnie krótki czas wymiany rozjazdu, bezpieczny 
transport i rozładunek oraz zabudowę wysokiej jakości początkowej rozjazdu kole-
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jowego. Względem współczesnych technologii skrócenie czasu uzyskano poprzez 
wyeliminowanie procesów demontażu u producenta, ponownego montażu, opra-
cowanie własnych wagonów z wychylną hydraulicznie platforma z napędem spali-
nowym umożliwiająca transport długich rozjazdów.

Rys. 5. Schemat blokowy innowacyjnego procesu technologii

Innowacyjne elementy wchodzące w skład procesu:
– projekt specjalistycznego wagonu do transportu rozjazdu;
– projekt technologii załadunku i rozładunku rozjazdów kolejowych zmonto-

wanych w zakładzie produkcyjnym w blokach;
– projekt systemu mocowania rozjazdu do wagonu zapewniającego bezpiecz-

ny transport rozjazdu na pochyłej platformie;
– projekt systemu zabezpieczenia rozjazdu (usztywnienia) przed odkształce-

niami mogącymi nastąpić w momencie załadunku i rozładunku.
Technologia będąca wynikiem projektu:
– zapewni kompleksowy, zintegrowany system transportu i rozładunku;
– nie będzie wymagała zaangażowania wielu kosztownych maszyn i urządzeń;
– zagwarantuje utrzymanie geometrii rozjazdu;
– pozwoli na pracę bez konieczności zdejmowania trakcji;
– będzie dostosowana do przewozu długich elementów rozjazdowych.

Rys. 6. Zwrotnica do Rz-500-1:12 - położone na platformie wagonowej

Inwestycja w innowacyjne technologie produkcji i zabudowy wysokiej jako-
ści rozjazdów kolejowych jest wynikiem dotychczasowych prowadzonych badań 
z których wynika, że:

– rozjazdy kolejowe montowane przez firmy budowlane na liniach PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. nie dają zadawalających wyników jakości produk-
tu,
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– rozjazdy kolejowe, a szczególniededykowanie liniom dużych prędkości będą 
wymagały wykorzystania nowej generacji wychylnych platform wagonu 
kolejowego,

– czas zamknięć toru kolejowego będzie ograniczony do godzin nocnych, 
a koszt zamknięcia toru jest wysoki,

– innowacyjna technologia produkcji i zabudowy charakteryzuje się właści-
wością procesu Just in time.

Poniżej w tabeli przedstawione zostało porównanie rozwiązania będącego 
przedmiotem niniejszego projektu z rozwiązaniami obecnie istniejącymi na rynku.

Tabela 1. Porównanie obecnie realizowanych technologii dostaw rozjazdów kolejowych na plac budowy

Cechy charakterystyczne Samochód 
typu TIR

Wagon 
kolejowy

Innowacyjna technologia 
produkcji i zabudowy 
rozjazdów kolejowych 
z zachowaniem 100% 

jakości wyrobu
konieczność	demontażu	wyrobu TAK TAK NIE
montaż	kompleksowy	(część	stalowa,	
podrozjazdnice,	napędy) NIE NIE TAK

ilość	elementów	wchodzących	w	skład	rozjazdu	
w	trakcie	procesu	logistyki >8 >8 3

dokładność	geometryczna,	łatwy	montaż	na	placu	
budowy ograniczona ograniczona wysoka

czas	zabudowy	w	torach	wraz	z	rozładunkiem	
wyrobu	(bez	wykonywanych	połączeń	
spawanych)

>24 <24<12 <12

możliwość	zastosowania	technologii	do	
rozjazdów	dużych	prędkości	dla	R1200 ograniczona ograniczona TAK

oddziaływanie	na	środowisko występuje występuje występuje
podatność	wyrobu	na	drgania	w	trakcie	transportu TAK TAK BRAK
konieczność	użycia	dodatkowych	maszyn	
i	urządzeń	w	procesie	załadunki	i	rozładunku	
wyrobu

>3 od	1	do	3 0

ryzyko	uszkodzenia	wyrobu	podczas	załadunku	
i	wyładunku występuje występuje występuje

Źródło: opracowanie własne

5. Podsumowanie

W XXI wieku kolej znów staje do konkurencji z innymi gałęziami transportu 
pod względem szybkości, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu. Kluczowa 
walka o pozytywną ocenę i wybór klienta toczy się wbrew pozorom nie na pokła-
dach pociągów, samolotów czy w kabinach samochodów, lecz na poziomie budowy 
i utrzymania, dostępnej, umożliwiającej szybki transport i wysokoprzepustowej, 
infrastruktury. Stąd dla transportu kolejowego tak istotne jest, aby procesy budo-
walne (modernizacje, remonty, wymiany elementów, bieżące utrzymanie) związa-
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ne z infrastrukturą torową przebiegały w sposób niezakłócony, planowy, bezpiecz-
ny i jak najkrótszy.

Przedstawiony w artykule kompleksowy system logistyki dedykowanej dla roz-
jazdów kolejowych dużych prędkości, pozwala w sposób istotny spełnić powyższe 
wymagania. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w tym projekcie pozwalają do-
starczać w sposób bezpieczny oraz z zachowaniem wysokich parametrów począt-
kowych skomplikowane, a jednocześnie kluczowe - dla stanu całej sieci kolejowej 
- części infrastruktury, jakimi są rozjazdy. Całościowe podejście do kwestii logistyki 
tych elementów, przedstawione przy okazji projektu, jest odpowiedzią na bolączki 
istniejącego modelu załadunku, transportu i rozładunku rozjazdów, którego domi-
nującą cechą jest brak wysokich standardów, powodujący istotne kłopoty przy za-
budowie, a zwłaszcza w fazie użytkowania rozjazdów. System logistyczny, którego 
trzonem jest blokowy transport rozjazdów na wagonach-platformach pozwala 
wprowadzić te wysokie standardy oraz znacząco przyspieszyć proces zabudowy, 
wymiany części rozjazdowych.
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KOLEJOWE OBSZARY STYKOWE SYSTEMÓW 25 KV AC 
I 3 KV DC - WYBRANE ZAGADNIENIA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd zagadnień i wniosków z prac dotyczących 
obszarów stykowych linii kolejowych zelektryfikowanych dwoma różnymi systemami zasilania. 
Takie obszary mogą wystąpić w przyszłości na sieci kolei PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy 
wprowadzaniu dotychczas niestosowanego w Polsce systemu 25 kV 50 Hz. Przedstawiono złożoność 
zagadnienia i zdefiniowano podstawowe problemy związane z zasilaniem w dwu różnych syste-
mach zasilania trakcji 3 kV DC i 25 kV 50 Hz ze wspólnego węzła sieci elektroenergetycznej. 
Wskazano na konieczność prowadzenia szczegółowych analiz oddziaływań wzajemnych linii obu 
systemów jak i na otoczenie techniczne, tak w obszarach zasilania elektroenergetycznego, jak i toru 
kolejowego i sieci trakcyjnej.

Słowa kluczowe: obszary stykowe AC DC, 25 kV, układ zasilania trakcji, oddziaływania

1. Wstęp

Problemy obszarów stykowych różnych systemów trakcji elektrycznej [7,17] 
są złożone [2,4,5,6,12,13,14,23,24] i dotychczas w Polsce praktycznie nieznane, 
ze względu na obecnie stosowanie napięcia DC do zasilania trakcyjnego. Wstępne 
rozpoznanie tego zagadnienia było podjęte w pracach przygotowawczych zleca-
nych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących pilotażowego odcinka 
systemu zasilania 25 kV 50 Hz [9,25,27,28] oraz Studium budowy Kolei Dużych 
Prędkości [15]. Istotne jest jednak prowadzenie bardziej zaawansowanych prac 
badawczo - rozwojowych w celu rozpoznania możliwych do wystąpienia zjawisk 
i zaburzeń w tych obszarach. Oddzielne i niezależne podejście do analiz oddziały-
wań powodowanych przez zelektryfikowane linie kolejowe (ZLK) AC czy DC (tzn. 
przez niezależną analizę zjawisk powodowanych przez wydzielony jeden system 
w obszarach stykowych dwóch systemów), okazuje się niewystarczająco dokładne. 
Wynika to z możliwości pominięcia szeregu istotnych zjawisk, które mogą wystą-
pić nawet w późniejszym etapie eksploatacji (np. po zastąpieniu dotychczas użyt-

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Patoka	M.:	70%,	Szeląg	A.:	30%
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kowanych lokomotyw czy podsystemów, nowymi lub przy pogorszeniu jakości 
energii elektrycznej w zasilającym systemie elektroenergetycznym) [1,4,10,11,12,
13,16,18,19,20,21,22,29]. Związane jest to także z innym rozwiązaniem, tak za-
silania sieci trakcyjnej (szczególnie w wariancie z systemem 2x25 kV 50 Hz, gdzie 
stosowane są 2 przewody zasilające), jak i rozwiązania sieci powrotnej, która w sys-
temie 3 kV DC nie jest w warunkach normalnych celowo uziemiana (ze względu 
na upływ prądów błądzących), a w systemie 25 kV 50 Hz jest celowo uziemiona 
i tworzy tzw. system uziemiająco-powrotny. Dlatego wskazane jest rozpatrywanie 
szeroko pojętych obszarów stykowych obu systemów, jako całości - we wszystkich 
aspektach dotyczących różnorodnych zagadnień, nie tylko infrastruktury kolejo-
wej.

2. Oddziaływania międzysystemowe 25 kV AC i 3 kV DC

Oddziaływania między systemami zelektryfikowanych linii kolejowych (ZLK) 
o różnych rodzajach napięcia mogą występować nie tylko po stronie toru kolejo-
wego i sieci trakcyjnych, ale również w zasilającym podstacje systemie elektro-
energetycznym (SEE) - rys. 1). Jednym z bardziej istotnych zjawisk występujących 
przy oddziaływaniu podstacji trakcyjnych prądu przemiennego (PT AC) i prądu 
stałego (PT DC) na SEE w przypadku zasilania PT z jednego węzła SEE jest po-
wstanie oddziaływań wpływających na jakość energii elektrycznej zasilającej daną 
PT [1], co w rezultacie wpływa również na jakość energii dostarczanej do sieci 
trakcyjnej [16,18,19,21].

Oddziaływanie PT AC

Ze względu na charakterystyczne dla PT AC nierównomierne obciążenie faz 
w SEE wywoła wystąpienie asymetrii napięciowej, co przy zasilaniu PT DC z tego 
samego węzła co PT AC spowoduje, że napięcie dostarczone do zespołu prostow-
nikowego w PT DC będzie niesymetryczne [1]. Z kolei asymetria napięcia zasila-
jącego będzie źródłem dodatkowych harmonicznych tzw. niecharakterystycznych 
w napięciu wyjściowym PT DC [21] oraz w prądzie fazowym AC zasilającym 
PT DC.

Dodatkowym zagadnieniem są wszelkie oddziaływania wzajemne linii AC za-
silających PT, bądź oddziaływanie tych linii z kablami zasilaczy trakcyjnych. Rów-
noległe prowadzenie linii elektroenergetycznych zasilających PT może powodować 
powstawanie sprzężeń indukcyjnych oraz pojemnościowych. Powstawanie sprzę-
żeń jest silnie związane z istnieniem sygnałów zmiennych w czasie, stąd wymagane 
jest przede wszystkim uwzględnienie zjawisk, jakie linie AC wywołają w liniach 
DC.
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Rys. 1. Wskazanie problemów mogących występować w obszarach styku systemów kolejowych zelektry-
fikowanych napięciem AC i DC

Oddziaływanie PT DC

W układach z prostownikami, w napięciu wyjściowym DC w stanach ustalonych, 
oprócz składowej stałej, o wymaganej wartości średniej, występuje również składo-
wa przemienna [19,20,21], która również może być przyczyną powstawania napięć 
indukowanych w liniach AC. Ze względu na relatywnie małe amplitudy i wartości 
skuteczne pulsacji na obwiedni napięcia w sieci trakcyjnej DC, wpływ sprzężeń sys-
temów DC do AC jest pomijalnie mały [12], ale przy oddziaływaniu na obwody sła-
boprądowe sygnalizacji, sterowania i przesyłu informacji może być znaczący (np. na 
obwody torowe) [1,18]. Wszelkie zmiany prądu w czasie odpowiadają za zjawisko 
indukcji elektromagnetycznej, stąd w stanach przejściowych (np. zwarciach) [26] 
proces indukowania się napięć ze strony DC może być zauważalny.

Odkształcenia w prądzie zasilającym PT DC powodują odkształcenia napięcia 
wyjściowego w zasilającym SEE, które w związku z tym mogą być obserwowane 
również w prądzie i napięciu wejściowym PT AC oraz w sieci zasilającej i powrot-
nej ZLK AC (szczególnie przy zasilaniu podstacji trakcyjnych z węzła AC o niskiej 
mocy zwarciowej). Szczegółowe analizy dotyczące zakłóceń w obszarach styko-
wych systemów 25 kV AC i 3 kV DC wynikających z zasilania ze wspólnego węzła 
SEE zawarto w [4,10,11,13,16,19,23].



288 Patoka M., Szeląg A.

3. Analiza negatywnych oddziaływań systemów kolejowych AC i DC 
związanych tworzeniem obszaru stykowego po stronie ZLK

Oddziaływania po stronie ZLK są również złożone, a ich poziom zależy od rodzaju 
i sposobu zasilania PT AC i DC z SEE jak i konfiguracji linii stykowych. W przy-
padkach bardziej skomplikowanych obszarów stykowych systemów trakcyjnych tzn. 
występowania nie tylko blisko prowadzonych ZLK, ale również zasilania PT z tego 
samego GPZ, zjawiska obecne po stronie ZLK mogą się nasilać. Jest to powodowane 
występowaniem większej liczby harmonicznych w sieci trakcyjnej ZLK AC i DC [21]. 
Praca dwóch występujących w bliskiej strefie ZLK PT o innych parametrach elektryfi-
kacji (AC i DC) może objawiać się powstawaniem zakłóceń wynikających ze sprzężeń 
międzysystemowych. Istnieją różne możliwe warianty sprzęgania się systemów. Norma 
[12] wprowadza wskazówki dotyczące sprzężeń warunkujące wpływ na kompatybilną 
pracę funkcjonujących w strefie wspólnego oddziaływania układów kolejowych.

Jeżeli odległość pracy elementów infrastruktury dwóch ZLK jest większa niż 50 m, 
zakłada się jako główne zagrożenie bezpieczeństwo człowieka, powodowane powsta-
waniem napięć o składowych AC i DC (zwiększone ryzyko porażenia prądem).

Jeżeli ZLK AC i DC rozmieszcza się w odległości mniejszej niż 50 m [12], 
to należy przyjąć, że oprócz zjawisk występujących dla odległości większych niż 
50 m będzie istnieć interakcja międzysystemowa, powodująca, że: m.in. elementy 
obwodu jednego systemu (transformatory, autotransformatory, transformatory od-
sysające) mogą stanowić drogę powrotną dla prądu pojazdów drugiego systemu, 
a stany awaryjne w systemie AC (zwarcia), mogą spowodować powstanie przepięć 
w systemach DC [26] prowadzących do zadziałania ograniczników przepięć, bez 
wystąpienia stanów awaryjnych po stronie DC.

Oddziaływania międzysystemowe w strefie większej niż 50 m

Oddziaływania w strefach o odległościach międzysystemowych powyżej 50 m 
dotyczą przede wszystkim wpływu ZLK AC na DC. W przypadku, gdy zaistnieje 
możliwość sprzężenia galwanicznego, to powstałe w ZLK AC skutki, dla rozpa-
trywanych odległości, są niewielkie [12]. Wpływ ZLK AC na DC jest znaczący 
i nie jest do pominięcia. Przyjmując najbardziej krytyczny wariant występowania 
napięć mieszanych w obwodach powrotnych, należy poddać analizie przypadek, 
w którym w systemie DC występuje maksymalne, bezpieczne, długotrwałe napię-
cie szyna - ziemia, wynoszące 120 V DC [12]. Dodatkowo, wskutek indukowania 
się napięcia z systemu AC wprowadzane jest długotrwałe napięcie bezpieczne AC, 
które przy obecności napięcia DC równego 120 V wynosi 35 V. Norma [12] wska-
zuje metodę wyznaczania bezpiecznych odległości międzysystemowych dla wyżej 
opisanego przypadku, uwzględniając najważniejsze parametry dla sprzężeń induk-
cyjnych. Parametrami tymi są tu: określenie liczby elementów przewodowych prą-
du powrotnego w systemie AC (szyny, szyny i przewody powrotne), wartość prądu 
w sieci trakcyjnej AC, rezystywność gruntu, częstotliwość systemu AC, długość 
równoległości ZLK AC i DC, odległość ZLK AC i DC, obecność autotransforma-
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torów bądź transformatorów odsysających (gdy są stosowane) oraz stopień urba-
nizacji terenu.

Oddziaływania międzysystemowe w strefie mniejszej niż 50 m

Opisane powyżej negatywne oddziaływania międzysystemowe w przypad-
ku odległości mniejszych niż 50 m będą się nasilać. Oprócz tego, że w ZLK DC 
będą pojawiać się składowe przemienne napięcia, to występujące w sieci trakcyj-
nej i szynach ZLK DC wyższe harmoniczne mogą być zauważalne w postaci na-
pięć indukowanych w ZLK AC i obwodach słaboprądowych systemu DC. Prądy 
wyższych harmonicznych nie są jednak duże, lecz ze względu na relatywnie duże 
częstotliwości oraz małe odległości międzysystemowe, prawdopodobne jest po-
wstawanie sprzężeń. W praktyce, mimo powyższego, są one pomijalnie małe [12] 
dla systemu zasilania trakcyjnego AC. Istotnym zjawiskiem w bliskich obszarach 
międzystykowych są sprzężenia galwaniczne, w których prąd trakcyjny jednego 
systemu przepływa przez ziemię do sąsiedniego systemu. Mimo tego, że szyny 
kolejowe w systemach DC są teoretycznie odseparowane od ziemi, to w praktyce 
separacja ta jest określona przez minimalną konduktancję przejścia szyny - ziemia. 
W przypadku złego stanu szyn, zanieczyszczeń podtorza, konduktancja przejścia 
szyny – ziemia, nawet w pierwotnie bardzo dobrze separowanym obwodzie, staje 
się mniejsza. Realne są zatem sytuacje sprzężeń przewodzonych między ZLK AC 
i DC powodowanych występowaniem prądów błądzących.

W warunkach bliskiej pracy ZLK AC i DC, należy zapewnić względnie niską 
rezystywność gruntu, co umożliwi przepływ ewentualnych prądów powrotnych 
lub prądów błądzących (w zależności od układu) w ziemi stosunkowo bliskiej dla 
danej ZLK. W przypadku dużych rezystywności gruntu, zewnętrzny (‘obcy’), są-
siadujący system może stanowić „bocznikowanie” ziemi, przez co istnieje większe 
prawdopodobieństwo wpłynięcia prądów zakłócającego system do szyn systemu 
sąsiedniego. Duża rezystywność gruntu miałaby pozytywny wpływ na wartość 
upływu prądów błądzących w systemach DC (zmniejszenie), ale niestety nega-
tywny w przypadku zwarć doziemnych (trudno wykrywalne niskie prądy zwarcia 
doziemnego). Dlatego w obszarach stykowych dwóch systemów wskazane jest za-
pewnienie możliwie dużej kondunktancji przejścia szyny DC - ziemia, przy ogra-
niczeniu do odpowiednio bezpiecznego poziomu napięć krokowych oraz możliwie 
małej (o ile to możliwe) rezystywności gruntu.

4. Wprowadzenie linii kolejowej 25 kV AC w obszar istniejącej infra-
struktury 3 kV DC

W przypadku wprowadzania ZLK AC do węzła kolejowego zelektryfikowa-
nego dotychczas napięciem 3 kV DC, ze względu na ograniczoną przestrzeń do 
wykorzystania przez układy kolejowe, należy spodziewać się konieczności prowa-
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dzenia ZLK AC i DC możliwe blisko siebie, jednak ze względu na występowanie 
napięć indukowanych ważne jest, aby zapewnić odpowiednie, bezpieczne poten-
cjały w szynach. Sugerowanym rozwiązaniem jest stosowanie układu 2x25 kV AC 
50 Hz, z dodatkowym przewodem powrotnym w obszarach stykowych z ZLK DC 
(niska rezystywność gruntu poprawia warunki oddziaływań). Równoległe prowa-
dzenie linii KDP z istniejącą linią DC jest możliwe tylko w przypadku względnie 
krótkich odcinków równoległości oraz stosunkowo (w zależności od długości rów-
noległości) niskich mocy. Taki układ często pozwala na prowadzenie równoległych 
ZLK AC i DC praktycznie w całym obrębie miasta [11], lecz zwiększa praw-
dopodobieństwo oddziaływań opisanych w punkcie 3. artykułu, powstających na 
skutek sprzężeń przewodzonych pomiędzy ZLK AC i DC. Zaleca się więc możli-
wie dobrą separację (z uwzględnieniem bezpiecznego napięcia krokowego szyny 
DC ziemia) szyn ZLK DC względem ziemi, aby zminimalizować zjawisko prądów 
błądzących w obszarach stykowych oraz minimalizację wpływu prądu powrotne-
go AC do szyn DC, który, szczególnie w niemodernizowanych ZLK DC, oprócz 
zwiększania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych napięć, może zakłócać pracę ob-
wodów torowych oraz prądu DC do szyn AC, mogącego zakłócać pracę układów 
energetyki trakcyjnej tego systemu.

Szerokie spektrum problemów, jakie występują w obszarach stykowych 
ZLK AC i DC powoduje, że należy uznać, iż najlepszym rozwiązaniem ich unik-
nięcia będzie niewprowadzanie kolejowego systemu 25 kV AC do węzłów zelek-
tryfikowanych napięciem 3 kV DC (rys. 2), jak to przyjęto w projektach dla pro-
wadzenia linii KDP [15,25]. Rozwiązanie to jednak nie wyeliminuje wszystkich 
problemów opisanych w przypadku pracy równoległej.

Rys. 2. Węzeł kolejowy zelektryfikowany system 3 kV DC ze zmianą napięcia wchodzącej linii KDP 
z 2x25 kV na 3 kV DC przed węzłem
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5. Obszary stykowe w warunkach zmiany systemów zasilania

Wdrożenie nowego systemu zasilania elektrotrakcyjnego na terenie Polski 
w układzie przedstawionym na rys. 2 będzie prowadzić do powstawania obszarów 
granicznych napięć różnych systemów w jednym ciągu komunikacyjnym ZLK 
(rys. 3). Do tej pory w Polsce obszary zmiany napięcia sieci trakcyjnej występują 
tylko w okolicach granicy państwa, w przypadku, gdy w państwie sąsiadującym 
funkcjonuje inny system elektrotrakcyjny (np. za granicą z Niemcami). W związ-
ku z powyższym, zmiana napięcia zasilania oraz wiążące się z nią powstawanie 
tego typu obszarów stykowych, nie stwarzało większego problemu. Jednak wpro-
wadzenie w dotychczas pracujący system kolejowy 3 kV DC nowej linii KDP 
w układzie 2x25 kV AC (lub zmiana napięcia albo rozbudowa linii CMK o odcinki 
zasilane napięciem 25 kV 50 Hz [9]), będzie w rezultacie prowadzić do zwięk-
szenia skali problemów, z których należy zdawać sobie sprawę i rozwiązać już na 
etapie studium wykonalności.

W przypadku separacji wzdłużnej systemów zasilania trakcji elektrycznej, 
ZLK AC i DC nie są wzajemnie równoległe, lecz jedna ZLK AC stanowi kon-
tynuację drugiej ZLK DC i odwrotnie. W takich układach parametry dotyczące 
ziemi bliskiej sieci trakcyjnej dolnej są również niezwykle istotne. Prawdopodobne 
są przypadki, w których pojazdy jednego systemu mogą przenosić potencjały do 
drugiego systemu, stwarzając przy tym zwiększenie zjawisk prądów błądzących 
oraz obecności napięć zawierających komponenty AC i DC w szynach (rys. 4). 
Występowanie składowej DC w systemach AC, analogicznie do układów równo-
ległych opisanych wyżej, może prowadzić do zakłóceń w pracy urządzeń energe-
tyki kolejowej tych systemów. Skala przedstawionych na rys. 4 zjawisk nasili się 
w przypadkach występowania w układach większych prądów, co m.in. dla stanów 
zwarciowych warunkuje przypadki krytyczne.

Istnieją liczne rozwiązania strefy zmiany systemów zasilania ZLK [4,5,4,27], 
a separacja systemów trakcji elektrycznej w takim przypadku sprowadza się do 
wprowadzenia tzw. odcinka neutralnego, który umożliwi bezawaryjny przejazd 
wielosystemowego pojazdu trakcyjnego pomiędzy inaczej elektryfikowanymi sys-
temami. Często stosowany układ odcinka ochronnego polega na wprowadzeniu 
pomiędzy separowane systemy kilku odcinków izolowanych o różnych długościach 
w sieci trakcyjnej górnej i dolnej. Przykładem obszaru zmiany napięcia zasilania 
jest układ przedstawiony na rys. 3.

Rys. 3. Przykładowe rozwiązanie wzdłużnej separacji systemów AC i DC
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Układ ten powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić pełną separację 
elektryczną obu systemów. Odległości zastosowanych odcinków neutralnych wa-
runkują sposób przejazdu pojazdu trakcyjnego (dopuszczalną prędkość przejazdu, 
układ pantografów, warunki pracy układu napędowego, długość pociągów).

Rys. 4. Możliwe mechanizmy sprzężeń galwanicznych pomiędzy ZLK AC i DC w obszarach separacji 
wzdłużnej systemów (zmiana napięcia zasilania)

Z reguły zastosowane odcinki zmiany napięcia zasilania w pełni wzajemnie se-
parują elektrycznie oba systemy trakcyjne, jednak może się zdarzyć, że w obsza-
rach tych nasilać się będą zjawiska związane [12] z:

– występowaniem prądów błądzących systemu DC,
– pojawianiem się w szynach napięć zawierających składowe AC i DC,
– nasycaniem się transformatorów, autotransformatorów oraz transformato-

rów odsysających,
– dysfunkcją systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym (SRK),
– obecnością składowych sąsiedniego systemu w układach powrotnych pojaz-

dów drugiego systemu.
Podane powyżej zjawiska zależą przede wszystkim od parametrów takich jak: 

rezystancja wzdłużna szyn, rezystywność gruntu, konduktancja przejścia szyny - 
ziemia w układzie DC, rezystancje uziomów, rezystancje przejść międzywagono-
wych w przypadku długich pojazdów trakcyjnych.

Proponowany algorytm działań w przypadku wprowadzenia nowego systemu 
kolejowego został przedstawiony na rys. 5.
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5. Podsumowanie

Z przedstawionych rozważań, będących skróconym podsumowaniem prowa-
dzonych prac analitycznych i badawczo-wdrożeniowych [8,9,11,25,27,28] można 
wnioskować, że tworzenie obszarów stykowych dwóch zelektryfikowanych róż-
nym napięciem systemów kolejowych, szczególnie w obrębach miast, nie jest za-
gadnieniem trywialnym i wymaga m. in.:

– szczegółowej analizy obciążeń energetycznych (przewidywanie obciążeń 
trakcyjnych, sposobu zasilania, parametrów zasilającego systemu elektro-
energetycznego),

– analiz parametrów otoczenia – środowiska i infrastruktury technicznej oto-
czenia (określenie rezystywności gruntu i stopnia zurbanizowania terenu),

– odpowiedniej lokalizacji strefy zmiany napięcia i doboru zastosowanych roz-
wiązań technicznych.

Decyzja o niewprowadzaniu nowego napięcia zasilania systemu 25 kV 50 Hz 
do węzłów kolejowych zelektryfikowanych innym napięciem zasilania (w Polsce 
3 kV DC) pozwala zmniejszyć liczbę (bo zapewnie nie uniknąć) spodziewanych 
problemów mogących się pojawiać w obszarach styków ZLK już na etapie projek-
towania inwestycji (np. wybór rozwiązań ochrony przeciwporażeniowej, ochrona 
od prądów błądzących itp.), lecz z pewnością będzie wymagać dalszych prac ba-
dawczych związanych z obszarami styku na odcinku separacji wzdłużnej systemów.
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MODELOWANIE PROGRAMEM MIDAS 
W PROGNOZOWANIU POZIOMU DRGAŃ GRUNTU 

W SĄSIEDZTWIE TRAS KOLEJOWYCH1

Streszczenie. Z wprowadzeniem na polskich torach kolei dużych prędkości, składu Pendo-
lino staje się coraz bardziej istotnym problemem określenie poziomu drgań generowanych jego prze-
jazdem na drogę i środowisko. W artykule przestawiono analizę zastosowania modułu GTS NX 
programu MIDAS wykorzystującego metodę elementów skończonych do analizy wpływu taboru 
zestawu pociągu Pendolino na środowisko. Przedstawiono metodykę badań terenowych określenia 
poziomu drgań na środowisko, rozpoznania warunków geotechnicznych w profilach pomiarowych 
przy trasie kolejowej na Centralnej Magistrali Kolejowej. Podano założenia i dane z badań, które 
zostały wykorzystane do budowy, kalibracji i weryfikacji wyników przyjętego modelu numerycz-
nego w programie MIDAS. Wyniki analizy wskazały na ograniczeniaw zastosowaniu modułu 
GTS NX programu MIDAS do analizy wpływu taboru kolejowego na środowisko.

Słowa kluczowe: koleje dużych prędkości, Pendolino, Midas, GTS NX, Centralna Ma-
gistrala Kolejowa, wpływ taboru kolejowego na środowisko

1. Wprowadzenie

Razem z pojawieniem się na polskich torach nowych składów Pendolino oraz 
zwiększaniem prędkości pociągów powstaje pytanie, jaki wpływ na środowisko 
mogą mieć nowe składy pociągów, których prędkość może sięgać nawet 290 km/h. 
Możliwość osiągania takiej prędkości daje odpowiednia konstrukcja takich składów 
w szczególności sposób rozwiązania układu napędowego [11]. Układ napędowy 
w odróżnieniu do starszych typów składów jeżdżących po polskich torach ma system 
zespołowy (rozproszony). Jest to jedna z najistotniejszych cech pociągów Pendolino, 
gdyż w taki sposób siła napędowa jest rozłożona i jest zlokalizowana w kilku różnych 
osiach pociągu. Skutkiem takiego rozwiązania jest to, że maksymalne obciążenie na 
oś nie przekracza 17÷18 ton. W przypadku rozwiązań - lokomotywa plus wagony, 
które są dostępne obecnie na rynku, nacisk na oś napędzającą pociąg przy jeździe 
około 200 km/h może wynosić nawet 21÷22 tony. Zatem wybór rozwiązania i do-
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puszczenie różnych typów pociągów na tej samej linii kolejowej, przy tej samej pręd-
kości poruszania, może mieć różny wpływ na środowisko.

Powyższe ograniczenia w kontekście trwałości, a także stateczności nasypów ko-
lejowych [2,5], a co za tym idzie kosztów utrzymania nasypów kolejowych i kon-
strukcji inżynierskich infrastruktury kolejowej, powinny być uwzględniane przy 
dopuszczeniu do ruchu różnych składów i ustaleniu prędkości przejazdów tych skła-
dów, dla których wpływ na środowisko będzie w zakresie wartości dopuszczalnych.

2. Skład kolejowy Pendolino

Pendolino jest to model pociągów produkowanych przez firmę Alstom, firma 
ta jest obecna w 21 krajach świata i dostarcza rozwiązania składów zespołowych od 
1974 roku. Firma od początku tworzyła rozwiązanie składów, które wykorzystując 
istniejącą infrastrukturę kolejową potrafią jeździć ze znacznie większą prędkością 
niż rozwiązania lokomotywa plus wagony. Wzorując się na rozwiązaniach pocią-
gów szybkich kolei we Francji i Japonii oraz dostępnych technologiach powstały 
składy, które mogą osiągać średnią prędkość około 250 km/h.

W 2011 r. Polska spółka P.K.P. Intercity podpisała z firmą Alstom kontrakt na 
dostarczenie 20 zespołów składających się z 7 członów pociągów New Pendolino. 
Każdy skład posiada rozproszony napęd, co oznacza, że w składzie nie ma lokomo-
tywy, a za napęd odpowiadają silniki rozmieszczone w różnych miejscach pojazdu. 
Pierwszym składem przybyłym do Polski jest skład ED250. Od tego czasu skład 
daje możliwości testowania pociągu przed rozpoczęciem włączenia go do siatki 
przewozów właściciela.

W listopadzie 2013 r. na m.in. 184 km testowego odcinka Centralnej Magi-
strali Kolejowej przeprowadzono testy składu ED250. Jednym z celów testu było 
sprawdzenie oddziaływania składu Pendolino przy różnych, a także maksymalnych 
prędkościach na otoczenie, na podłoże gruntowe, które miało zarówno zróżnicowaną 
budowę geologiczną jak i poziom zwierciadła wód gruntowych. Podczas przejazdu 
różnego typu pociągów, przy różnych prędkościach badano drgania podkładu i na-
sypu kolejowego. Zjawiska dynamiczne związane z oddziaływaniem pojazdów szy-
nowych dużej prędkości z torem są złożone i podane w pracach m.in. autorów [1]. 
Pomierzone zostały również w badaniach terenowych drgania, we wszystkich trzech 
kierunkach, w punktach, w różnych odległościach od konstrukcji nasypu kolejowe-
go. Pomiar taki stanowiło badanie propagacji drgań w gruncie [6,7].

3. Rozpoznanie podłoża gruntowego

Jednym z istotnym elementów testów, jakie przeprowadzono na Centralnej 
Magistrali Kolejowej było wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego i ogólnie 
warunków gruntowych. Badania te zostały przeprowadzone przez Zakład Współ-
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działania Budowli z Podłożem, który wchodzi w część Instytutu Mechaniki Bu-
dowli i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i zostały zebrane 
w opracowaniu „Dokumentacja badań podłoża dla zadania: Wstępne rozpoznanie 
warunków gruntowych w punktach pomiarowych dynamicznego oddziaływania 
składu Pendolino na otoczenie” [4]. Warunki gruntowe w przypadku określenia 
propagacji fali mają znaczący wpływ, gdyż stanowią ośrodek, przez który rozpro-
wadza się fala.

Do analizy wybrano jeden z trzech rozpoznanych wstępnie profili na tym obsza-
rze charakteryzujący się prostszymi warunkami geotechnicznymi w porównaniu do 
dwóch pozostałych oraz tym, że rozpoznany profil znajdował się w całości w strefie 
aeracji (profil pomiarowy (stanowisko) 2 - przekrój: km 180 + 300) wg [6, 7].

Rozpoznanie geotechniczne wykonano bezpośrednio przy profilu i punktach 
pomiarowych, gdzie były zlokalizowane węzły z akcelerometrami profili pomia-
rowych badań oddziaływania składu pociągu Pendolino na środowisko gruntowe. 
W każdej z tych linii punkty badawcze zlokalizowano w dwóch węzłach badaw-
czych: pierwszy położony u podnóża skarpy kolejowej, drugi przy punkcie pomia-
rowym (Nr III wg [6]) zlokalizowanym w odległości 20 m od skarpy (rys. 1). Roz-
poznanie objęło wiercenia i sondowania dynamiczne oraz laboratoryjne oznaczenia 
klasyfikacyjne [10].

Profil podłoża gruntowego zbudowany był z osadów czwartorzędowych pocho-
dzenia aluwialnego związanych z działalnością akumulacyjną rzeki Pilicy. Uwar-
stwione podłoże w profilu budowały głównie piaski średnie i piaski drobne w wy-
raźnie dających się wydzielić warstwach o poziomym zaleganiu. W profilu litolo-
gicznym stwierdzono cienkie przewarstwienia gruntami: pyłami i pyłami piaszczy-
stymi. Grunty gruboziarniste występowały w stanie zagęszczenia od luźnych do 
zagęszczonych, a drobnoziarniste od plastycznych do miękkoplastycznych wg [4].

Rys. 1. Linia pomiarowa km 180+300 ( odcinek pomiędzy punktami I – III wg [6,7] profilu pomia-
rowego. Zaznaczono lokalizacje części punktów badawczych rozpoznania geotechnicznego (wiercenia 

ręczne PO-5 i PO-6; sondowania dynamiczne PDH-5) wg[4]
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4. Wyniki badań terenowych

Podczas badań na Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku testowym wyko-
nano rejestrację 21 przejazdów składów „Pendolino”, które przejeżdżały z prędko-
ścią od 40 do 290 km/h [6,7]. Podczas każdego z przejazdów zostały pomierzone 
w założonych profilach pomiarowych przyśpieszenia w 9 punktach w 3 kierun-
kach: x - prostopadłym do toru, y - równoległym do toru i z - jako przyśpieszenia 
pionowe. Wynikiem pomiarów był przebieg czasowy przyspieszeń [cm/s2] w czasie 
przejazdu pociągu Pendolino.

5. Program MIDAS GTS NX

Wykonanie badań polowych i laboratoryjnych pozwalają na zbudowanie sche-
matu podkładu kolejowego oraz podłoża gruntowego w zakresie występowania 
punktów pomiarowych, które mogą posłużyć jako podstawa do budowy modelu 
MES w programie MIDAS GTS NX.

Rys. 2. Schematyczny przekrój przez nasyp (torowisko) i podłoże gruntowe z wydzielonymi warstwami 
geotechnicznymi przyjęty do obliczeń numerycznych

Siatka MES w programie Midas [3] została wygenerowana automatycznie po-
przez zaimportowanie modelu przestrzennego z programu AutoCAD. Następnie 
na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podłoża gruntowego zostały okre-
ślone parametry geotechniczne, które zostały przypisane kolejnym, wydzielonym 
w profilu warstwom.
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Rys. 3. Model MES programu MIDAS wraz z naniesionymi punktami profilu pomiarowego 
oraz z punktami przyłożenia sił od wózków składu Pendolino

Model MES zbudowany był z 45942 węzłów i 44700 elementów. W rzucie 
model miał wymiary 100x80 m, a przekrój zgodnie ze schematem rys. 2.

Ostatecznie na podstawie badań geotechnicznych [4] wydzielono warstwy, 
których parametry przedstawiono w Tabeli 1 i wykorzystano w modelowaniu nu-
merycznym. Ponadto na podstawie badań klasyfikacyjnych gruntów określono pa-
rametry E i n, których wartości przyjęto zgodnie z literaturą [8,9].

Tabela 1. Parametry geotechniczne warstw w modelu numerycznym
 Podkład Nasyp Warstwa 1 Warstwa 2 Warstwa 3 Warstwa 4 Warstwa 5 Warstwa 6

Model Elastic Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

Mohr 
Coulomb

E	[kN/m2] 23000000 130000 23000 16000 23000 16000 23000 32000
ν 0,18 0,25 0,3 0,33 0,3 0,33 0,3 0,28

γ	[kN/m3] 23 19 18 19 18 19 18 22
c	[kN/m2] - 15 0 10 0 15 0 18
φ	[deg] - 35 30 28 35 28 42 37

Na rys. 3 przedstawiono profil pomiarowy z naniesionymi punktami I, IV, VII, 
w których odczytano przyśpieszenia w trakcie badań terenowych oraz punkty 1, 
2, 3, w których wyniki przyśpieszeń zostały policzone w programie MIDAS GTS 
NX. Odległości między punktami 1, 2, 3 zgodnie ze schematem na Rys. 2 są od 
siebie oddalone o 30m.

Analiza dynamiczna modelu została wykona w programie Midas wykorzystu-
jąc moduł zadawania siły poruszającej się na podkładzie zgodnie z Rys. 3 dla pocią-
gów szybkich kolei [3]. Zadano siły o wartości 170kN wg [11].

6. Zestawienie wyników doświadczalnych i modelowania

W celu lepszej prezentacji w poniższym punkcie zestawiono wyniki badań do-
świadczalnych jak i modelowania. Przedstawiono i porównano wyniki dla przy-
padku przejazdu pociągiem Pendolino po trasie z prędkością 200 km/h z trzech 
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czujników w odniesieniu do trzech węzłów siatki MES – określonych dalej jako 
punkty 1, 2 i 3.

Pierwszym porównywanym czujnikiem był czujnik zamontowany bezpośred-
nio przy nasypie kolejowym – określany dalej jako punkt 1. Poniżej przedstawiono 
wyniki obliczeń programem MIDAS GTS NX w 3 kierunkach.

Rys. 4. Składowa w kierunku X obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w punkcie 1

Rys. 5. Składowa w kierunku Y obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w punkcie 1

Rys. 6. Składowa w kierunku Z obliczona w programie Midas i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w punkcie 1
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Drugim porównywanym czujnikiem był czujnik zamontowany bezpośrednio 
pod nasypem kolejowym, – określany dalej jako punkt 2. Poniżej przedstawiono 
wyniki obliczeń programem MIDAS GTS NX w 3 kierunkach.

Rys. 7. Składowa w kierunku X obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 2 punkcie

Rys. 8. Składowa w kierunku Y obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 2 punkcie

Rys. 9. Składowa w kierunku Z obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 2 punkcie
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Trzecim porównywanym czujnikiem był czujnik najdalej oddalony od nasypu, 
w odległości ok. 60 m. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń programem MIDAS 
GTS NX w 3 kierunkach.

Rys. 10. Składowa w kierunku X obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 3 punkcie

Rys. 11. Składowa w kierunku Y obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 3 punkcie

Rys. 12. Składowa w kierunku Z obliczona w programie MIDAS i zarejestrowana podczas przejazdu 
pociągu Pendolino z prędkością 200 km/h [m/s2] w 3 punkcie
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Można zauważyć, że w przypadku porównania tych trzech punktów wartości 
przyśpieszeń w punktach w różnych kierunkach są co do wartości podobne. Także 
charakter tych przebiegów wykazuje również pewne cechy podobieństwa.

Największe rozbieżności wykazuje porównanie wartości przyśpieszeń otrzyma-
nych bezpośrednio na zamodelowanym podkładzie. Może to wynikać z zastoso-
wania uproszczonego modelowania strefy koło – tor – podkład betonowy oraz 
zamodelowania nasypu kolejowego jedną warstwą o stałym parametrze.

Rzeczywiste wyniki pomiarów drgań w analizowanym profilu pomiarowym, 
jakie zostały uzyskane podczas testów w listopadzie 2013 r. na testowym odcin-
ku Centralnej Magistrali Kolejowej według [6] są wyższe niż otrzymane w anali-
zie numerycznej programem MIDAS GTS NX. Wyniki przyśpieszeń otrzymane 
w trakcie pomiarów przejazdu pociągu Pendolino na nasypie kolejowym są zdecy-
dowanie wyższe niż otrzymane z modelu numerycznego.

Ponadto zaobserwowano większe drgania konstrukcji nasypu podczas przejaz-
dów pociągów Pendolino w odniesieniu do przejazdów pociągów rozkładowych. 
Jak podkreślają autorzy [6] poziom tych drgań nie ma jednak wpływu na bez-
pieczne użytkowanie konstrukcji na testowanym odcinku.

7. Wnioski

Przedstawione opracowanie stanowi pierwszą w Polsce próbę wykorzystania 
programu MIDAS GTS NX w analizie numerycznej wpływu na środowisko po-
ciągu Pendolino, przeprowadzoną po testach Pendolino na Centralnej Magistrali 
Kolejowej. Parametry w analizie numerycznej przyjęto po wstępnym określeniu 
warunków gruntowych i określeniu koniecznych parametrów modelu MES.

Wynik obliczeń numerycznych porównano z wynikami badań drgań gruntu 
i niektórych elementów nawierzchni podczas przejazdów testowych pociągu Pen-
dolino i innych pociągów na linii CMK. W artykule porównano przyśpieszenia 
dla trzech wybranych punktów położonych na linii pomiarowej w odległościach 
odpowiednio 1, 30 i 60 m od nasypu kolejowego. Zgodnie z punktem 6 można 
stwierdzić, iż wartość maksymalnych przyśpieszeń jest, co do wartości zbliżona. 
Ponadto charakter przyśpieszeń obliczonych metodą numeryczną jest zbieżny 
z charakterem przyśpieszeń otrzymanych w pomiarach terenowych propagacji 
drgań. W tym aspekcie program MIDAS GTS NX może być w przyszłości wy-
korzystywany do określenia przybliżonego poziomu drgań w gruncie na obszarze 
przylegających do linii kolejowych.

Dysponując dokładnym rozpoznaniem warunków geotechnicznych nasypu 
i podłoża gruntowego, a zwłaszcza parametrami dynamicznymi gruntu określo-
nymi metodami bezpośrednimi w terenie, można wykorzystując program MI-
DAS GTS NX określić wpływ oddziaływania składu kolejowego np. Pendolino na 
środowisko gruntowe. Analiza może stanowić podstawę do wytypowania miejsc, 
w których powinny zostać przeprowadzone badania pomiarów drgań w terenie, 
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które obecnie stanowią jedyną wiarygodną metodę określenia rzeczywistych przy-
śpieszeń w gruncie.

W celu potwierdzenia poprawności zaprezentowanego podejścia powinny zo-
stać przeprowadzone dodatkowe badania i obliczenia dla innych, odmiennych wa-
runków geologiczno-inżynierskich, przy równoczesnym rozpoznaniu bezpośred-
nimi badaniamiin-situ dynamicznych parametrów wytrzymałościowych gruntu. 
Analizę należy również poszerzyć o analizę przejazdu pociągów z różnymi pręd-
kościami.

Wykorzystanie programu do określenia przyśpieszeń nasypu kolejowego wrazz 
podkładem wymaga dokładniejszego rozpoznania i zamodelowania tej strefy.
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WYKORZYSTANIE MODELOWANIA 3D 
DO ANALIZY WPŁYWU PODWYSZANIA PRĘDKOŚCI 

EKSPLOATACYJNYCH NA STATECZNOŚĆ 
NASYPU KOLEJOWEGO1

Streszczenie. Konieczność dostosowania infrastruktury do standardów europejskich, a szcze-
gólnie przystosowanie infrastruktury dróg kolejowych do pociągów poruszających się z dużymi pręd-
kościami powoduje konieczność podjęcia badań stateczności modernizowanych nasypów. W artykule 
przedstawiono wyniki numerycznego modelowania 3D MES. Do analizy wzięto przykładowy 
fragment nasypu na linii CMK. Pokazano zalety modelowania w przestrzeni 3D dla różnych 
wariantów zastosowanych wzmocnień i różnych prędkości eksploatacyjnych pociągu.

Słowa kluczowe: podtorze, modelowanie numeryczne, koleje dużych prędkości

1. Wstęp

Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Z tym związana jest ko-
nieczność dostosowania infrastruktury do standardów europejskich, a także przy-
stosowania infrastruktury dróg kolejowych do pociągów poruszających się z duży-
mi prędkościami (200-300 km/h). Przy dostosowywaniu linii kolejowych do tak 
dużych prędkości ważnym aspektem staje się stateczność nasypów kolejowych [1].

Do podstawowych metod oceny stateczności skarp nasypów należą metody 
równowagi granicznej, w których kształt i położenie powierzchni poślizgu są zna-
ne. Miarą stateczności w tych metodach jest wskaźnik obliczony, jako stosunek sił 
utrzymujących równowagę bryły do sił zsuwających. Są to metody bardzo przy-
bliżone, co przyczynia się do powstania licznych błędów. Dlatego coraz częściej 
stawia się na metody numeryczne, które są dużo bardziej dokładne,w których 
przyjmuje się, że zbocze nasypu stanowi część półprzestrzeni sprężystej lub sprę-
żysto-plastycznej. Do obliczenia stanu naprężeń i odkształceń w nasypach można 
stosować programy wykorzystujące metodę elementów skończonych MES, takie 
jak MIDAS GTS NX®. Do wyznaczenia wskaźnika stateczności stosuje się metodę 
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redukcji wytrzymałości, która polega na zmniejszeniu wartości parametrów wy-
trzymałościowych gruntu w kolejnych krokach, do momentu wystąpienia niesta-
bilności procesu numerycznego. Metody numeryczne mimo swoich ograniczeń, są 
dużo bardziej dokładne niż tradycyjne. W metodach numerycznych nie wymaga 
się wyznaczenia powierzchni poślizgu oraz oddziaływania sił pomiędzy blokami. 
Pozwalają one uwzględnić szereg czynników wpływających na warunki stateczno-
ści, związane z budową geologiczną i właściwościami masywu gruntowego, istnie-
niem nieciągłości, wpływem wody, oddziaływaniami dynamicznymi itp. [2].

Aby zachować stateczność nasypu należy zapewnić odpowiedni współczynnik 
pewności F. W tym przypadku wyznacza się go jako stosunek obciążenia przyło-
żonego na powierzchnię torowiska, do wartości oporu gruntu przed utratą sta-
teczności. Według warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3 
[4],współczynnik pewności F (określone na podstawie właściwości gruntów) po-
winny wynosić, co najmniej:

– 2,0 – dla podtorza nowobudowanego i dobudowywanego,
– 1,5 – w eksploatacji,
– 1,3 – bezpośrednio po naprawie podtorza.
W tym opracowaniu posłużono się programem MIDASGTS NX®. Jest on pro-

gramem symulacyjnym opracowanym dla oceny struktury gruntu. Oparty jest na 
metodzie elementów skończonych. 

2. Obciążenia i naprężenia w nasypie kolejowym

Podstawowym czynnikiem obciążającym nasyp kolejowy, decydującym o jego 
stateczności jest przejeżdżający tabor kolejowy. Poza obciążeniami statycznymi po-
trzeba wziąć pod uwagę oddziaływania dynamiczne, których wartość wzrasta wraz 
z prędkością. W skład obciążeń statycznych wchodzą: ciężar taboru poruszającego 
się po nasypie oraz ciężar poszczególnych elementów nawierzchni. Tak zestawione 
obciążenia mnoży się przez współczynnik dynamiczny, który zwiększa ich wartość.

Załącznik nr 1 normy BN-88/8932-02 [5] podaje sposób, w jaki należy przyjąć 
obciążenie dynamiczne na torowisko. Jak podają Batog i Hawrysz [6], wielkość 
współczynnika dynamicznego wzrasta proporcjonalnie do prędkości (rys. 1). 

Rys. 1.Wielkość współczynnika dynamicznego od prędkości taboru kolejowego [6]
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Zgodnie z normą BN-88/8932-02 [5], pionowe naprężenia oddziaływujące na 
torowisko oblicza się według wzoru:

 (1)
gdzie:

a - współczynnik dynamiczny, przyjmujemy wartości:

– dla prędkości , ,

– dla prędkości , ,

ponieważ dla prędkości v=0 współczynnik  a dla prędkości 

 wynosi , to przy zależności liniowej  i prędkości 

160 km/h należy przyjąć .

 s
0
- naprężenie w podsypce na poziomie spodu podkładów obliczone ze wzoru  

 kPa, w którym P oznacza obciążenie pionowe przekazywane na pod-

kład o powierzchni podstawy F,
b - współczynnik określający stosunek siły przekazywanej przez podkład na 

podsypkę do siły przekazywanej przez koło pojazdu na szynę. Oblicza się 
go ze wzoru:

 (2)

w którym:
a - odległość między osiami sąsiednich podkładów [m],
E - moduł sprężystości liniowej stali szynowej [MPa],
J - moment bezwładności przekroju poprzecznego szyny względem poziomej 

osi przechodzącej przez środek ciężkości przekroju [m4],
U - współczynnik podłoża szyny [kPa],
s - szerokość podstawy podkładu [m],
z

1
 - odległość od spodu podkładu do torowiska [m],

m - współczynnik charakteryzujący rozkład naprężeń w podsypce, przyjęto 
m = 0,5,

s
zn

 - naprężenie na powierzchni podtorza wywoływane ciężarem nawierzchni 
[kPa].

W celu obliczenia naprężeń w podtorzu i podłożu stosuje się obciążenie ciągłe  
o szerokości styku podsypki z podłożem B [m] i nieograniczonej długości L (rys. 2).
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Rys. 2. Schemat obliczeniowy obciążenia podtorza [5]

3. Modelowanie nasypu kolejowego

Analizowany nasyp kolejowy znajduje się w ciągu linii E65 Grodzisk Mazo-
wiecki – Biała Rawska. Prędkość eksploatacyjna pociągów pasażerskich, porusza-
jących się po tej linii ogranicza się do 160 km/h. Linia kolejowa CMK jest do-
stosowywana do kolei dużych prędkości (250 km/h). W tej analizie maksymalną 
prędkość pociągów przyjęto na poziomie 300 km/h.

Podwyższenie prędkości eksploatacyjnych ze 160 km/h do 300 km/h, wią-
że się ze zwiększeniem oddziaływań dynamicznych na torowisko, a tym samym 
zwiększeniem obciążeń. Celem analizy jest sprawdzenie wpływu zwiększenia tych 
oddziaływań na stateczność nasypu. Wzrost obciążenia powoduje spadek wskaź-
nika stateczności nasypu. Analiza wskaże zależność wzrostu obciążenia od zmiany 
wartości wskaźnika stateczności i odpowie na pytanie czy jest ona liniowa czy nie.

Analizę stateczności nasypu przeprowadzono w przestrzennym stanie odkształ-
cenia dla trójwymiarowego modelu. Nacisk na oś wynosi 170 kN. Obciążenie 
pochodzi od dwóch pociągów poruszających się po torze 1 i 2 w przeciwnych kie-
runkach. Obciążenie przyjęto jako równomiernie rozłożone.

3.1. Modelowanie nasypu (prędkość 160 km/h)

Przekrój geologiczno-inżynierski został wzięty z 37+100 km analizowanej linii 
(rys. 3).

Przyjmujemy, że każda warstwa jest materiałem izotropowym. Typ modelu dla 
warstw podtorza zakładamy wg. hipotezy wytrzymałościowej Culomba – Mohra. 
Poniżej przedstawiono tabelę z danymi do poszczególnych warstw. W modelowa-
niu tym nie uwzględnia się podsypki.
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Rys. 3. Przekrój geologiczno - inżynierski w km 37+100 [7]

Tabela 1. Właściwości poszczególnych warstw nasypu

Nr Warstwa Eo[MPa] ν γ [kN/m3] c [kPa] Ф	[MPa]

1 nlb-1a 38,3 0,3 17 0 29,5

2 nllc-b 24,2 0,29 21,7 20,3 15,9

3 nlb-1b 47,2 0,3 17 0 30,5

4 nllc-a 19,7 0,32 21,8 16,1 14,5

5 nllb-b 14,3 0,32 20,8 11,4 12,1

6 nllc-b 24,2 0,32 21,8 20,3 15,9

7 nllc-c 29,6 0,37 21,8 25,6 17,2

8 lb-1b 47,1 0,3 17,8 0 30,5

9 lb-1c 57,4 0,3 17,8 0 31

10 llc-a 21,0 0,32 21,3 17,4 15

11 llb-b 14,0 0,29 20,8 11,1 12

12 lla 9,0 0,37 19,8 6,9 8,5

13 lld 33,8 0,32 21,5 30 18

14 lb-1c 57,4 0,3 17,8 0 31

15 lc-1 71,5 0,3 18,5 0 31,5

Siatkowanie modelu wykonuje się w programie automatycznie. Wymiary poje-
dynczego „oczka” siatki elementów skończonych wynoszą 50 cm (rys. 4). Kształt 
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poszczególnych elementów nie może być regularny ze względu na układ i kształt 
warstw, dlatego składa się zarówno z sześciościanów jak i czworościanów.

Rys. 4. Model 3D z siatką (widok z programu MIDAS GTS NX®)

Pionowe naprężenia oddziaływujące na torowisko oblicza się według wzoru (1). 
Dane do obliczeń przyjęto następujące:

a = 2,6 dla prędkości 160 km/h,
E	=	210	GPa F	=	0,65	m2 s = 0,3 m I = 3055*10-8m4

m = 0,5 U = 80 MPa a = 0,6 m P = 170	kN
B = 10,7 m – długość dolnej krawędzi podsypki,
g = 21 kN/m3– ciężar tłucznia,
f = 6,475 m2- pole powierzchni podsypki w przekroju,
q

s
 = 0,60 kN/m - obciążenie od szyny,

q
p
 = 5,10 kN/m- obciążenie od podkładu 

q
t
  = f * g = 145,687 kN/m - obciążenie od tłucznia,

 – naprężenia od ciężaru 
       nawierzchni,
 

Tak obliczone obciążenie przykładamy do powierzchni podtorza. Oprócz obcią-
żenia zewnętrznego definiujemy obciążenie od ciężaru własnego.W modelowaniu 
określa się również warunki brzegowe tak, aby przeciwdziałać wewnętrznej defor-
macji warstw lub obrotowi modelu.

Do obliczeń stosuje się analizę stateczności skarpy nasypu metodą ShearStreng-
thReduction (SSR), czyli redukcji wytrzymałości na ścinanie. Jest to metoda naj-
częściej stosowana przy określaniu wskaźnika stateczności w metodach numerycz-
nych. Do wyznaczenia powierzchni granicznej stosowana jest zwykle hipoteza Cu-
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lomba-Mohra. Metoda SSR polega na równoczesnej redukcji wartościkąta tarcia 
i spójności, aż do utraty stateczności zbocza.

 (3)

gdzie:
FS - wskaźnik stateczności,
j - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, 
c - spójność materiału budującego zbocze,
t - naprężenie ścinające,
t

f
 - wytrzymałość na ścinanie.

Utrata stateczności występuje w momencie pojawienia się nadmiernie dużych 
przemieszczeń w porównaniu z poprzednimi krokami, czy też z nadmiernymi 
wartościami maksymalnej niezrównoważonej siły lub prędkości przemieszczeń po-
szczególnych węzłów [2]. Analiza stateczności w zadanych warunkach obciążenia 
wykazała, że wskaźnik stateczności wynosi F = 1,148 (rys. 5).

Rys. 5. Maksymalne odkształcenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,148 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

Wskaźnik stateczności dla zadanego obciążenia 80 kPa, zgodnie z wynikami 
analizy numerycznej wynosi F = 1,148, więc nie spełnia wymagań określonych 
w instrukcji Id-3 [5]. Utrata stateczności występuje na prawej skarpie nasypu. 
Rozkład odkształceń postaciowych pokazuje, że powierzchnia poślizgu występu-
je na granicy warstw lld, lla, llb-b (rys. 5). Na rysunku 5 widać powierzchnię 
poślizgu na prawej stronie korony nasypu, która obejmuje swym zasięgiem ławę 
torowiska i dlatego jest niebezpieczna dla ruchu kolejowego. Druga większa po-
wierzchnia poślizgu obejmuje także prawą stronę nasypu zaczynając się na środku 
nasypu i kończąc u podnóża nasypu, gdzie występują największe odkształcenia 
postaciowe powodujące niestateczność nasypu.
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Na rysunku 6 przedstawione są całkowite przemieszczenia. Największe wy-
stępują w pierwszej warstwie nasypu (nlb-1a). W kierunku poziomym z prawej 
strony nasypu maksymalnie wynoszą 4,7 cm i 2,1 cm z lewej. Przemieszczenia 
rzędu 3,7 cm w kierunku pionowym w dół są największe na środku nasypu, bez-
pośrednio pod obciążeniem, natomiast w kierunku do góry u podstawy nasypu, 
z prawej strony mają wartość 4 cm.

Rys. 6. Przemieszczenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,148 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

3.2. Modelowanie nasypu (prędkość 300 km/h)

W tym przypadku obciążenie jest zwiększone z uwagi na wyższą prędkość po-
ciągu.Współczynnik dynamiczny do obliczeń obciążenia ciągłego przy prędkości 
300 km/h wynosi a = 4.

,
Analiza stateczności w zadanych warunkach obciążenia wykazała, że wskaźnik 

stateczności wynosi F = 1,029.
Wskaźnik stateczności dla zadanego obciążenia 115 kPa, zgodnie z wynikami 

analizy numerycznej wynosi F = 1,029, co również nie spełnia wymagań okre-
ślonych w instrukcji Id-3 [4]. Utrata stateczności występuje na prawej skarpie 
nasypu (rys. 7). 

Rozkład odkształceń postaciowych pokazuje, że powierzchnia poślizgu wy-
stępuje na granicy warstw lld, lla, llb-b (rys. 7). Zagrożenie dla stateczności na-
wierzchni kolejowej występuje również w pierwszej warstwie (nlb-1a) z obu stron 
nasypu, niemniej jednak prawa strona nasypu jest bardziej zagrożona niestatecz-
nością. Na rysunku powierzchnie poślizgu wykształcają się podobnie jak w przy-
padku dla prędkości pociągu 160 km//h), widać powierzchnię poślizgu na prawej 
stronie korony nasypu, która obejmuje swym zasięgiem ławę torowiska i dlatego 
jest niebezpieczna dla ruchu kolejowego. Druga większa powierzchnia poślizgu 
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obejmuje także prawą stronę nasypu zaczynając się na jego środkui kończąc u pod-
nóża, gdzie występują największe odkształcenia postaciowe powodujące niesta-
teczność nasypu. Odkształcenia postaciowe pokazują ich kształt.

Rys. 7. Maksymalne odkształcenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,029 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

Na rysunku 8 przedstawione są całkowite przemieszczenia. Największe wystę-
pują w pierwszej warstwie nasypu (nlb-1a).

Rys. 8. Przemieszczenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,029 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

W kierunku poziomym z prawej strony nasypu maksymalnie wynoszą 5,4 cm 
i 1,7 cm z lewej. Przemieszczenia rzędu 4,9 cm w kierunku pionowym, w dół naj-
większe są na środku nasypu, bezpośrednio pod obciążeniem, natomiast w kierun-
ku do góry u podstawy nasypu z prawej strony osiągają wartość 7,3 cm. 
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Tabela 2. Procentowa zmiana wartości poszczególnych parametrów przy przejściu z prędkości 160 km/h 
do 300 km/h w stanie równowagi granicznej

Prędkość pociągu
%

160 km/h 300 km/h
Współczynnik dynamiczny α 2,60 4,00 53
Obciążenie [kPa] 80,00 115,00 44
Wskaźnik stateczności F 1,148 1,029 11
E-MAX SHEAR Max 0,073 0,152 65
E-MAX SHEAR Min 0,00059 0,00066 11

Porównując analizy stateczności nasypu kolejowego obciążonego odpowiednio 
80 kPa i 115 kPa można zauważyć, że kształt powierzchni poślizgu jest bardzo 
zbliżony, zarówno w dla całej prawej skarpy nasypu jak i dla warstwy nlb-1a. Wiel-
kość współczynnika dynamicznego, powodującego wzrost obciążenia jest wprost 
proporcjonalny do prędkości. Przy zmianie prędkości ze 160 km/h do 300 km/h 
współczynnik dynamiczny wzrósł o 54%. Podobny wzrost uzyskało obciążenie sta-
tyczne (44%). Natomiast wskaźnik stateczności F zmniejszył się zaledwie o 10 %. 
Dlatego można dojść do wniosku, że stateczność nasypu nie zmienia się wprost 
proporcjonalnie do prędkości pociągów poruszających się po nasypie.

Aby dostosować istniejący nasyp do poruszania się na nim pociągów z prędko-
ścią 300 km/h i aby spełniał on wymagania określone w instrukcji Id-3 [4], należy 
przeprowadzić modernizacje.

3.3. Projektowanie wzmocnienia nasypu

Z przeprowadzonej wcześniej analizy wynika, że obliczany wskaźnik stateczno-
ści (1,029) jest za mały. Dlatego konieczna jest modernizacja podtorza.

Naprężenia pochodzące od obciążeń zewnętrznych podczas eksploatacji nie po-
winny powodować przekroczenia dopuszczalnych naprężeń dla nowobudowanych 
gruntów. Tablica nr 5 instrukcji Id-3 [4] określa również minimalne wartości mo-
dułów odkształcenia podtorza.Dla naszej analizy przyjmujemy wartość 120 MPa. 
Taką wartość modułu osiągnąć można wzmacniając wierzchnie warstwy podto-
rza spoiwem cementowym. Spoiwo powoduje, że struktura gruntu ulega zmianie. 
Zwiększa się spójność gruntu i wytrzymałość na ściskanie. W analizie zastosowa-
no materiały wymienione w tablicy 7-1 stabilizowane cementem, których moduł 
odkształcenia kształtuje się na poziomie 200 – 450 MPa[4]. Warstwę ochronną 
wymiarujemy zgodnie z załącznikiem 7 instrukcji Id-3[4]. Do obliczeń niezbędne 
są wartości:

– moduł odkształcenia miejscowego gruntu (nlb-1a) E
g
 = 38,3 MPa,

– moduł odkształcenia warstwy ochronnej (odsiewki uzdatnione cementem) 
E

0
 = 300 MPa,

– wymagany ekwiwalentny moduł odkształcenia E
e
 = E

e2
 = 120 MPa.

Metoda I polega na wyznaczeniu grubości warstwy ochronnej h
0
 o module E

0
, 

takiej by po ułożeniu jej na obecnym gruncie o module E
g
, ekwiwalentny moduł 
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podtorza E
e
 był równy co najmniej projektowanemu modułowi dla podtorza E

e2
. 

Grubość warstwy odczytujemy z nomogramu DORNII [4].

   
Stosunek, czyli h

0
 = 30 cm. Do modernizacji przyjęto grubość warstwy ochron-

nej 50 cm. Zwiększono również nachylenie prawej skarpy.

Tabela 3. Parametry warstwy wzmacniającej nasyp

Warstwa Eo [MPa] γ [kN/m3] c [kPa] Ф	[MPa]

Warstwa wzmocniona 300 17 73 33

Po przeprowadzonej modernizacji analiza stateczności wykazała, że wskaźnik 
stateczności wynosi F=1,311.

Wskaźnik stateczności dla zadanego obciążenia 115 kPa po modernizacji zgod-
nie z wynikami analizy numerycznej wynosi F=1,311. Spełnia wymagania okre-
ślone w instrukcji Id-3 [4]. Powierzchnia poślizgu tworzy się przy wskaźniku po-
wyżej 1,3 i tworzy się u podnóża prawej skarpy. Rozkład odkształceń postaciowych 
pokazuje, że występuje ona na granicy warstw lld, lla, llb-b (rys.  9). Nie zagraża 
ona stateczności wzmocnionego nasypu. Można przyjąć, że nasyp po modernizacji 
jest stateczny, nie stwarza zagrożenia dla ruchu kolejowego.

Rys. 9. Maksymalne odkształcenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,311 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

Na rysunku 10 przedstawione są całkowite przemieszczenia. Największe wy-
stępują na środku, w pierwszej warstwie nasypu (nlb-1a), bezpośrednio pod ob-
ciążeniem. Maksymalne przemieszczenie w dół wynosi 5 cm. Natomiast do góry 
grunt się unosi u podstawy skarp z lewej i prawej strony o ok. 3 cm. W kierun-
ku poziomym przemieszczenie jest równomierne od środka nasypu w obie strony 
o ok. 3 cm.
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Rys. 10. Przemieszczenia całkowite w stanie równowagi granicznej F=1,311 
(widok z programu MIDAS GTS NX®)

Tabela 4. Procentowa zmiana wartości poszczególnych parametrów po modernizacji w stanie równo-
wagi granicznej

Prędkość pociągu
%

300 km/h
Współczynnik dynamiczny α 4,00 4,0 -
Obciążenie [kPa] 115,00 115,0 -
Wskaźnik stateczności F 1,029 1,31 27
E-MAX SHEAR Max 0,152 0,13 20
E-MAX SHEAR Min 0,00066 0,0005 30

Dla zmodernizowanego nasypu wskaźnik stateczności zmienił się o 27 %. Po-
dobnego rzędu zmianę zanotowały przemieszczenia oraz odkształcenia postacio-
we. Po wzmocnieniu wierzchniej warstwy podtorza oraz zwiększeniu nachylenia 
skarpy prawej współczynnik pewności wzrósł do F = 1,311, co spełnia wymogi 
zapisane w instrukcji Id-3 [4].

4. Podsumowanie i wnioski

Celem analizy było określenie wpływu zwiększenia prędkości eksploatacyjnej 
na stateczność nasypu kolejowego. Stwierdzono, że skarpy nasypu posiadają różne 
wskaźniki stateczności. Skarpa prawa nie spełnia wymagań zawartych w Id-3 [4].
Wskaźnik stateczności jest mniejszy od wymaganego F

min
 = 1,3. Powierzchnia po-

ślizgu przebiega na granicy warstw lld, lla illb-b, która obejmuje swym zasięgiem 
całą prawą skarpę nasypu. Z prawej strony utrata stateczności następuje również 
w warstwie nlb-1a.Skarpa lewa nasypu jest stateczna, jednak w pierwszej warstwie 
(nlb-1a) rysuje się powierzchnia poślizgu o wskaźniku stateczności F = 1,206 dla 
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obciążenia 80 kPa, oraz F = 1,161 dla 115 kPa, który też nie spełnia wymagań 
Id-3 [4].

Porównując analizy stateczności nasypu kolejowego obciążonego odpowiednio 
80 kPa i 115 kPa, można zauważyć, że kształt powierzchni poślizgu jest zbliżo-
ny, zarówno w dla całej prawej skarpy nasypu, jak i dla warstwy nlb-1a. Wiel-
kość współczynnika dynamicznego, powodującego wzrost obciążenia jest wprost 
proporcjonalna do prędkości. Przy zmianie prędkości ze 160 km/h do 300 km/h 
współczynnik dynamiczny wzrósł o 54%. Podobny wzrost uzyskało obciążenie 
statyczne (44%). Natomiast wskaźnik stateczności F zmienił si zaledwie o 10 %. 
Dlatego można dojść do wniosku, że stateczność nasypu nie zmienia się wprost 
proporcjonalnie do prędkości pociągów poruszających się po nasypie.

Nośność podłoża w pierwszej warstwie nlb-1a nie spełnia wymagań stawia-
nych liniom kategorii 0 (magistralne). Wzmocniono wierzchnią warstwę gruntu 
poprzez iniekcję cementową, aby uzyskać moduł odkształcenia 120 MPa. Zwięk-
szono również nachylenie prawej skarpy. Po wzmocnieniu wskaźnik stateczności 
wzrósł do F = 1,311 zmieniając się o 27%. Podobnego rzędu zmianę odnotowano 
dla przemieszczeń oraz odkształceń postaciowych.

W podsumowaniu, należy stwierdzić, że konieczna jest modernizacja nasypu, 
aby spełniał on wymagania stateczności zawarte w Id-3 [4]. Zwiększenie prędkości 
eksploatacyjnej pociągu ze 160 km/h do 300 km/h, nieznacznie obniża stateczność 
nasypu.
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ANALIZA STATECZNOŚCI NASYPU KOLEJOWEGO 
Z WBUDOWANĄ WARSTWĄ ODPADÓW1

Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę stateczności nasypu kolejowego z wbu-
dowaną warstwą odpadów. Analizie numerycznej poddano przykładowy nasyp kolejowy na linii 
CMK. Nasyp zmodernizowano, stosując wbudowaną warstwę z odpadów i przeprowadzono ob-
liczenia uwzględniające aktualnie stawiane wymagania nasypom kolejowym. Analizę wykonano 
przy użyciu programu komputerowego MIDAS GTS®. Na tym etapie badań, przeprowadzone 
analizy wykazały, że wbudowanie w nasyp warstwy z odpadów (strzępów gumowych, lub mie-
szaniny popiołowo-żużlowej) nie pogorszyło wskaźnika stateczności i nośności podtorza. Rokuje to 
pozytywnie na ewentualną możliwość wbudowywania warstw odpadów w nasypy kolejowe.

Słowa kluczowe: analiza stateczności, odpady przemysłowe, strzępy gumowe

1. Wstęp

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Europejskie-
go Funduszu Spójności [1] na zabiegi związane z modernizacją, rozbudową infra-
struktury kolejowej zostało przeznaczonych 4 mld euro. Przeznaczenie znaczących 
środków unijnych na transport kolejowy, w porównaniu z latami poprzednimi, 
daje olbrzymie możliwości rozwojowe dla polskich kolei, pod warunkiem, że zo-
staną one optymalnie wykorzystane, efektywniej niż miało to miejsce dotychczas. 
Jedną z planowanych inwestycji, jest modernizacja linii CMK, w celu dostosowa-
nia jej do standardów kolei dużych prędkości (min. 200 km/h).

Zwiększenie prędkości dopuszczalnych na rozważanej linii z 160 km/h do pla-
nowanych 200 km/h, wiąże się ze zwiększeniem oddziaływań dynamicznych prze-
kazywanych na torowisko nasypu kolejowego.

O ile wzrost obciążeń do prędkości 160 km/h można traktować jako liniowy, to 
prędkości rzędu 200-250 km/h gwałtownie zmieniają ich charakter. Podniesienie 
prędkości eksploatacyjnej na linii CMK, wiąże się z koniecznością przeprowadze-
nia dodatkowych analiz istniejących nasypów pod względem zachowania wyma-
ganych współczynników pewności zawartych w wytycznych Id-3 [2].

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Pilecka	E.	90%,	Szwarkowski	D.	10%
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Przeprowadzenie wymienionego sposobu postępowania jest konieczne ze 
względu na stosunkowo długi okres eksploatowania nasypów kolejowych.

Istotną rolę w analizie nasypów odgrywa modelowanie komputerowe. 
Umożliwia ono określenie aktualnego zachowania się nasypu kolejowego, jak 
i przyszłej jego pracy, przy zwiększonych obciążeniach.

Wzrost obciążeń i charakter oddziaływań powoduje spadek współczynnika 
pewności. Niska wartość współczynnika charakteryzuje nasyp w stanie równo-
wagi granicznej. Niezbędne jest zastosowanie zabiegów wzmacniających nasyp 
kolejowy. Do najczęściej stosowanych należą: wbudowanie warstwy geoteksty-
lii, wzmocnienie murami oporowymi zabezpieczającymi bezpośrednio przed 
osunięciem skarpy nasypu, stosowane są również zabiegi wzmocnienia war-
stwy podtorza, czy wymiana gruntów wbudowanych w nasyp.

Zabiegi te są kosztowne, wiążące się często z koniecznością rozebrania 
fragmentu, lub nawet całości istniejącego nasypu. Jest to związane jednak ze 
spełnieniem dodatkowych kryteriów, szczególnie w przypadku projektów in-
frastrukturalnych, związanych z minimalizacją negatywnych skutków oddzia-
ływania na środowisko. Interesujące wydaje się zatem podejście zastosowane 
przez wykonawców branży drogowej: firmę Mostostal® i hiszpańską ACCIO-
NA®, podczas realizacji inwestycji związanych z budową drogi serwisowej do 
pasa startowego lotniska w Tenerife na Wyspach Kanaryjskich [3], czy realiza-
cji drogi dojazdowej do terminalu produkcyjno – przeładunkowego. Wymie-
nione inwestycje uzyskały dodatkowe dofinansowanie z funduszu europejskie-
go, poprzez zastosowanie w nasypach drogowych innowacyjnego podejścia, 
polegającego na wbudowaniu warstwy strzępów gumowych, uzyskanych z re-
cyklingu zużytych opon samochodowych. Umożliwiło to spełnienie kryteriów 
finansowania inwestycji z funduszy unijnych w ramach rozwoju infrastruktu-
ry i ochrony środowiska, związanej z efektywnym wykorzystaniem odpadów 
przemysłowych. Wbudowanie strzępów gumowych w nasyp spowodowało ich 
wykorzystanie bezpośrednio w konstrukcji, nie powodując powstania dodat-
kowych miejsc składowania odpadów.

Powyższa koncepcja wydaje się zatem być uzasadniona również w bu-
downictwie kolejowym, w którym powyższe podejście nie było jak dotąd 
stosowane. W artykule zostanie przedstawiona koncepcja zmodernizowa-
nia istniejącego nasypu kolejowego na linii CMK w km 30+310 (odcinek 
I pomiędzy miejscowościami Grodzisk Mazowiecki – Biała Rawska). Nasyp 
kolejowy zostanie przeanalizowany pod względem stateczności przed jak 
i po wbudowaniu odpadów (strzępów gumowych). Analiza zostanie prze-
prowadzona dla prędkości 160 km/h i nacisku osi 221 kN. W artykule nie 
uwzględniono prędkości wyższych niż 160 km/h. Wyniki stanu odkształce-
nia i analizy stateczności uzyskano w programie MIDAS GTS®, opartym na 
metodzie elementów skończonych.
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2. Układ warstw geotechnicznych nasypu kolejowego i jego geometria

Analizowany nasyp kolejowy zlokalizowany jest w km 30+310 linii nr 4 CMK, 
pomiędzy miejscowościami Grodzisk Mazowiecki – Biała Rawska i charakteryzuje 
się złożoną budową geotechniczną. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozpo-
rządzeniu [4], nasyp ten zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Warstwy 
geotechniczne istniejącego nasypu zostały wydzielone w oparciu o przeprowadzo-
ne sondowania, wykonane w ławach torowiska na głębokości 3 m od korony ławy 
oraz dwóch sondowań wykonanych w podłożu skarp. Układ warstw geotechnicz-
nych analizowanego nasypu przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Przekrój geologiczno-inżynierski w km 30+310 analizowanego nasypu kolejowego 
Źródło: [5]

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry charakterystyczne wydzielonych warstw geotechnicznych, wg [5]

Lp.
Oznacz. 
warst. 

geotech.
Rodzaj gruntu Gęst. objęt.  

ρ [tm-3]
Spój.

cu [kPa]

Kąt 
tarcia 
wew.  
φu [º]

Moduł 
odkszt. 
pierwot.  
Eo [MPa]

1 nIb-1a Piaski	drobne	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami 1.65-1.75 - 29.9 38.3

2 nIb-1b Piaski	drobne	i	piaski	pylaste	
z	domieszkami	i	przewarstwieniami 1.65-1.75 - 30.5 47.1

3 nIb-1c Piaski	drobne	i	pylaste 1.65-1.75 - 31.0 56.4
4 nIb-2b Piaski	średnie	i	grube	z	domieszkami 1.70-2.00 - 33.1 81.3
5 nIIb-c Gliny	z	przewarstwieniami 2.05 13.7 13.4 16.9

6 nIIc-a
Gliny,	gliny	piaszczyste	i	piaski	
gliniaste	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami

2.15-2.20 16.1 14.5 19.7
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7 nIIc-b
Gliny,	gliny	piaszczyste	i	piaski	
gliniaste	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami

2.15-2.20 20.3 15.9 24.2

8 Ib-1c Piaski	drobne	i	pylaste	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami 1.65-1.90 - 31.0 57.4

9 Ic-1 Piaski	drobne	i	pylaste	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami 1.70-2.00 - 31.6 71.5

10 IIb-a
Gliny,	gliny	piaszczyste	i	pylaste,	pyły	i	
piaski	gliniaste	z	domieszkami	
i	przewarstwieniami

2.00-2.10 9.5 10.9 12.1

11 IIc-a
Gliny,	gliny	piaszczyste	i	pylaste	oraz	
piaski	gliniaste,	pyły	i	pyły	piaszczyste	
z	domieszkami	i	przewarstwieniami

2.05-2.20 17.4 15.0 21

12 IIc-b

Gliny,	gliny	pylaste,	piaszczyste	
i	piaszczyste	zwięzłe,	pyły,	piaski	
gliniaste	i	pospółka	gliniasta	
domieszkami	i	przewarst.

2.00-2.20 20.3 15.9 24.2

13 IIc-c

Gliny,	gliny	piaszczyste	i	pylaste	oraz	
gliny	piaszczyste	i	pylaste	zwięzłe,	
pyły,	pyły	piaszczyste	i	piaski	gliniaste	
z	dom.i	przewarst.

2.00-2.20 24.9 17.0 28.8

14 IId
Gliny,	gliny	pylaste	i	piaszczyste,	pyły,	
pyły	piaszczyste	i	piaski	gliniaste	
z	dom.	i	przewarst.

2.10-2.20 30.0 18.0 33.8

W analizowanym przekroju szerokość torowiska wynosi 14.60 m. Pochylenie po-
przeczne torowiska jest równe 1.77%. Warstwa podsypki ma grubość 70 cm i rozpię-
tość 10.50 m, wydzielając dwie ławy torowiska. Lewa ława torowiska ma szerokość 
2.20 m, natomiast szerokość prawej ławy torowiska jest równa 1.77 m. Szerokość ko-
rony pryzmy podsypki wynosi 7.6 m. W odległości 0,85 m od lewej krawędzi pryzmy 
podsypki znajduje się tor II. Nasyp kolejowy ma wysokość 2.61 m. Natomiast szero-
kość podstawy nasypu jest równa 24.30 m. Nachylenie skarp nasypu wynosi:

– nachylenie skarpy lewej – 1:2.15,
– nachylenie skarpy prawej – 1:1.85.

3. Metodyka badań

Analizę przeprowadzono w oparciu o wymagania zawarte w Id-3[2]. Przyjęto 
następujące założenia w modelowaniu nasypu kolejowego:

–	 Nachylenie korony torowiska zostało pominięte. Zwiększono odpowiednio 
grubość warstw w celu wyrównania spadku poprzecznego.

–	 Analiza stateczności nasypu została przeprowadzona w płaskim stanie od-
kształcenia dla dwuwymiarowego modelu.

–	 Prędkość pojazdów kolejowych przyjęto równą 160 km/h, a nacisk osi rów-
ny 221 kN. Przyjęto obciążenie od dwóch pojazdów kolejowych poruszają-
cych się po przeciwnych tokach szynowych.

–	 Pominięto modelowanie warstwy podsypki z rusztem torowy, zastępując je 
obciążeniem równomiernie rozłożonym działającym w podstawie podsypki. 
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Obciążenie wyznaczono wg wzoru (2.4) normy BN-88/8932-02 [1]. War-
tość obliczonego obciążenia wyniosła 92 kN/m2.

–	 Dla wydzielonych warstw geotechnicznych przyjęto model fizyczny, jako 
idealnie sprężysto-plastyczny z liniowym warunkiem plastyczności (Culom-
ba-Mohra).

Analizę rozpatrywanego nasypu podzielono na dwa etapy:
etap I – analiza nasypu w istniejących warunkach geologiczno - inżynierskich, 

poddanego działaniu obciążenia równomiernie rozłożonego o wartości 
92 kPa, pochodzącego od nawierzchni kolejowej i poruszających się po-
jazdów kolejowych.

etap II – analiza nasypu z wbudowaną warstwą strzępów gumowych i odpa-
dów przemysłowych, odpowiednio o grubości 0.80 m, 1.20 m (graniczna 
wartość przyjęta do głębokości podstawy nasypu).

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Id-3 [20], podtorze kolejowe musi zacho-
wać trwałość na okres równy 100 lat. Natomiast współczynnik pewności skarp 
nasypów powinien wynosić:

–	 2,0 – podtorza nowobudowane i dobudowywane,
–	 1,5 – podtorza w eksploatacji,
–	 1,3 – bezpośrednio po naprawie podtorza.

4. Charakterystyka odpadów wbudowywanych w nasyp kolejowy

Zasadniczym celem artykułu jest ocena wpływu dwóch rodzajów warstw od-
padów (strzępów gumowych lub mieszanki popiołowo-żużlowej) na stateczność 
nasypu kolejowego. Warstwy strzępów gumowych powstają w wyniku mecha-
nicznego rozdrabniania zużytych opon samochodowych. Uzyskane w ten sposób 
strzępy gumowe charakteryzują się określoną krzywą uziarnienia. Podczas ustala-
nia składu granulometrycznego rozdrobnionych opon samochodowych, konieczne 
jest określenie dodatkowych parametrów charakteryzujących próbkę strzępów gu-
mowych (określonych w tab. 2). Wyznaczone parametry służą do porównania uzy-
skanych wyników dla próbki strzępów gumowych uzyskanych z różnych typów 
zużytych opon samochodowych. Parametry określone dla próbki, która zostanie 
zastosowana w nasypie przedstawiono w tabelach poniżej (tab. 3).

Tabela 2. Zawartość parametrów w próbce strzępów gumowych użytej do modelowania (wg ACCIO-
NA® [5])

Całkowita masa próbki [g] 20470
Masa stali występującej w próbce sposób luźny [g] 25
Masa strzępów gumowych zawierających wystające kawałki stali > 50 mm [g] 518
Masa strzępów gumowych zawierających wystające kawałki stali pomiędzy 25 mm a 50 mm [g] 504
% zawartość stali występującej w próbce w sposób luźny 0.12
% zawartość strzępów gumowych zawierających wystające kawałki stali > 50 mm [g] 2.5305
% zawartość strzępów gumowych zawierających wystające kawałki stali od 25 mm do 50 mm [g] 2.4621
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Tabela 3. Parametry fizyko – mechaniczne strzępów gumowych, wg [5]
Właściwości Wartość Przyjęte wartości w analizie

Ciężar objętościowy (kN/m3) 6	–	8.6 7.3
Spójność (kPa) 7	–	10 8.5
Kąt tarcia wewnętrznego (◦) 29	-	34 31.5
Moduł odkształcenia pierwotnego (MPa) 0.45	–	1.10 0.8

Parametry fizyko-mechaniczne warstwy mieszaniny popiołowo-żużlowej po-
wstałej w wyniku spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Skawina” zestawiono 
w tabelach 4 i 5 [6].

Tabela 4. Parametry fizyczne mieszaniny popiołowo-żużlowej [6]
Lp Parametr Wartość

1

Zawartość	frakcji	[%]:
-	żwirowa	Gr:	63	÷	2	mm
-	piaskowa	Sa	2	÷	0,063	mm
-	pyłowa	Si	0,063	÷	0,002	mm
-	iłowa	Cl	<	0,002	mm

13.7
63.5
21.1
1.7

2 Nazwa	wg	[19] Piasek	pylasty(siSa)

3
Zawartość	cząstek	[%]:
≤	0,075	mm
≤	0,02	mm

24.5
12.0

4 Wskaźnik	jednorodności	uziarnienia,	Cu	[-] 13.5
5 Gęstość	właściwa	szkieletu,	qs	[g/cm^3] 2.54
6 Wilgotność	optymalna,	wopt	[%] 30.6
7 Maksymalna	gęstość	objętościowa	szkieletu,	qds	[g/cm^3] 1.26

Tabela 5. Parametry fizyko – mieszaniny popiołowo-żużlowej [6]
Właściwości Wartość Przyjęte wartości w analizie dla wopt 30.6%

Ciężar	objętościowy	(kN/m3) 16 16
Spójność	(kPa) 9	–	42 31
Kąt	tarcia	wewnętrznego	(◦) 31-47 35
Moduł	odkształcenia	pierwotnego	(MPa) 5 0.8*

*Wartość modułu przyjęta do analizy, jak dla strzępów gumowych, nie mająca wpływu na wskaźnik stateczności nasypu.

5. Założenia modeli obliczeniowych

Analizę stateczności nasypu kolejowego przeprowadzono w programie nume-
rycznym opartym na metodzie elementów skończonych MIDAS GTS®.

DYSKRETYZACJA OBSZARU: Na rys. 2 przedstawiono zależność wskaźni-
ka stateczności (FoS) od gęstości siatki podziału ośrodka. Jak widać wartość wskaź-
nika zmniejsza się w miarę zwiększania ilości elementów siatki obliczeniowej. Wy-
nika to ze zwiększenia dokładności obliczeń. Zwiększa się jednak czas obliczeń. 
W etapach I, II, dla przyjętej grubości warstwy odpadów dokonano zagęszczenia 
siatki, zwiększając liczbę elementów, szczególnie w nasypie, w celu dokładnego 
określenia wartości współczynnika pewności oraz rozkładu stref naprężeń i od-
kształceń. Analizując rys. 3 w programie MIDAS GTS® wygenerowano 21430 
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elementów. Ze względu na złożony przebieg warstw geotechnicznych, w nasypie 
użyto elementów trójkątnych. Wymiar boków elementów skończonych w nasypie 
nie przekracza10 cm.

WARUNKI BRZEGOWE:. Dla lewej i prawej krawędzi modelu przyjęto 
warunki brzegowe w postaci przegubów przesuwnych względem osi pionowej, 
uniemożliwiając przemieszczenia w kierunku poziomym. Przemieszczenia dolnego 
modelu zostały zablokowane na kierunku poziomym i pionowym, poprzez zasto-
sowanie przegubów nieprzesuwnych.

Rys. 2. Zależność wskaźnika stateczności (FoS) od gęstości siatki podziału ośrodka

Rys. 3. Model nasypu kolejowego z przebiegiem warstw geotechnicznych, z warunkami brzegowymi 
(program MIDAS GTS®)

6. Wyniki analizy wstępnej

Analizę stateczności rozpoczęto od określenia wskaźnika stateczności dla nasy-
pu bez wbudowanej warstwy strzępów gumowych. Rezultat obliczeń przedstawia 
rys. 4.
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Rys. 4. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy lewej 
(opracowanie własne, program MIDAS GTS®)

W wyniku przeprowadzenia obliczeń dla skarpy lewej uzyskano wskaźnik sta-
teczności równy FoS = 1.39. Wyznaczona powierzchnia poślizgu obejmuje swo-
im zasięgiem ławę torowiska, bezpośrednio zagrażając stateczności nasypu oraz 
konstrukcji nawierzchni kolejowej. Analiza wykazała, że lewa skarpa nasypu nie 
spełnia wymagań zawartych w Id-3 [2] (FoS > FoS

min
 = 1.5).

Natomiast wskaźnik stateczności skarpy prawej wraz z przebiegiem odkształ-
ceń postaciowych ilustruje rys. 5.

Rys. 5. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy prawej 
(program MIDAS GTS®)

Wynik analizy skarpy prawej wskazuje, że początkowa utrata stateczności na-
stąpi już przy wskaźniku stateczności równym 1.32. Wyznaczona powierzchnia 
poślizgu obejmuje swoim zasięgiem ławę torowiska, zagrażając bezpośrednio sta-
teczności nasypu oraz konstrukcji nawierzchni kolejowej.

Przeprowadzona analiza wskazuje, iż konieczne jest wykonanie zabiegów 
wzmacniających skarpę prawą, w celu podniesienia wskaźnika stateczności do mi-
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nimalnej, wymaganej przepisami [2] wartości, wynoszącej 1.5. Dodatkowo, ana-
lizując nośność ławy torowiska, należy podnieść moduł odkształcenia pierwotnego 
do wartości 120 MPa, wymaganego dla linii magistralnych.

7. Wyniki analizy po wzmocnieniu podtorza

W wyniku przeprowadzonej analizy wstępnej rozpatrywanego nasypu kolejo-
wego, przewidziano wykonać zabiegi mające na celu:

a)  podniesienie modułu odkształcenia podtorza do wartości 120 MPa,
b) wzmocnienie skarp nasypu w celu zapewnienia wymaganego wskaźnika 

pewności wynoszącego 1.5.
W tym celu zaprojektowano wykonanie warstwy wzmocnionej, zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w Id-3 [2]. Obliczono grubości warstwy ochronnej, w celu 
podniesienia modułu odkształcenia podtorza do wartości 120 MPa, dla linii ka-
tegorii magistralnej. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z dokumentacją Id-3 
[2] dotyczącą wymiarowania warstw ochronnych torowiska. Przeprojektowano 
również nachylenie skarpy prawej, zwiększając je z poziomu 1:1.85 do wartości 
1:2.25.

Warstwę ochronną przewidziano wykonać z dwóch zagęszczonych osobno 
warstw gruntu nIb-2b, wzmocnionych spoiwem hydraulicznym o grubości 35 cm. 
Parametry warstwy przyjęto na podstawie danych z nasypu autostrady A4 Jaro-
sław - Radymno:

Tabela 6. Parametry warstwy ochronnej podtorza [23]
Mieszanka Kąt tarcia φ [◦] Kohezja c [kPa]

Grunt	+	4%	Tefra15	qopt	100% 33.1 71.52

Wyniki analizy stateczności nasypu ze wzmocnioną warstwą podtorza przed-
stawiono na rysunkach poniżej.

Rys. 6. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy lewej, 
z warstwą ochronną (program MIDAS GTS®)
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Rys. 7. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy prawej, 
ze warstwą ochronną (program MIDAS GTS®)

Przeprowadzona analiza nasypu kolejowego, ze wzmocnioną warstwą podtorza 
kolejowego wykazała, że zabiegi mające na celu zwiększenie nośności i polepszenie 
wskaźnika stateczności, głównie skarpy prawej nasypu (rys. 6 i 7). W wyniku za-
stosowanego wzmocnienia podtorza i przeprojektowania nachylenia skarpy prawej 
nasypu, zwiększono wskaźnik stateczności nasypu:

– dla skarpy lewej z poziomu 1.39 do wartości 1.54 (10.79%),
– dla skarpy prawej z poziomu 1.33 do wartości 1.57 (18.05 %).

8. Analiza nasypu z wbudowaną warstwą odpadów grubości 1.20 m

Rys. 8. Układ warstw z wbudowaną warstwą odpadów i wzmocnieniem podtorza, warstwy wg tab. 1 
(program AutoCAD®)

Zasadniczą analizę stateczności nasypu kolejowego rozpoczęto od zamodelo-
wania warstwy strzępów gumowych grubości 120 cm. Przyjęty w obliczeniach 
wymiar warstwy stanowić będzie podstawę dla nasypu zmodernizowanego na li-
nii na odcinku linii nr 4 (CMK), w km 30+310. Warstwa strzępów gumowych 
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zostanie ułożona na głębokości 2.20 m poniżej ławy torowiska, na geowłókninie. 
Strzępy gumowe należy ułożyć w trzech warstwach o grubości 40 cm, zagęszczając 
każdą warstwę z osobna. Całość zostanie spięta w opaskę z geowłókniny. Wykona-
na warstwa zostanie obsypana gruntem o grubości 1 m, pochodzącym z warstwy 
geotechnicznej nIb-2b, w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych ze 
starzeniem się materiału pod działaniem promieni UV i czynników biologicznych. 
Na warstwie strzępów gumowych zaprojektowano wykonanie warstwy przejścio-
wej o grubości 30 cm, z gruntu pochodzącego z warstwy geotechnicznej nIb-2b. 
Następnie zostanie ułożona warstwa wzmocnionego podtorza, układana w dwóch 
warstwach o grubości 35 cm, odpowiednio zagęszczonych (rys. 8).

Wyniki analizy stateczności nasypu z wbudowaną warstwą odpadów i wzmoc-
nionym podtorzem przedstawiono na rysunkach poniżej.

Rys. 9. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy lewej, 
z warstwą strzępów gumowych, gr. 120 cm (program MIDAS GTS®)

W wyniku przeprowadzenia obliczeń uzyskano wskaźnik stateczności równy 
FoS = 1.55 (rys. 9). Wyznaczona powierzchnia poślizgu obejmuje swoim zasię-
giem koronę torowiska, bezpośrednio zagrażając stateczności nasypu oraz kon-
strukcji nawierzchni kolejowej. Analiza przeprowadzona wykazała, że lewa skar-
pa nasypu, z warstwą strzęp gumowych o grubości 120 cm, spełnia wymagania 
zawarte w Id-3 (FoS > FoS

min
 = 1.5). Strefa odkształceń postaciowych przebiega 

w podstawie nasypu, wzdłuż warstwy geotechnicznej IIb-a. Koncentracja stref 
maksymalnych odkształceń postaciowych występuje bezpośrednio w podstawie 
nasypu, w warstwach geotechnicznych IIb-a i nIIc-a. 

W wyniku przeprowadzonej analizy dla skarpy lewej z wbudowaną warstwą 
odpadów z mieszaniny popiołowo-żużlowej otrzymano wskaźnik stateczności 
FoS = 1.55 (rys. 10). Jednak maksymalne przemieszczenia postaciowe są w tym 
przypadku większe. U podstawy nasypu osiągają maksymalne wartości co od-
zwierciedla powierzchnię wbudowanej warstwy odpadów. Można więc przypusz-
czać, że warstwa geotechniczna nIb-2b będzie powierzchnią poślizgu i skarpa stra-
ci stateczność.
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Rys. 10. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy lewej, 
z warstwą mieszaniny popiołowo-żużlowej, gr. 120 cm (program MIDAS GTS®)

Rys. 11. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy prawej, 
z warstwą strzępów gumowych, gr. 120 cm (program MIDAS GTS®)

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wskaźnik stateczności równy 
FoS = 1.56 (rys. 11). Miejsce wystąpienia niestateczności skarpy prawej przebiega 
wzdłuż bocznych granic warstw strzępów gumowych. Propagacja powierzchni po-
ślizgu, będzie następowała wzdłuż wspomnianej warstwy, powodując osuniecie się 
materiału gruntu z warstwy geotechnicznej nIb-2b, wskutek utraty wytrzymałości 
na ścinanie. Osuwające się masy gruntu spowodują odsłonięcie warstw strzęp gu-
mowych w opasce z geowłókniny, narażając warstwę na negatywne oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, wpływając degradująco na parametry wytrzymało-
ściowe rozpatrywanej warstwy.

Przedstawione na rysunku 12 wartości maksymalnych odkształceń postacio-
wych są w przypadku wbudowanej warstwy odpadów z mieszaniny popiołowo-
-żużlowej większe niż w przypadku wbudowanej warstwy odpadów ze strzępów 
gumowych. Miejsce niestateczności skarpy prawej występuje wzdłuż bocznej 
powierzchni wbudowanej warstwy odpadów, podobnie jak w wyżej omawianym 
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przykładzie (rys. 11). Wynika z tego, że warstwa geotechniczna nIb-2b, wskutek 
utraty wytrzymałości na ścinanie osunie się po skarpie.

Rys. 12. Maksymalne odkształcenia postaciowe z zaznaczoną powierzchnią poślizgu, dla skarpy prawej, 
z warstwą mieszaniny popiołowo-żużlowej, gr. 120 cm (program MIDAS GTS®)

9. Podsumowanie i wnioski końcowe

Na tym etapie badań, przeprowadzone analizy stateczności nasypu kolejowego 
wykazałz, że obie skarpy po wykonaniu wzmocnienia są stateczne i spełniają wy-
magania zawarte w Id-3 (min. wskaźnik pewności dla nasypów w trakcie eksplo-
atacji wynosi FoS = 1.5). Planowany zabieg wbudowania w nasyp warstwy z od-
padów (strzępów gumowych, lub mieszaniny popiołowo-żużlowej) nie pogorszyła 
wskaźnika stateczności i nośności podtorza.

Wbudowanie warstwy z odpadów w postaci strzępów gumowych lub miesza-
niny popiołowo-żużlowej nie wpływa zasadniczo na stateczność całego nasypu. 
Utrata stateczności w przypadku skarpy prawej mogłaby przebiegać wzdłuż bocz-
nej krawędzi warstwy strzępów gumowych lub mieszaniny popiołowo-żużlowej. 
Powierzchnia awarii nie zagraża stateczności nasypu i konstrukcji nawierzchni 
kolejowej. Grunt osunięty wzdłuż powierzchni poślizgu wyznaczonej w części za-
sadniczej analizy, odsłania boczną krawędź warstwy strzępów gumowych (mie-
szaniny popiołowo-żużlowej). Warstwa zostaje narażona na oddziaływanie czyn-
ników atmosferycznych i negatywnego wpływu promieniowania UV, mającego 
znaczący wpływ na szybkość procesu starzenia, szczególnie warstwy strzępów 
gumowych, wpływających tym samym na pogorszenie parametrów wytrzymało-
ściowych warstw, zagrażając w przyszłości stateczności nasypu. Przebieg mecha-
nizmu zniszczenia dla skarpy lewej wykazuje odmienny charakter dla warstwy 
strzępów gumowych i mieszaniny popiołowo-żużlowej. W przypadku strzępów 
rozwój stref odkształceń postaciowych następuje wzdłuż dolnej granicy warstwy 
zagrażając stateczności nasypu. Natomiast w przypadku wbudowania mieszaniny 
popiołowo-żużlowej, strefy rozwoju odkształceń postaciowych są związane z utratą 
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stateczności wierzchniej warstwy gruntu, odsłaniając tym samym warstwę mie-
szaniny. Uzyskane wartości parametrów stateczności dla skarpy lewej i prawej są 
zbliżone i przekraczają wartość 1.5.

Tabela 7. Porównanie wskaźników stateczności dla powierzchni poślizgu o największym zasięgu
Analiza I 
Skarpa 

lewa

Analiza I 
Skarpa 
prawa

Analiza II 
Skarpa 

lewa

Analiza II 
Skarpa
prawa

Analiza III
Skarpa 

lewa

Analiza III
Skarpa 
prawa

Analiza IV
Skarpa 

lewa

Analiza IV
Skarpa 
prawa

1.39 1.33 1.59 1.57 1.56 1.56 1.56 1.55
Analiza I – stateczność istniejącego nasypu kolejowego,
Analiza II – stateczności wzmocnionego nasypu kolejowego,
Analiza III – stateczności nasypu kolejowego z warstwą strzępów gumowych o grubości 120 cm,
Analiza IV – stateczności nasypu kolejowego z warstwą mieszaniny popiołowo-żużlowej o grubości 120 cm,

Analizy przeprowadzone w niniejszym artykule wykazały, że warstwa odpadów 
w postaci strzępów gumowych lub mieszaniny popiołowo-żużlowej może zostać 
wykorzystana przy modernizacji nasypów kolejowych. W celu dokładnego zbada-
nia zachowania się nasypu kolejowego z wbudowaną warstwą odpadów konieczne 
jest przeprowadzenie badań doświadczalnych. Szczegółowe wyniki analiz stanu 
odkształceń i naprężeń zawarte są w pracy [8].
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PROJEKTOWANIE WZMOCNIEŃ PODTORZA 
Z WYKORZYSTANIEM WYKRESÓW1

Streszczenie. W artykule przedstawiono dwie najczęściej stosowane metody obliczania 
wzmocnień górnej strefy podtorza. Z wykorzystaniem metody modułu ekwiwalentnego zaprezento-
wano sposób opracowania wykresów zależności grubości warstwy ochronnej od właściwości gruntów 
podtorza. W analizie uwzględniono trzy podstawowe parametry uzyskiwane z badań podtorza – 
stopnie plastyczności i zagęszczenia oraz wtórny moduł odkształcenia. Przedstawiono przykładowe 
wykresy zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej z materiału o module odkształcenia 
200 MPa od właściwości gruntów podtorza.

Słowa kluczowe: droga kolejowa; podtorze kolejowe; projektowanie wzmocnień

1. Wstęp

Według polskich przepisów kolejowych [1] projektowanie grubości warstw 
może być przeprowadzane na dwa sposoby. W pierwszym z nich uwzględniasię 
naciski dopuszczalne na grunty podtorza. Drugi sposób oparty jest o minimalne 
wartości modułu odkształcenia podtorza mierzonego na torowisku.

W sposobie projektowania według nacisków dopuszczalnych na torowisko po-
lepszenie współpracy podtorza i nawierzchni otrzymuje się nie dopuszczając do 
nacisków podsypki większych od nacisków proporcjonalnych. W ten sposób unika 
się nadmiernych trwałych odkształceń podtorza wskutek uplastycznienia i wypie-
rania gruntu spod nawierzchni. W praktyce do wyznaczania obciążeń dopuszczal-
nych na grunty stosowane są wzory znane z mechaniki gruntów. Obciążenie do-
puszczalne przyjmowane jest jako największe możliwe obciążenie nie wywołujące 
uplastycznienia gruntu w żadnym punkcie podtorza (obciążenie krytyczne) lub 
jako obciążenie graniczne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.

W sposobie projektowania na podstawie wartości minimalnego modułu od-
kształcenia, układ subwarstw warstwy ochronnej posiada moduły odkształcenia 
stopniowo malejące od dużego modułu wierzchniej warstwy, do najmniejszego 

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Siewczyński	Ł	50	%,	Pawłowski	M	50	%

Łucjan Siewczyński
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poznan.pl

Michał Pawłowski
dr inż., Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lą-
dowej, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, ul. 
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modułu gruntu w podtorzu. Projektowanie warstwy ochronnej polega na zastą-
pieniu poszczególnych subwarstw warstwy ochronnej na podtorzu, ekwiwalentną 
warstwą gruntu o takiej grubości, ażeby naprężenia pod warstwą ochronną były 
takie same. Moduły odkształcenia subwarstw układu zastępuje się ekwiawlentnym 
modułem jednorodnego ośrodka, który wykazuje takie same osiadanie jak układ 
subwarstw.

2. Wykresy do projektowania wzmocnień podtorza

Projektowanie grubości warstw ochronnych odcinków linii kolejowych, z wy-
korzystaniem nomogramów dla układu dwuwarstwowego jest czasochłonne i wy-
maga dużej dokładności odczytu wartości z wykresów. W celu usprawnienia pro-
cesu wyznaczania grubości warstw zależność:
 

(1)

 

gdzie: 
Ee– moduł ekwiwalentny [MPa]
E

1
 – moduł sprężystości projektowanej warstwy ochronnej [MPa], 

Eg2
 – moduł odkształcenia gruntu w podtorzu [MPa], 

h – grubość warstwy [m], 
D – średnica płyty pomiarowej [m],

na podstawie której został sporządzony nomogram

 (2) 

gdzie: opis wielkości jak w zależności (2),

można przekształcić i zapisać w postaci:

 (3) 

gdzie: opis wielkości jak w zależności (2).
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Podstawiając do powyższego wzoru znane wartości modułu sprężystości projekto-
wanej warstwy ochronnej E

1
, projektową wartość modułu odkształcenia podtorza Ee 

(np. 100 i 120 MPa) oraz średnicę płyty pomiarowej D = 30 cm, można sporządzić 
wykres zależności h = f(Eg2) - rys. 1. Wyznaczane z wykresu grubości warstwy ochron-
nej należy, zgodnie z zasadami podanymi w [1], zaokrąglać w górę do pełnych 5 cm.

Na wykresie oznaczono minimalną grubość przepuszczalnej warstwy ochronnej 
– 15 cm oraz graniczą grubość warstwy ochronnej, którą można wbudować przy 
jednokrotnym przejeździe maszyny AHM-800R – 40 cm. Wartości modułów od-
kształcenia podtorza 67 i 88 MPa (odpowiednio dla Ee = 100 MPa i Ee = 120 MPa) 
wyznaczają dolną granicę stosowania minimalnej grubości warstwy ochronnej. 
Wartości modułów odkształcenia 24 i 36 MPa (odpowiednio dla Ee = 100 MPa 
i Ee = 120 MPa) wyznaczają dolną granicę możliwości budowy warstwy, bez zastoso-
wania dodatkowych wzmocnień, w trakcie jednego przejazdu maszyny AHM-800R.

Rys. 1. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej z materiału o module sprężystości 
200 MPa od modułu odkształcenia podłoża

W czasie opracowywania wzmocnień podtorza często zdarza się, że projektant 
nie dysponuje wartościami modułów wtórnego odkształcenia podtorza. Wówczas 
wartości modułów odkształcenia określa się na podstawie stopnia zagęszczenia ID 
lub stopnia plastyczności ILz zależności normowych [3], po wykonaniu badań geo-
technicznych. Stosując równanie (3) oraz relacje ( )( )

0
n

DE f I=  oraz ( )( )
0

n
LE f I=  
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[3] można opracować wykresy zależności ( )Dh f I=  - rys. 2 oraz ( )Lh f I=  
- rys. 3. Wyznaczane z wykresów grubości warstwy ochronnej należy, zgodnie 
z zasadami podanymi w [1], zaokrąglać w górę do pełnych 5 cm. Na wykresie 
zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materiału o module spręży-
stości 200 MPa, od stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych (rys. 2) oznaczono 
minimalną grubość przepuszczalnej warstwy ochronnej – 15 cm. Niezależnie od 
właściwości gruntów niespoistych podtorza, jeżeli wymagana grubość warstwy 
ochronnej według wykresu (rys. 2) jest mniejsza od 15 cm, należy przyjąć jako 
grubość warstwy ochronnej 15 cm.

Na wykresie zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materia-
łu o module sprężystości 200 MPa, od stopnia plastyczności gruntów spoistych 
(rys. 3) oznaczono graniczą grubość warstwy ochronnej, którą można wbudować 
przy jednokrotnym przejeździe maszyny AHM-800R – 40 cm. Jeżeli projektowana 
według właściwości gruntów spoistych podtorza grubość warstwy ochronnej prze-
kracza 40 cm, należy rozważyć konieczność zastosowania dodatkowych zabiegów 
zwiększających wytrzymałość podtorza (stabilizację spoiwami) lub zwiększających 
wytrzymałość warstwy ochronnej (geosyntetyki). Zastosowanie wzmocnienia war-
stwy geosyntetykami pozwala zredukować wymaganą jej grubość, w zależności od 
zastosowanych materiałów, o około 30% [7].

Rys. 2. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materiału o module sprężystości 
200MPa, od stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych
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Rys. 3. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materiału o module sprężystości 
200MPa, od stopnia plastyczności gruntów spoistych (A – grunty spoiste, morenowe, skonsolidowane, 

B – inne grunty spoiste skonsolidowane i grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane, C – inne grunty 
spoiste nieskonsolidowane, D – iły niezależnie od ich genezy)

Przedstawiony na przykładach sposób opracowania zależności grubości war-
stwy ochronnej w funkcji modułu wtórnego odkształcenia podtorza (rys. 1.), na 
którym jest projektowana, a także zależność grubości warstwy ochronnej od stop-
nia zagęszczenia gruntów niespoistych (rys. 2.) i od stopnia plastyczności gruntów 
spoistych (rys. 3.), może być zastosowany do sporządzenia pełnego zestawu wy-
kresów zależności grubości warstw ochronnych pojedynczych i podwójnych z naj-
częściej stosowanych materiałów, na podtorzu z gruntów niespoistych i spoistych 
o stanach zróżnicowanych dla różnych wartości Eproj. Wykresy znacznie upraszczają 
proces badań płytą VSS, która powinna być ustawiana na głębokości stosownej 
do spodziewanej grubości warstwy ochronnej oraz skracają proces projektowania 
warstw ochronnych.

W praktyce projektowania i wykonawstwa warstw ochronnych przyjmuje się, 
że podtorze charakteryzujące się modułem odkształcenia wtórnego o wartości 
10 MPa, a według niektórych realizacji nawet 20 MPa, nie stanowi wystarczająco 
dobrego podłoża dla prawidłowej pracy jej konstrukcji. Grunty charakteryzujące 
się wartościami modułów mniejszymi od tak przyjętych, powinny być poddane 
stabilizacji przed zbudowaniem warstwy ochronnej.
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Podstawiając do wzoru (3) wartości modułu sprężystości gruntu stabilizowa-
nego cementem (250 MPa), projektowe wartości modułów odkształcenia podto-
rza po stabilizacji 24 i 36 MPa, (wyznaczające granicę możliwości budowy po-
jedynczej warstwy ochronnej o grubości 40 cm z materiału o module odkształ-
cenia 200 MPa dla projektowych wartości modułu odkształcenia na torowisku 
Eproj = 100 i 120 MPa (rys. 1)) oraz średnicę płyty pomiarowej D = 30 cm, można 
sporządzić wykres zależności h = f(Eg2) - rys. 4).

Rys. 4. Wykres zależności głębokości stabilizacji cementem od modułu odkształcenia podłoża

Wyznaczane z wykresów głębokości stabilizacji cementem należy uwzględnia-
jąc dokładności robót ziemnych zaokrąglać w górę do pełnych 5 cm.

Punktowe wzmacnianie podtorza poprzez stabilizację spoiwami hydrauliczny-
mi powinno być wykonywane jako roboty poprzedzające proces przebudowy pod-
torza maszyną AHM-800R lub jako jeden z procesów przebudowy wykonywanej 
z wykorzystaniem sprzętu ogólnobudowlanego.

3. Wnioski

1) Rzeczywiste warunki geotechniczne w podtorzu mogą być uwzględnione 
w projektowaniu wzmocnień podtorza z zastosowaniem metody warstwy 
podwójnej i modułów minimalnych.
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2) W projektowaniu wzmocnień podtorza należy stosować przede wszystkim 
parametry geotechniczne z badań polowych, uzupełniając ich zbiór wynika-
mi badań laboratoryjnych i z zależności normowych.

3) Opracowane wykresy zależności grubości warstwy ochronnej od właściwości 
gruntów podtorza mogą uprościć proces projektowania wzmocnień (warstw 
ochronnych).

4) Stabilizowane spoiwami hydraulicznymi grunty podtorza mogą być projek-
towym elementem warstwy ochronnej, szczególnie gdy stan gruntów pod 
warstwą nie pozwala na osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy.
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PROJEKTOWANIE WIBROIZOLACJI 
NAWIERZCHNI SZYNOWEJ NA PRZYKŁADZIE 
MODERNIZACJI STACJI KRAKÓW GŁÓWNY1

Streszczenie. Praca dotyczy problematyki projektowania wibroizolacji nawierzchni kolejo-
wych. Przedyskutowano kryteria brane pod uwagę przy projektowaniu takich wibroizolacji oraz 
rolę wykonanych wcześniej pomiarów drgań (pomiarów przedrealizacyjnych). Zaprezentowano 
projektowanie wibroizolacji z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych na przykładzie moderniza-
cji stacji Kraków Główny. Podano także wyniki pomiarów drgań wykonanych po tej modernizacji.

Słowa kluczowe: drgania kolejowe, ochrona środowiska, wibroizolacje

1. Wstęp

Program budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego, w tym 
linii kolejowych, obejmuje prace projektowe związane z modernizacją nawierzch-
ni szynowych. W projektowaniu tym powinny zostać uwzględnione wymagania 
w zakresie ochrony środowiska, w tym wymagania dotyczące wpływu wibracji na 
otoczenie (rys. 1) – por. [5 i 6]. Poprawne uwzględnienie takich wpływów z jednej 
strony decyduje o komforcie życia ludzi na danym terenie (por. [1 - 4]), a z dru-
giej często jest to wręcz warunek rozliczenia środków unijnych na taką inwesty-
cję. Poniżej przedstawiono problematykę projektowania wibroizolacji nawierzchni 
szynowej na przykładzie modernizacji stacji Kraków Główny (rys. 2). W ramach 
modernizacji dworca stacji Kraków Główny przewidziano wymianę wibroizolacji 
znajdującej się pod nawierzchnią tłuczniową. Do tej pory wibroizolację stanowiły 
płyty gumowe. Należało zaprojektować nową wibroizolację i określić jej progno-
zowaną skuteczność.
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Rys. 1. Propagacja drgań wywołanych przez transport szynowy

Rys. 2. Schemat usytuowania tuneli i peronów oraz numeracja torów na stacji  
Kraków Główny

2. Kryteria brane pod uwagę przy projektowaniu wibroizolacji na-
wierzchni szynowych

Najczęściej jako kryterium skuteczności wibroizolacji zastosowanej w na-
wierzchni szynowej przyjmuje się obniżenie poziomu wpływu drgań na ludzi prze-
bywających w sąsiednich budynkach poniżej progu odczuwalności drgań przez 
ludzi (krzywe oznaczone cyfrą 1 na rys. 3). Ocenie podlegają wartości skuteczne 
(RMS) przyspieszeń drgań w poszczególnych tercjowych pasmach częstotliwości 
(rys. 4).
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Rys. 3. Skale wpływu drgań na ludzi według normy PN-88/B-02171 (cyfrą 1 oznaczono najniższe 
krzywe odpowiadające progom odczuwalności drgań przez ludzi): a) składowa drgań równoległa krę-

gosłupa, b) składowe drgań prostopadłe do kręgosłupa

Rys. 4. Przykład analizy wpływu pionowej i poziomych składowych drgań na ludzi przebywających 
w budynku
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W przypadkach budowy lub modernizacji stacji kolejowych, kryterium wy-
mienione wyżej może dotyczyć nie tylko budynków znajdujących się blisko sta-
cji, ale także do niej przylegających (np. centra handlowe jak na stacji Katowice 
Osobowa), czy wręcz budowanych na konstrukcji stacji (np. na płycie nad stacją 
Łódź Fabryczna).Kryterium to może dotyczyć także wpływu drgań na podróż-
nych i pracowników obsługi znajdujących się w tunelach stacyjnych pod pero-
nami. W takich przypadkach obniżenie poziomu drgań może mieć także na celu 
wyeliminowanie zjawiska hałasu wtórnego (materiałowego), który jest efektem 
wprawienia w drgania elementów konstrukcji (np. ścian i stropu tuneli pod płytą 
dworca).

W szczególnych przypadkach kryterium może stanowić warunek obniżenia po-
ziomu drgań emitowanych do gruntu. Dla przykładu warunek taki znaleźć można 
w DYREKTYWIE RADY 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996r. w sprawie intero-
peracyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. W załączniku 
III tej dyrektywy, zawierającym zasadnicze wymagania zamieszczono w punkcie 
2.6.2, dotyczącym ochrony środowiska, następujący zapis: Funkcjonowanie trans-
europejskiego systemu kolei dużych prędkości nie może powodować takiego poziomu drgań 
gruntu, który jest niedopuszczalny dla bezpośredniego otoczenia położonego w sąsiedztwie 
infrastruktury i przy normalnym stanie utrzymania.

W przypadku modernizacji stacji Kraków Główny przewidziano wymianę wi-
broizolacji znajdującej się pod nawierzchnią tłuczniową. Do tej pory wibroizolację 
stanowiły płyty gumowe. Wykonawca zwrócił się o zaprojektowanie nowej wi-
broizolacji, określenie jej prognozowanej skuteczności, a następnie o wykonanie 
pomiarów kontrolnych po zakończeniu prac modernizacyjnych. Głównym celem 
zastosowania wibroizolacji było ograniczenie wpływu drgań na ludzi przebywają-
cych w trzech tunelach pod dworcem (rys. 2 i 5). Szczególnie chodziło o ogranicze-
nie tego wpływu w tunelu „Dworcowy”, gdzie w przyszłości miały być ulokowane 
kasy biletowe, punkty obsługi pasażerów itp.

Rys. 5. Schemat przekroju przez jeden z peronów i fragment tunelu na stacji Kraków Główny
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3. Pomiary przedrealizacyjne

Pomiary drgań wykonywane przed realizacją inwestycji, najlepiej w ramach 
przygotowania inwestycji (opracowywania dokumentów środowiskowych: rapor-
tu lub oceny oddziaływania inwestycji na środowisko) obejmować powinny ocenę 
wpływu drgań na konstrukcję budynków oraz na ludzi przebywających w tych 
budynkach wraz z wnioskami dotyczącymi możliwości i konieczności zastosowania 
rozwiązań obniżających te wpływy.

Pomiary przedrealizacyjne (zwane też, szczególnie w przypadku budowy no-
wych arterii komunikacyjnych, pomiarami tła dynamicznego) mogą służyć kilku 
celom:

– dają informację o poziomie wpływu drgań na środowisko (na budynki i lu-
dzi w budynkach, ewentualnie na wrażliwe na drgania urządzenia: precy-
zyjne obrabiarki, mikroskopy elektronowe, itp.) przed realizacją nowej lub 
modernizacją starej linii transportu szynowego,

– pozwalają na wstępne określenie zakresu koniecznych zabezpieczeń przed 
drganiami, tj. na ustalenie, na których odcinkach linii kolejowej wpływ 
drgań na ludzi przekracza poziom komfortu wibracyjnego i konieczne jest 
zastosowanie np. mat podtłuczniowych,

– dostarczają danych do ustalenia wymuszenia dynamicznego potrzebnego 
doprzeprowadzenia obliczeń dynamicznych izaprojektowania wibroizolacji.

Przeprowadzając pomiary przedrealizacyjne należy brać pod uwagę założone 
kryteria projektowe, jakie będą brane pod uwagę przy projektowaniu wibroizo-
lacji.

Na stacji Kraków Główny w pierwszej kolejności przeprowadzono pomiary 
drgań na wybranych peronach, celem określenia na tej podstawie prognozowa-
nych drgań szyny (ustalenie wymuszenia dynamicznego – rys. 6 – 8). Należy 
podkreślić, że wiarygodnych danych nie da się uzyskać z bezpośredniego po-
miaru drgań szyny z uwagi na wysoki poziom wysokoczęstotliwościowych szu-
mów. Prognozowane drgania szyny zależą od takich czynników, jak geometria 
nawierzchni szynowej, konstrukcja peronów i tuneli, warunki geotechniczne, 
stosowany tabor kolejowy itp. Dlatego pomiary przedrealizacyjne pozwalają 
ustalić wymuszenie dynamiczne w odniesieniu do warunków panujących na da-
nej stacji. Ponadto mierzono drgania posadzek w tunelach pod dworcem celem 
określenia wpływu drgań na ludzi przebywających w tych tunelach przed wy-
mianą wibroizolacji. Wyniki tych badań (rys. 9) potwierdziły konieczność wy-
miany wibroizolacji, bowiem drgania nie tylko przekraczały próg odczuwalności 
drgań przez ludzi, ale także granicę komfortu w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do pracy biurowej.
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Rys. 6. Przebieg w czasie (t) składowej poziomej przyśpieszeń drgań szyny w kierunku x prostopadłym 
do osi torów (ax)

Rys. 7. Przebieg w czasie (t) składowej poziomej przyśpieszeń drgań szyny w kierunku y równoległym 
do osi torów (ay)

Rys. 8. Przebieg w czasie (t) składowej pionowej przyśpieszeń drgań szyny (az)
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Rys. 9. Wyniki analizy wpływu na ludzi drgań posadzki jednego z tuneli w przypadku pierwotnej wi-
broizolacji (przed jej wymianą na nową)

4. Analizy projektowe

Po ustaleniu wymuszenia sporządzono model obliczeniowy nawierzchni i kon-
strukcji dworca w programie Diana (wersja 9.4). Na rysunku 10 przedstawio-
no fragment analizowanego obiektu – tunel „Magda”. W modelu uwzględniono 
grunt, tunel (wykonany z betonu B25), matę rozłożoną na tunelu, płyty docisko-
we położone na macie, warstwę tłucznia oraz podkłady i szynę. Gabaryty poszcze-
gólnych elementów zaczerpnięto z rysunków projektu budowlanego.

Rys. 10. Fragment analizowanej konstrukcji z podziałem na elementy skończone
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Obliczenia symulacyjne, których celem było dobranie maty wibroizolacyjnej 
o określonych parametrach sztywności, tłumienia i grubości, wykonano wykorzy-
stując dane materiałowe mat podane przez producenta:

– sztywność statyczną (wg DIN 45673-5),
– sztywność dynamiczną (wg DIN 45673-7),
– tłumienie (współczynnik stratności) tgq.
Po wstępnym przeanalizowaniu mat o różnej grubości, przyjęto maty o grubo-

ści 30 mm. Rozważono następujące ułożenie wibroizolacji: mata wibroizolacyjna 
ma grubość 30 mm, ułożona jest pod płytą dociskową na podłożu lub płycie górnej 
tunelu, zaś po bokach na pionowych ścianach peronów do wysokości tłucznia uło-
żono matę wibroizolacyjną o grubości 15 mm.

Na rysunkach 11 do 13 przedstawiono przykładowo wyniki obliczeń dotyczą-
ce tunelu „Magda”. Wyniki te zostały wyrażone w postaci najniekorzystniejsze-
go spektrum drgań (FFT) w punktach pomiarowych na konstrukcji po przejściu 
przez wibroizolację i porównane z FFT drgań zarejestrowanych podczas pomiarów 
przedrealizacyjnych w tych samych punktach. Umożliwia to ocenę skuteczności 
nowego układu wibroizolacyjnego w porównaniu ze stosowanym dotychczas za-
bezpieczeniem w postaci płyt gumowych.

Rys. 11. Porównanie wyników analizy FFT przyśpieszeń drgań poziomych w kierunku x (prosto-
padłym do torów, a równoległym do osi tunelu) środka posadzki tunelu „Magda” w przypadku płyt 

gumowych (stara wibroizolacja, linia czarna) oraz po zastosowaniu elastomerowych mat wibroizola-
cyjnych o grubości 30 mm (linia szara)

Rys. 12. Porównanie wyników analizy FFT przyśpieszeń drgań poziomych w kierunku y (równoległym 
do torów, a prostopadłym do osi tunelu) środka posadzki tunelu „Magda” w przypadku płyt gumowych 

(stara wibroizolacja, linia czarna) oraz po zastosowaniu elastomerowych mat wibroizolacyjnych 
o grubości 30 mm (linia szara)
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Rys. 13. Porównanie wyników analizy FFT przyśpieszeń drgań pionowych (kierunek z) środka po-
sadzki tunelu „Magda” w przypadku płyt gumowych (stara wibroizolacja, linia czarna) oraz po zasto-

sowaniu elastomerowych mat wibroizolacyjnych o grubości 30 mm (linia szara)

Nowe maty wykazały większą skuteczność wibroizolacyjną w stosunku do do-
tychczasowej wibroizolacji. Prognozowana globalna (w całym paśmie częstotliwo-
ści) redukcja drgań w stosunku do dotychczasowego rozwiązania została przedsta-
wiona w tabeli 1.

Tabela 1. Prognozowana globalna redukcja drgań w stosunku do pierwotnie zastosowanej wibroizolacji 
z płyt gumowych

Miejsce Składowa Globalna redukcja drgań

posadzka	w	tunelu	
„Magda”

x 53,2%
y 62,1%
z 57,8%

posadzka	w	tunelu	
„Antresola”

x 28,0%
y 37,9%
z 49,4%

5. Pomiary porealizacyjne

Po wykonaniu prac modernizacyjnych przy zastosowaniu elastomerowych mat 
wibroizolacyjnych zostały przeprowadzone porealizacyjne pomiary drgań w tunelu 
„Dworcowy” (pod każdym z peronów) i na płytach poszczególnych peronów. Uzy-
skane z pomiarów najniekorzystniejsze wyniki analiz wpływu drgań na ludzi w tu-
nelu „Dworcowy” zamieszczono na rysunkach 14 do 16, porównując je z progami 
odczuwalności drgań przez ludzi w odniesieniu do składowych równoległych (linia 
ciągła) i prostopadłych (linia przerywana) do kręgosłupa człowieka.
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Rys. 14. Najniekorzystniejsze wyniki analizy wpływu na ludzi składowej x (prostopadłej do torów) 
drgań poziomych zarejestrowanych na posadzce tunelu „Dworcowy” pod peronem 5 - przejazd pociągu 

dalekobieżnego po torze 12

Rys. 15. Najniekorzystniejsze wyniki analizy wpływu na ludzi składowej y (równoległej do torów) 
drgań poziomych zarejestrowanych na posadzce tunelu „Dworcowy” pod peronem 5 - przejazd pociągu 

dalekobieżnego po torze 12
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Rys. 16. Najniekorzystniejsze wyniki analizy wpływu na ludzi drgań pionowych (składowa z) zarejestro-
wanych na posadzce tunelu „Dworcowy” pod peronem 5 - przejazd pociągu dalekobieżnego po torze 12

Przedstawione wyniki analiz wskazują, że zarejestrowane na posadzce tunelu 
„Dworcowy” (pod wszystkimi peronami) drgania wywołane przejazdami pocią-
gów mają poziom znacznie niższy od progu odczuwalności drgań przez ludzi, co 
oznacza, że nie są one odczuwane przez ludzi przebywających w tym tunelu.

W odniesieniu do tunelu „Dworcowy” możliwe jest porównanie wyników 
pomiarów wykonanych przed i po realizacji prac modernizacyjnych. W tabeli 2 
zestawiono maksymalne wartości amplitud przyspieszeń drgań posadzki tunelu 
„Dworcowy” przed i po modernizacji nawierzchni szynowej wraz z podaniem re-
dukcji drgań uzyskanej w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Są to wartości 
redukcji globalnej, tj. w całym paśmie częstotliwości mierzonych drgań (bez po-
działu na pasma tercjowe). Obliczone wartości redukcji drgań wskazują, o ile nowa 
wibroizolacja jest skuteczniejsza od dotychczasowej.

Tabela 2. Maksymalne wartości amplitud przyspieszeń drgań posadzki tunelu „Dworcowy” przed i po 
modernizacji nawierzchni szynowej

Składowa
drgań

Maksymalna amplituda przyspieszenia [cm/s2] Redukcja drgań
(1-b/a)x100 [%]przed modernizacją po modernizacji

a b
x 5,4 2,32 57,0
y 5,3 3,03 42,8
z 25,1 2,6 89,6

Również pomiary drgań na płytach peronowych wykazały istotne obniżenie 
poziomu drgań tych płyt.
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6. Wnioski

Projektowanie wibroizolacji powinno uwzględniać kryteria oceny skuteczności 
projektowanych rozwiązań dostosowane do danej sytuacji projektowej. Prognozę 
tej skuteczności otrzymuje się z obliczeń symulacyjnych wykorzystujących dane 
otrzymane z pomiarów drgań wykonanych w miejscu projektowanej inwestycji 
lub wziętych z bazy danych pomiarowych. Zastosowanie obliczeń symulacyjnych 
do projektowania wibroizolacji pozwala na dobranie odpowiednich jej parametrów 
(np. sztywność, grubość i tłumienie mat wibroizolacyjnych) z warunku spełnienia 
założonego kryterium skuteczności przyjętego rozwiązania. Skuteczność tej meto-
dy projektowania potwierdzają wyniki pomiarów porealizacyjnych, jak to przed-
stawiono w zamieszczonym wyżej przykładzie.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono nowoczesne geodezyjne techniki pomiarowe, które są 
lub mogą być stosowane na obszarach kolejowych. Zamieszczono także informacje dotyczące technik 
klasycznych z uwzględnieniem aktualnych możliwości technicznych nowoczesnych instrumentów 
pomiarowych. W opracowaniu ujęto najczęściej stosowane metody pomiarów: satelitarnych, niwe-
lacyjnych, tachymetrycznych oraz skaning laserowy. Techniki pomiarowe zostały opisane z ujęciem 
ich charakterystyki, procedury realizacji pomiaru, instrumentów pomiarowych z charakterystyką 
dokładnościową, rodzaju wyników pomiaru, ich możliwości oraz ograniczeń z uwzględnieniem 
potencjalnych zalet i wad każdej techniki pomiarowej. Problematyka może być pomocna w optymal-
nym, a czasem nawet wręcz poprawnym doborze geodezyjnych technik pomiarowych, będących często 
podstawą do realizacji prac modernizacyjnych na obszarach kolejowych. Opracowanie o tematyce 
geodezyjnej adresowane jest do osób z branży kolejowej, które zawodowo nie są związane bezpośred-
nio z geodezją, ale korzystają z jej usług i produktów.

Słowa kluczowe: pomiary satelitarne, RTK GPS, RTN, niwelator kodowy, tachymetr 
elektroniczny, tachymetr skanujący, skaning laserowy

1. Wprowadzenie

Prace modernizacyjne, rewitalizacyjne, naprawy główne, naprawy bieżące oraz 
służące utrzymaniu ciągłej eksploatacji infrastruktury kolejowej wymagają obsługi 
geodezyjnej. Ze względu na nieustanny postęp technologiczny, m.in. w budowie 
instrumentów, dotychczasowe techniki pomiarowe są modyfikowane, pojawiają się 
nowe technologie pomiarowe, nowe sposoby na uzyskanie standardowych pro-
duktów geodezyjnych takich jak mapy lub, w postaci elementarnej, współrzędne 
punktów. Przepisy, które obok funkcji regulującej, mogą być również wskazówką 
i pomocą w wyborze sposobu realizacji pomiaru, zazwyczaj nie nadążają za poja-
wiającymi się możliwościami technicznymi.

O doborze rozwiązania pomiarowego decyduje w pierwszym rzędzie wymóg 
uzyskania żądanej jakości wyników. Dopiero kolejnym czynnikiem powinna być 
jego efektywność, w której podstawową rolę odgrywa czasochłonność pomiaru 
i jego opracowania. W przypadku każdego zadania pomiarowego wykonawca bę-
dzie dążył do maksymalnej efektywności zastosowanego rozwiązania technicznego 
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i technologicznego. Nierzadko pojawi się konflikt z wymogami jakościowymi in-
westora. Przy braku odpowiednich przepisów istotna może się okazać znajomość 
podstawowych informacji o geodezyjnych technikach pomiarowych, aby inwestor 
mógł postawić wykonawcy rozsądne wymogi umowne, np. w zakresie sposobu 
realizacji zadania.

W pracy przedstawiono podstawową charakterystykę najczęściej stosowanych 
przez wykonawców rodzajów pomiarów na obszarach kolejowych.

2. Satelitarne metody pomiarowe
 
Istotą satelitarnych metod pomiarowych jest wykorzystanie sygnałów emito-

wanych przez sztuczne satelity Ziemi do wyznaczenia pozycji anteny satelitarnej 
zestawu pomiarowego wykonawcy. Nadal podstawowym systemem nawigacji sa-
telitarnej jest amerykański system NAVSTAR GPS, choć odbiorniki satelitarne 
już w standardzie mają możliwość wyznaczania pozycji z wykorzystaniem także 
sygnałów satelitów rosyjskiego systemu GLONASS. Większość odbiorników sa-
telitarnych jest przystosowana do odbioru sygnałów także z systemów typu SBAS 
(Satellite Based Augmentation System), Galileo, czy chińskiego Compassa. Od 
strony teoretycznej, ale także o znaczeniu praktycznym, pomiary satelitarne moż-
na podzielić ze względu na tryb opracowania obserwacji. Kryterium to można 
uznać za kluczowe, gdyż na jego podstawie można dostrzec najistotniejsze cechy 
metod pomiarów satelitarnych i różnice między nimi. Obserwacje zarejestrowane 
w trakcie pomiarów satelitarnych mogą być opracowane [8]:

– w postprocessingu, czyli po wykonanych pomiarach, w specjalistycz-
nym oprogramowaniu komputera, do którego pamięci skopiowano dane 
z wszystkich odbiorników satelitarnych biorących udział w pomiarze,

– w czasie rzeczywistym, czyli w terenie, bezpośrednio po wykonanym po-
miarze, przez odbiornik satelitarny użytkownika, do którego przesłane zo-
stały dane referencyjne.

Do pomiarów opracowywanych w postprocessingu należą pomiary statyczne 
i szybkie statyczne. Pomiary kinematyczne również mogą być opracowywane 
w postprocessingu, ale w praktyce nie opracowuje się ich w ten sposób. Umowną 
granicą między pomiarami statycznymi i szybkimi statycznymi może być czas ich 
trwania przyjęty na poziomie 1 godziny. W rzeczywistości różnica wynika z wyko-
rzystanego do wyznaczenia pozycji algorytmu obliczeniowego. Ponadto, ze wzglę-
du na czas trwania pomiaru, szybkie pomiary statyczne mają ograniczenie, co do 
długości wektorów, które powinny być obliczane na ich podstawie, aby uzyskać 
dokładność centymetrową lub lepszą. Nie można podać jednoznacznie maksymal-
nej długości wektora, którego wyznaczenie pozwoli na obliczenie współrzędnych 
punktu przy ściśle zadanej dokładności, gdyż jest to zagadnienie złożone i zależne 
od zmiennych warunków atmosferycznych oraz otoczenia punktu, a także może 
zależeć od użytego sprzętu pomiarowego i programu obliczeniowego. Kluczowe 
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w tym przypadku jest doświadczenie geodety. Natomiast czas trwania pomiaru 
statycznego będzie często podstawowym źródłem szukania oszczędności przez wy-
konawcę.

Procedura pomiarów statycznych jest prosta i wymaga ustawienia anteny 
satelitarnej nad punktem, którego współrzędne chcemy wyznaczyć. Czas pomia-
ru jest funkcją długości wektora, który będzie obliczany w postprocessingu oraz 
warunków pomiaru (stanu atmosfery, horyzontu wokół punktu). Ze względu na 
alternatywę w postaci znacznie bardziej ekonomicznych, ale i mniej dokładnych 
pomiarów w czasie rzeczywistym, pomiary statyczne stosowane są wyłącznie do 
wyznaczania współrzędnych punktów osnów geodezyjnych. W tym przypadku 
wykonawca powinien dysponować minimum 3 odbiornikami satelitarnymi. Opty-
malna liczba będzie zależała od konkretnego przypadku pomiaru, jakości projektu 
satelitarnych sesji statycznych i zazwyczaj znajdzie się w przedziale od 5 do 9 od-
biorników satelitarnych. 

Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym określane są najczęściej an-
gielskim akronimem RTK GPS (Real Time Kinematic). Ich rozwój zaowocował 
sieciowymi pomiarami RTK GPS, określanymi akronimem RTN (Real Time Ne-
twork). W przypadku pomiarów RTK GPS i RTN uzyskanie wyniku przez od-
biornik satelitarny wykonawcy w terenie, bezpośrednio po pomiarze, warunko-
wane jest odbiorem danych referencyjnych. W przypadku pomiarów RTK GPS 
ich źródłem jest drugi odbiornik satelitarny, którego antena satelitarna ustawiona 
jest nad punktem o znanych współrzędnych. Transmisja danych w tych pomiarach 
odbywa się zazwyczaj za pomocą modemów UHF, choć możliwe jest zastosowanie 
również modemów GSM. Praktyczna różnica między modemami tkwi w okre-
ślaniu ich zasięgu. Dla modemów GSM zależy on od zasięgu operatora, którego 
karta SIM jest wykorzystywana do pomiarów. Dla modemów UHF kluczowa jest 
topografia terenu, a zasięg zazwyczaj wynosi do kilku kilometrów.

W pomiarach RTN dane pochodzą z Castera protokołu Ntrip, czyli z kompu-
tera danego systemu stacji referencyjnych. Dostęp do danych możliwy jest wy-
łącznie przez internet, stąd konieczność korzystania w praktyce z modemów GSM 
i usługi GPRS.

Procedura pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym może być 
zrealizowana w dwóch trybach pomiarowych: stop&go oraz ciągłym.

Pomiary stop&go sprowadzają się do ustawienia nieruchomo anteny satelitar-
nej zamocowanej na tyczce pomiarowej nad punktem na czas od jednej do za-
zwyczaj kilku epok pomiarowych. Epoka pomiarowa w zasadzie zawsze trwa 1 s. 
Wykonawca podaje kryterium zakończenia pomiaru i odbiornik automatycznie 
kończy pomiar po jego spełnieniu lub sam decyduje manualnie o momencie jego 
zakończenia. W celu zwiększenia wiarygodności wyników, pomiar powinien trwać 
kilka epok, choć formalnie może trwać 1 epokę. Po wyznaczeniu pozycji punktu 
można przejść na kolejny punkt i wykonać kolejny pomiar.

W trybie ciągłym kolejne pomiary są wykonywane, a wynik zapisywany przez 
odbiornik automatycznie po spełnieniu zadanego przez użytkownika kryterium. 
Kryterium tym może być czas, odległość lub różnica wysokości. Pozycja wyznacza-
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na jest z zestawu obserwacji kodowych i fazowych wykonanych w każdej epoce po-
miarowej spełniającej kryterium. W trybie ciągłym nie można uzyskać uśredniania 
wyniku, ponieważ pomiar trwa 1 epokę. Pomiary takie są więc mniej wiarygodne 
i mogą też być mniej dokładne, choćby z powodu trudniejszych do spełnienia 
w ruchu warunków geometrycznych, jak poziomość, prostopadłości, równole-
głość. Epoka pomiarowa w trybie ciągłym trwa standardowo 1 sekundę. Jednakże 
w przypadku pomiarów z własną stację referencyjną możliwe jest częstsze i szybsze 
wyznaczanie pozycji, np. co 0,05 s przez odbiornik 20 Hz, gdyż zależy tylko od 
taktowania zegarów odbiorników satelitarnych: referencyjnego i ruchomego.

Odbiorniki satelitarne muszą być klasy geodezyjnej, tzn. umożliwiać wyzna-
czanie pozycji punktu na poziomie co najmniej subdecymetrowym. Geodezyjne 
odbiorniki satelitarne są produkowane w trzech odmianach: z przeznaczeniem 
wyłącznie do pomiarów na stacjach referencyjnych, do pomiarów w czasie rzeczy-
wistym (zazwyczaj funkcje związane z pomiarem statycznym są blokowane pro-
gramowo przez producenta) i najczęściej spotykane „uniwersalne”, którymi moż-
na przeprowadzić pomiary statyczne i w czasie rzeczywistym. Aktualnie prawie 
wszystkie odbiorniki satelitarne wykorzystywane w praktyce geodezyjnej są zinte-
growane w jednej obudowie z anteną satelitarną. Korzystnym dla jakości wyników 
pomiarów satelitarnych jest, aby odbiorniki były dwuczęstotliwościowe, zwłaszcza 
aktualnie, przy wzmożonej aktywności Słońca. Możliwość odbioru sygnałów syste-
mu GLONASS zazwyczaj nie jest konieczna, ale może być pomocna w uzyskaniu 
rozwiązania w przypadku istotnych przesłonięć horyzontu wokół punktów.

Wynikiem pomiarów satelitarnych, obliczanym na podstawie zarejestrowa-
nych obserwacji kodów i faz fal nośnych sygnałów satelitarnych, są składowe wek-
torów między parami punktów, na których pomiar był wykonany równocześnie. 
Pierwszym wnioskiem z powyższego sformułowania jest wymóg realizacji pomiaru 
geodezyjnego (w przeciwieństwie do niedokładnego pomiaru nawigacyjnego) mi-
nimum dwoma odbiornikami satelitarnymi. Jeden z nich może być częścią syste-
mu naziemnych stacji referencyjnych np. ASG-EUPOS, mSPP itp., a drugi będzie 
odbiornikiem wykonawcy. Kolejnym wnioskiem jest stwierdzenie, że do obliczenia 
współrzędnych punktów konieczne są dane referencyjne. Dodanie do nich składo-
wych wektorów obliczonych z pomiaru umożliwia wyznaczenie dokładnej pozycji 
punktu. Wynika z tego również wprost, że jakość wyniku może zależeć także od 
danych referencyjnych, na które wykonawca nie ma wpływu.

Dokładność wyników pomiarów satelitarnych zależy od trybu ich opracowa-
nia. Pomiary statyczne umożliwiają najdokładniejsze z możliwych, satelitarne wy-
znaczenie współrzędnych punktu na poziomie nawet pojedynczych milimetrów. 
Na podstawie licznych pomiarów można stwierdzić, że dokładność wyznaczenia 
odległości między dwoma punktami może sięgnąć wartości nawet poniżej milime-
tra. Nie mniej dokładność pomiarów satelitarnych jest bardzo trudna do faktycz-
nego oszacowania. Parametrem, za pomocą którego opisuje się jakość wyznaczo-
nych współrzędnych punktu jest precyzja.

Producenci odbiorników satelitarnych podają w specyfikacji technicznej precy-
zję danego modelu w różnych trybach pomiarowych. Przy czym zawsze występuje 



361NOWOCZESNE I KLASYCZNE GEODEZYJNE TECHNIKI POMIAROWE NA OBSZARACH...

rozróżnienie precyzji pozycji poziomej i wysokości, gdyż wysokości są wyznaczane 
zawsze mniej precyzyjnie, najczęściej ok. dwukrotnie. Na wartość błędu średniego 
kwadratowego (ang. rms – root mean square) opisującego precyzję pomiaru skła-
da się część stała oraz część zależna od długości mierzonego wektora, podawana 
w ppm (part per milion). Podawane aktualnie przez producentów wartości dla pre-
cyzji pomiaru zazwyczaj wynoszą dla pozycji poziomej 3 mm + (od 0.1 ppm do 
0.5 ppm). Dla wysokości występuje dodatkowe zróżnicowanie na pomiary statycz-
ne precyzyjne (długie sesje): 3.5 mm + 0.4 ppm oraz pomiary statyczne i szybkie 
statyczne: 5 mm + 0.5 ppm.

Dla pomiarów RTK GPS podawana przez producentów precyzja wyników po-
miarów wynosi zazwyczaj: dla pozycji poziomej 8 mm + 1 ppm, a dla wysokości 
15 mm + 1 ppm.

Oprogramowanie do postprocessingu i wyrównania obserwacji satelitarnych 
oblicza odchylenia standardowe współrzędnych punktów, które również są miara-
mi precyzji. Ich wartości często wynoszą dla pozycji poziomej poniżej 1 mm, a dla 
wysokości do 2 mm.

W przypadku pomiarów RTK GPS oraz RTN odbiornik wykonawcy cały czas 
oblicza aktualną wartość parametru precyzji i wyświetla ją na ekranie kontrolera. 
Zależnie od producenta precyzja może być określana wartością błędu średniego 
kwadratowego lub np. współczynnikiem CQ (odbiorniki firmy Leica). Wyświetla-
na wartość parametru precyzji najczęściej będzie na poziomie od 0.5 cm do 2.0 cm 
dla pomiarów RTK GPS oraz od 1.0 cm do 3.0 cm dla pomiarów RTN. Niektó-
rzy producenci umożliwiają wybór definicji parametru precyzji pomiaru (pozycja 
pozioma, pozycja przestrzenna), inni producenci stosują parametr dotyczący tylko 
pozycji poziomej i wówczas wykonawca ma podawane mniejsze wartości błędów 
niż w przypadku pozycji przestrzennej.

Dla pomiarów RTK GPS precyzja pomiaru będzie najczęściej wyższa, niż w po-
miarach RTN. Ponadto w pomiarach RTN wiarygodność wyznaczanych wysokości 
jest znacznie niższa, niż w pomiarach RTK GPS, a jej błędy mogą sięgać decymetra.

W pomiarach RTK GPS i RTN można mówić o precyzji wyznaczonej 
pozycji punktu nie tylko tej obliczanej i wyświetlanej przez odbiornik dla danego 
pomiaru. W trybie stop&go w przypadku powtarzania pomiaru jednego punktu 
odbiornik policzy odchylenia standardowe. W takiej sytuacji widoczna jest wyraź-
nie wrażliwość pomiarów w czasie rzeczywistym na aktywność Słońca. Aktualnie 
tak analizowana precyzja może sięgnąć centymetra. Natomiast przy niskiej aktyw-
ności jonosfery była często na poziomie 1 mm.

Zaletą statycznych pomiarów satelitarnych, stosowanych do wyznaczania 
współrzędnych punktów osnów geodezyjnych, jest wysoka dokładność wyników. 
Na obszarach kolejowych szczególne znaczenie, ze względu na ich liniowy charak-
ter, ma także jednorodność dokładnościowa wyników pomiarów satelitarnych na 
dużych obszarach. Alternatywą dla pomiarów satelitarnych jest klasyczna kon-
strukcja ciągu poligonowego, która charakteryzuje się silną propagacją błędów, 
szczególnie w kierunku poprzecznym.
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Zaletą pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym jest ich bezkonku-
rencyjna efektywność, szczególnie w zakresie czasochłonności pomiarów, stąd ich 
duża popularność wśród wykonawców. Niestety z tego powodu zdarzają się sytu-
acje stosowania takich pomiarów, mimo nie spełniania przez nie wymogów co do 
jakości wyników stawianych przez inwestora.

Ponadto specyfika wszystkich pomiarów satelitarnych nie wymaga wizur mię-
dzy mierzonymi punktami.

Wada pomiarów satelitarnych związana jest z problematyką estymacji dokład-
ności wyników pomiarów [9]. W zasadzie można rozważać tylko precyzję pomia-
rów, której poświecono powyżej relatywnie obszerny fragment punktu. Niestety 
można go podsumować krótko, że wszelkie wartości są zazwyczaj nierealnie opty-
mistyczne. Szczególnym błędem jest opieranie się na nich w pomiarach RTK GPS 
i RTN, gdyż wartości te mogą być traktowane tylko orientacyjnie.

W przypadku pomiarów statycznych ich opłacalność często jest widoczna do-
piero przez pryzmat wymaganej wysokiej jakości wyników pomiarów, gdyż same 
w sobie mogą być dość czasochłonne, a przez to kosztowne, zwłaszcza, że nieza-
wodny pomiar wymaga także większej liczby odbiorników satelitarnych.

W miejsce braku wizur między punktami pojawia się konieczność odkrytego 
horyzontu wokół punktów, aby możliwy był odbiór sygnałów satelitarnych. Na 
obszarach kolejowych nierzadko będzie można to uznać za wadę, a przynajmniej 
za istotne ograniczenie w możliwości wykorzystania pomiarów satelitarnych. Naj-
częściej wykonawcy nie przykładają do tego czynnika zbyt dużej wagi, o ile ich od-
biorniki są w stanie odebrać sygnały z przynajmniej 5 satelitów. Natomiast istotne 
przesłonięcia horyzontu wokół punktów pogarszają geometrię zadania, a zakłóce-
nia sygnałów satelitarnych wpływają na jakość wyznaczonej pozycji punktu.

3. Klasyczne naziemne metody pomiarów

Do klasycznych metod pomiarowych należy niwelacja geometryczna oraz ta-
chymetria. Niwelacja geometryczna związana jest wyłącznie z pomiarami wysoko-
ściowymi, choć aktualnie niwelatory umożliwiają pomiar kierunku, a nawet od-
ległości. Są to jednak funkcje marginalne w takim instrumencie. Najnowsze roz-
wiązania pomiarowe opierają się na instrumentach elektronicznych: niwelatorach 
kodowych oraz tachymetrach elektronicznych. W obydwu przypadkach podsta-
wowe znaczenie dla dokładności wyników pomiarów ma klasa instrumentów po-
miarowych, a mniejsze konstrukcje geometryczne służące uzyskaniu rozwiązania.

3.1. Niwelacja geometryczna

Procedura pomiaru w niwelacji geometrycznej polega na ustawieniu niwela-
tora w dowolnym, korzystnym dla pomiaru miejscu, wstępnym spoziomowaniu 
do zakresu działania układu kompensatora, który automatycznie będzie poziomo-
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wał oś celową niwelatora i doprowadzeniu w pole widzenia lunety kolejno dwóch 
ustawionych pionowo łat z podziałami kodowymi. Niwelator kodowy sam wykona 
odczyty i wyznaczy na ich podstawie przewyższenie między punktami, na których 
ustawiono łaty. Dopuszczalna odległość instrumentu od łaty zazwyczaj nie prze-
kracza 30 m– 40 m i wskazane jest, aby odległości niwelatora do obydwu łat na 
danym stanowisku były zbliżone do siebie (pomiar odległości wykonywany przez 
niwelator może być bardzo pomocny dla spełnienia tego warunku). Niwelator wy-
konuje zdjęcie fragmentu łaty kodowej za pomocą matrycy światłoczułej (najczę-
ściej CCD lub cmOS) i porównuje zarejestrowany obraz z zapisanym w pamięci 
wzorem kodu całej łaty. W ten sposób bardzo szybko oblicza wysokość osi celowej 
oraz przewyższenie, a nawet wysokość mierzonego punktu. Z zasady pomiaru wy-
nika, że możliwość wyznaczenia wysokości punktów warunkowana jest dostępem 
do reperów, czyli punktów osnowy o znanych wysokościach. Pomiary niwelacyjne 
realizowane są w ciągach niwelacyjnych, aby było możliwe przeniesienie wysoko-
ści z reperu na mierzone punkty poprzez pomiary przewyższeń między kolejnymi 
punktami w ciągu. Ważne jest, aby pomiar ciągu zakończyć na reperze.

Niwelator oraz łaty muszą być dobrane do rodzaju niwelacji. Niwelacja 
geometryczna w zależności od wymagań dokładnościowych może być precy-
zyjna (I klasa o dopuszczalnym błędzie ±1 mm/1 km ciągu, II klasa o błędzie 
±2 mm/1 km ciągu), techniczna reperów (III i IV klasa, o błędach odpowiednio 
±4 mm/1 km i ±10 mm/1 km ciągu) lub techniczna (V klasa z dopuszczalnym 
błędem ±20 mm/1 km). Niwelatory precyzyjne umożliwiają wyznaczanie wyso-
kości przy podwójnej niwelacji i łatach inwarowych z odchyleniem standardowym 
już od 0.3 mm/1 km.

Oprogramowanie niwelatorów kodowych umożliwia wybór jednej z kilku pro-
cedur pomiarowych, bieżącej kontroli jakości pomiaru przez obliczanie odchyle-
nia standardowego z kilku odczytów do łaty oraz wyrównanie ciągu niwelacyj-
nego metodą najmniejszych kwadratów. Należy zwrócić uwagę, że kontrola po-
prawności odczytów polega na analizie stabilności ustawienia łaty. Jeśli łata jest 
ustawiona stabilnie, ale nie pionowo, niwelator nie będzie miął podstaw do kwe-
stionowania odczytu.

Można wspomnieć przy okazji przedstawiania niwelatorów kodowych, że ist-
nieją również niwelatory laserowe. Służą one jednak tylko do zadania płaszczyzny: 
poziomej lub nachylonej o jednym lub dwu spadkach.

Wynikiem niwelacji geometrycznej są przewyższenia między sąsiednimi punk-
tami w ciągu niwelacyjnym. Na ich podstawie obliczane są wysokości wszystkich 
punktów. Nie ma informacji o sytuacyjnym położeniu punktów.

Zaletą tej techniki pomiarowej jest bezkonkurencyjna dokładność i niezawod-
ność wyników. Odpowiednim sprzętem można osiągnąć dokładność nawet sub-
milimetrową. Kolejna istotna zaleta wynika z automatyzmu działania niwelatora 
kodowego, dzięki czemu pomiar jest szybszy i wyeliminowane są błędy popełniane 
przez obserwatora przy odczycie i ewentualnie jego zapisie. Ponadto możliwość 
wyrównania obserwacji przez instrument umożliwia odpowiednią reakcję już w te-
renie.



364 Uznański A.

Wadą niwelatorów kodowych są problemy z wykonaniem pomiaru przy bardzo 
silnym nasłonecznieniu łaty i/lub nierównomiernym jej oświetleniu (naturalnym 
lub sztucznym). Ponadto musi być wyraźnie widoczny fragment łaty o długości 
min. 30 cm. Na możliwość wykonywania odczytów mają też wpływ warunki ze-
wnętrzne wykonywania pomiaru, takie jak turbulencja powietrza i drgania kom-
pensatora wywołane silnym wiatrem. Nie są to jednak czynniki problematyczne 
tylko w przypadku niwelatorów kodowych, a w każdym przypadku niwelacji geo-
metrycznej.

3.2. Tachymetria
 
Pomiar tachymetryczny polega na wyznaczaniu współrzędnych przestrzennych 

punktów mierzonych na podstawie pomiaru odległości, kierunków poziomych 
i kątów pionowych. Generalnie klasyczny pomiar tachymetryczny służy bezpo-
średniemu wyznaczeniu współrzędnych metodą biegunową. Tu ma znaczenie szer-
sze i ogólne. Traktowany jest jako każdy pomiar wykonany tachymetrem elektro-
nicznym.

Procedura pomiaru tachymetrem elektronicznym może rozpoczynać się od 
kalibracji polegającej na wyznaczeniu błędów instrumentalnych i wprowadzeniu 
poprawek, które będą je kompensowały w trakcie pomiarów. W praktyce kali-
bracja jest wykonywana sporadycznie. Pomiar tachymetrem rozpoczyna się od 
scentrowania i spoziomowania instrumentu nad punktem osnowy, mierzonym lub 
w korzystnym miejscu w przypadku konstrukcji geometrycznej wcięcia wstecz. 
Tachymetr wymaga zorientowania kręgu poziomego, do czego służy wycelowanie 
na pryzmat ustawiony nad punktem osnowy, co związane jest z wizurą na dany 
punkt. Przed pojawieniem się pomiarów satelitarnych, do wyznaczania współrzęd-
nych punktów osnów na obszarach kolejowych konieczne było stosowanie bardzo 
słabej geometrycznie konstrukcji z silną propagacją błędów, szczególnie w kierun-
ku poprzecznym, w postaci ciągu poligonowego. Aktualnie pomiary w ciągach 
poligonowych są wzmocnione poprzez pomiary satelitarne punktów podstawowej 
poziomej osnowy geodezyjnej.

Tachymetry elektroniczne mogą być różnej klasy w zależności od precyzji re-
alizacji pomiaru odległości, kierunku poziomego i kąta pionowego. Generalnie 
klasa instrumentu jest kluczowym parametrem dla jakości wyników pomiarów, 
choć może nie mieć żadnego znaczenia w przypadku przeprowadzania pomiarów 
w warunkach silnej wibracji powietrza, co jest bardzo częstym zjawiskiem na ob-
szarach kolejowych. Tachymetry elektroniczne najwyższej klasy potrafią zmierzyć 
odległość do pryzmatu z dokładnością 0.6 mm ÷ 1.0 mm + 1 ppm, wykonać 
odczyt kierunku poziomego i kąta pionowego z dokładnością 0.5» ÷ 1.0». Do-
kładność pomiaru instrumentów klasy średniej charakteryzuje się dokładno-
ściami odpowiednio 2 mm + 2 ppm oraz od 2» do 3», a niższej odpowiednio 
3 mm ÷ 5 mm + 3 ppm oraz 5» ÷ 7». Możliwe są również pomiary bezlustro-
we, których dokładność zależy od powierzchni odbijającej, czego producenci nie 
uwzględniają w specyfikacjach technicznych. Wyniki badań pomiarów bezlustro-
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wych do powierzchni syntetycznych zostały przedstawione w [1]. W zależności od 
powierzchni, różnice w wynikach pomiarów mogą sięgać kilkunastu milime-
trów mimo, że producent określa precyzję pomiaru na np. 3 mm + 2 ppm.

W przypadku pomiarów na obszarach kolejowych bardzo często występują silne 
wibracje powietrza. Zjawisko to związane jest z nasłonecznieniem podtorza i może 
być wyeliminowane poprzez pomiary nocne. W takiej sytuacji bardzo pomocną 
funkcją tachymetru elektronicznego jest ATR (Automatic Target Recognition), 
czyli systemu automatycznego celowania do pryzmatu dalmierczego. Innymi po-
żytecznymi funkcjami są: śledzenie pryzmatu i jego wyszukiwanie. Są rozwiązania 
pozwalające nawet na identyfikację pryzmatu przez tachymetr elektroniczny.

Istotnym etapem w rozwoju tachymetrów elektronicznych było pojawienie się 
w nich funkcji skanowania i fotografowania celu. Tachymetry skanującew trybie 
skanowania mogą pomierzyć od kilku, kilkunastu punktów na sekundę lub nawet 
do 1000 punktów na sekundę. Dokładność pomiaru może być porównywalna do 
dokładności pomiaru skanerami laserowymi, ale są też instrumenty, które umoż-
liwiają ok. dwukrotnie dokładniejszy pomiar w stosunku do skanerów laserowych 
(z wyjątkiem optycznych skanerów triangulacyjnych).

Rozpatrując wady i zalety tachymetrów elektronicznych można kwestię ująć 
i w ten sposób, że cena jest rozwiązaniem potencjalnych mankamentów. Droższe 
rozwiązania wiążą się z wyższą klasą instrumentu i bogatszym oprogramowaniem 
wewnętrznym. O ile niwelatora kodowego nie można porównywać z tachymetrem 
elektronicznym, to tachymetr nie może się równać z precyzyjnym niwelatorem ko-
dowym w zakresie pomiarów wysokościowych niezależnie od klasy instrumentu. 
Nie dorówna też szybkością pomiaru skanerom laserowym, ale może zaoferować 
za to dokładniejsze wyniki pomiarów.

Czasem istotnym mankamentem technologii pomiarowej może być koniecz-
ność zapewnienia wizur ze stanowiska instrumentu na sąsiednie punkty.

4. Laserowy skaning naziemny

Skaning laserowy jest relatywnie najnowszą geodezyjną techniką pomiarową, 
która w Polsce zdobyła sporą popularność, zważywszy na kilkusettysięczny koszt 
instrumentu. Nie należy jednak popularności mylić z powszechnością, a rozumieć, 
jako próby wykorzystania skaningu laserowego do wszelkich możliwych zastoso-
wań, łącznie z naziemną inwentaryzacją drzewostanów. W zależności od lokalizacji 
skanera laserowego technika pomiarowa określana jest jako skaning [6]:

– satelitarny (ang. SLS - Satellite Laser Scanning),
– lotniczy (ang. ALS - Airborne Laser Scanning),
– naziemny (ang. TLS - Terrestrial Laser Scanning).
Punkt poświęcony będzie skaningowi naziemnemu, gdyż jest on najbardziej 

dostępny dla geodetów. Naziemny skaning laserowy może być stacjonarny lub 
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mobilny. W przypadku obszarów kolejowych o charakterze liniowym to rozróżnie-
nie dla skaningu naziemnego jest istotne.

Procedura pomiarowa jest w pełni automatyczna, można zdefiniować zakres 
obszaru skanowania. W celu dokładnego połączenia danych w przypadku pomiaru 
wielostanowiskowego konieczne jest odpowiednie rozmieszczenie tarcz celowni-
czych, które stanowią punkty referencyjne w opracowaniu obserwacji. Skanery 
wyznaczają współrzędne wszystkich punktów, od których odbije się wiązka lasera, 
metodą biegunową, czyli na podstawie pomiaru odległości oraz kąta poziomego 
i pionowego. Idea wyznaczania współrzędnych punktów jest analogiczna do wy-
korzystywanej od lat w tachymetrach elektronicznych, ale przy nieporównywalnie 
większej szybkości pomiaru.

Skanery laserowe ze względu na zasadę pomiaru odległości dzieli się w zasa-
dzie na impulsowe i fazowe. Obok metody elektrycznej pomiaru odległości istnieje 
jeszcze metoda optyczna i możemy mówić także o skanerach triangulacyjnych. 
Ten podział ma znaczenie podstawowe i praktyczne, gdyż metoda pomiaru odle-
głości determinuje prędkość, dokładność oraz zasięg pomiaru. Istotne jest więc 
dobranie odpowiedniego instrumentu do swoich potrzeb, gdyż nie ma jednego, 
najlepszego.

Producenci skanerów laserowych mają różne sposoby podawania danych tech-
nicznych [10,11,12,13,14]. Porównawcze zestawienie tabelaryczne informacji 
musiałoby być opatrzone odnośnikami z wyjaśnieniami specyfiki danego parame-
tru, a porównanie na pierwszy rzut oka mogłoby być mylące. Z tego powodu 
zrezygnowano z zestawienia tabelarycznego, podając przykładowe wartości lub ich 
najczęstsze zakresy dla poszczególnych parametrów.

Precyzja pomiaru jest podstawowym parametrem skanera laserowego. Jest ona 
podawana przez producentów dla zadanej odległości, gdyż wraz z jej wzrostem 
spada. Przyjmowana jest najczęściej odległość 50 m i/lub 100 m. Parametr dotyczy 
pomiaru odległości oraz pozycji przestrzennej punktu. Precyzja pomiaru odległości 
jest zawsze wyższa niż precyzja przestrzennej pozycji punktu, która uwzględnia 
oprócz precyzji pomiaru odległości także precyzję pomiaru kątów. Należy mieć na 
uwadze, że skaner wykonuje pomiary metodą biegunową wyznaczając współrzęd-
ne x, y, z każdego z pomierzonych punktów. Bardzo sporadycznie można znaleźć 
w specyfikacjach technicznych skanerów informację o dokładności pomiaru. Cza-
sem producenci zastrzegają, że jakość wyników dotyczy, najczęściej enigmatycz-
nych «warunków testowych producenta» lub «laboratoryjnych». Z tego powo-
du istotne znaczenie mają własne pomiary testowe użytkownika danego skanera 
w znanych mu warunkach pomiaru i charakterystyce obiektu. Precyzja pomiaru 
odległości może być na poziomie 3 mm ÷ 5 mm/50 m. Dla pozycji przestrzennej 
punktu precyzja zazwyczaj nie będzie lepsza od 6 mm/50 m. Część producentów 
podaje tylko precyzję pomiaru odległości. Czasem pojawia się parametr szumu 
odległościowego, który jest zazwyczaj na poziomie 2 mm/50 m. Można to uznać 
za pewien wybieg, jeśli nie podano innego parametru jakości pomiaru, gdyż szum 
odległościowy opisuje odchylenie standardowe zeskanowanych punktów wzglę-
dem powierzchni modelowej.
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Zasięg, podawany zazwyczaj w zależności od własności odbijających obiektu, 
wyrażanej w procentach wiązki emitowanej przez laser. Przy tym parametrze po-
jawia się pojęcie reflektancji. Reflektancja zwierciadlana powierzchni definiowana 
jest jako stosunek mocy wiązki odbitej do mocy wiązki padającej, natomiast re-
flaktancja dyfuzyjna definiowana jest jako stosunek mocy wiązki rozproszonej do 
mocy wiązki padającej. Reflektancja zależy od rodzaju materiału, od nierówności 
powierzchni i ich pochylenia [7]. Znaczenie ma więc wybór lokalizacji stanowisk 
instrumentu w zależności od cech skanowanych obiektów. Należy zwrócić uwagę, 
że reflektancja zależy nie tylko od właściwości skanowanego obiektu, ale również 
od długości fali zastosowanej w danym modelu skanera. Skanery działają głównie 
w obszarze spektrum widzialnego (400 nm – 700 nm), ale występują tez instru-
menty działające w bliskiej podczerwieni (700 nm – 1000 nm) i podczerwieni 
(> 1000 nm). Ze względu na ograniczenie tematyki skaningu do skanerów na-
ziemnych zjawisko ekstynkcji atmosferycznej można pominąć. Zasięg skanerów 
impulsowych może wynosić kilkaset metrów, a nawet kilka kilometrów, ale kosz-
tem obniżającej się dokładności pomiaru. Zasięg dalmierzy fazowych wynosi w za-
sadzie do 100 m. Możliwy jest pomiar do dwukrotnie większych odległości, ale do-
kładność może nie być konkurencyjna w porównaniu do skanerów impulsowych.

Rozdzielczość jest zdolnością skanera do wykrywania, rozróżniania, pomiaru 
i zapisu przestrzennych informacji o szczegółach obiektu [2]. Rozdzielczość odle-
głościowa jest definiowana jako minimalna różnica w odległości, która jest możli-
wa do wykrycia przez skaner. Bezpośredni wpływ na nią mają: precyzja pomiaru, 
rozbieżność wiązki lasera oraz stosunek mocy sygnału do wielkości szumu pomia-
rowego. Rozdzielczość kątowa może być definiowana jako rozmiar najmniejsze-
go elementu jaki jest rozróżnialny na powierzchni. Ten rodzaj rozdzielczości jest 
istotny dla szczegółowości wizualizacji danych, a zależy od średnicy plamki lasera 
oraz gęstości skanowania, którą można wybrać w opcjach instrumentu. Rozdziel-
czość kątowa będzie malała ze wzrostem odległości od obiektu. Przykładowo, dla 
0.01 stopnia będzie wynosiła dla odległości 10 m, 100 m, 1000 m odpowiednio 
0.002 m, 0.017 m, 0.174 m.

Pole widzenia, definiujące maksymalny obszar, który może być poddany po-
miarowi ze stanowiska skanera. Różnice w wartościach występują tylko dla kąta 
pionowego, przykładowo (kat poziomy x kąt pionowy): 3600x3200, 3600x800.

Prędkość skanowania, podawana w punktach na sekundę, mieści się w zakresie 
od kilku tysięcy do nawet ponad 1 miliona pomierzonych punktów na sekundę.

Średnica plamki lasera, która podawana przy określonej odległości do ska-
nowanego obiektu, gdyż zwiększa się ze wzrostem odległości, ponieważ wiązka 
lasera jest rozbieżna. Przykładowo dla 10 m średnica plamki lasera będzie się 
zawierała w zakresie od 0.6 mm do 3.2 mm. Parametr ten jest skorelowany z roz-
dzielczością i dokładnością pomiaru. Należy nadmienić, że na rozdzielczość ska-
nów może mieć wpływ średnica plamki lasera, ale nie jest ona przez jej wielkość 
ograniczona. Zakładając, że przy jakiejś odległości do obiektu średnica plamki la-
sera wynosi aż 20 mm, to możliwe jest uzyskanie precyzji na poziomie 2 – 5 mm.
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Temperatura pracy, która standardowo jest wymagana dodatnia, co ogranicza 
sezonowo możliwości pomiarowe tą techniką. Może to być istotne ograniczenie 
w przypadku planu monitoringu okresowego danego obiektu. Nie mniej są instru-
menty mogące pracować w temperaturze do -200C lub mogące pracować w krótkim 
okresie czasu w temperaturach ujemnych, np. skaner pracujący w temperaturze od 
00C w sposób ciągły może wykonywać pomiary: -200C/30 min. lub -400C/10 min.

Wynikiem pomiaru skanerem laserowym jest duży zbiór punktów w układzie 
lokalnym stanowiska skanera oraz parametr intensywności odbicia, czyli albedo. 
Aby dobrze zrozumieć możliwości skaningu laserowego, można go porównać do 
zrobienia zdjęcia. Pomierzony zostanie tylko obiekt najbliższy stanowisku skanera 
na danym kierunku przestrzennym. 

Zaletami naziemnego skaningu laserowego są:
– automatyczna procedura pomiarowa, eliminująca błędy osobowe,
– kompleksowość i szczegółowość pomiaru inwentaryzacyjnego,
– bezkonkurencyjna szybkość pomiaru tak dużej liczby punktów,
– niezależność od pory dnia (możliwość prowadzenia pomiarów w nocy),
– pomiar zdalny, nie wymagający sygnalizowania punktów pomiarowych, ani 

bezpośredniego dostępu do obiektu (wysoka temperatura, napięcie elek-
tryczne itp.)

Wadami naziemnego skaningu laserowego mogą być lub są:
– wysoki koszt instrumentu i oprogramowania do opracowania wyników po-

miarów,
– bardzo duże zbiory danych, miliony punktów z pomiarów,
– czasochłonne opracowanie,
– brak możliwości wykonania pomiaru w deszczu, śniegu, we mgle, dużej 

wilgotności powietrza,
– zależność możliwości realizacji pomiaru i jakości wyników od rodzaju obiek-

tu (kształt, materiał, kolor, wilgotność) [4],
– występowanie martwych pól z powodu pomiaru najbliższego obiektu na 

danym kierunku,
– brak uniwersalnych rozwiązań sprzętowych, np. wolny pomiar skanerów 

impulsowych oraz ograniczony zasięg szybkich skanerów fazowych,
– dla większości instrumentów wymóg dodatniej temperatury pomiaru,
– często krótki czas pracy na baterii wewnętrznej relatywnie ciężkiego skanera,
– spadek dokładności pomiaru wraz ze wzrostem odległości do mierzonego 

obiektu.

5. Podsumowanie

W pracy przedstawiono podstawową charakterystykę technik pomiarowych, 
które są najczęściej stosowane na terenach kolejowych. Nie ujęto specyficznych 
technologii pomiarowych wynikających z zastosowania dodatkowych rozwiązań 



369NOWOCZESNE I KLASYCZNE GEODEZYJNE TECHNIKI POMIAROWE NA OBSZARACH...

technicznych, np. w postaci wózków pomiarowych. Celem pracy było przedsta-
wienie osobom niezwiązanym z geodezją, ale korzystającym z jej usług, możliwości 
stosowania technik pomiarów geodezyjnych na obszarach kolejowych. Starano się 
zwrócić uwagę na parametry jakości pomiarów, gdyż one w pierwszym rzędzie 
powinny decydować o wyborze techniki pomiarowej. Ogromne zaawansowanie 
technicznie i technologiczne w budowie instrumentów pomiarowych nie powinno 
przesłaniać ich słabszych stron i wymogów, co do warunków realizacji pomiaru.

Podstawową zaletą statycznych pomiarów satelitarnych jest homogeniczność 
dokładności wyników pomiarów na dużych obszarach. Satelitarne pomiary kine-
matyczne w czasie rzeczywistym RTK GPS i RTN są najbardziej efektywnym roz-
wiązaniem pomiarowym w geodezji, ale ustępują dokładnością i niezawodnością 
klasycznym pomiarom naziemnym. Każdy rodzaj pomiaru satelitarnego wymaga 
odkrytego horyzontu wokół mierzonych punktów. Utrudniona jest też ocena rze-
czywistej jakości wyników pomiarów satelitarnych. Aktualnie najpopularniejsze 
z satelitarnych metod pomiarowych są pomiary RTN. Jednak bardziej dokładne 
i bardziej niezawodne wyniki można nadal uzyskać z pomiarów RTK GPS. Naj-
dokładniejsze wysokości można wyznaczyć precyzyjnymi niwelatorami kodowymi. 
Współrzędne poziome najdokładniej można wyznaczyć tachymetrem elektronicz-
nym, dobierając klasę instrumentu do żądanej dokładności. Pomiary inwentary-
zacyjne o dużej szczegółowości wymagają zastosowania skanerów laserowych, a w 
przypadku większych wymagań co od dokładności wyników, ale kosztem szyb-
kości pomiaru, można zastosować tachymetry skanujące. Skanery laserowe mogą 
wykonywać pomiary przeciętnie 1000 razy szybciej niż tachymetry elektroniczne. 
Zasięg dokładnego, kilkumilimetrowego pomiaru skanerem laserowym będzie 
ograniczony do odległości 50 m lub w najlepszym przypadku 100 m, dla tachy-
metru może przekraczać kilometr. Tachymetr wykonuje pomiar po wycelowaniu 
na pryzmat dalmierzy lub po prostu cel. Natomiast skaner laserowy wykonuje 
pomiary automatycznie z zdaną rozdzielczością kątową. Jeśli wykonawcę intere-
suje pomiar konkretnego punktu, to nie ma pewności, że akurat zostanie on po-
mierzony, zwłaszcza przy większych odległościach, dla których odległości między 
mierzonymi punktami mogą sięgać centymetrów.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono problematykę projektowania, realizacji i opraco-
wania statycznych pomiarów satelitarnych wykonywanych w celu wyznaczenia współrzędnych 
punktów kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Istotność i aktualność zagadnienia 
wynika z modernizacji wielu odcinków linii kolejowych, a także z perspektywy kolejnych prac, 
wynikających z alokacji środków UE na cele związane z transportem kolejowym. Dobrej jakości 
kolejowa osnowa geodezyjna stanowi podstawę prawidłowego prowadzenia prac modernizacyjnych 
zgodnie z projektem. Znaczenie jakości osnowy wzrasta również z powodu przystosowywania linii 
kolejowych do coraz większych prędkości. W pracy akcentowano aspekty praktyczne zagadnie-
nia. Zwrócono uwagę na problematykę niezawodności wyników obliczeń pomiarów zrealizowanych 
w ramach satelitarnych sesji statycznych oraz analizę pomiaru wykonanego w niekorzystnych dla 
pomiarów satelitarnych warunkach topograficznych.

Słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, znaki regulacji osi toru, Ig-7, statyczne 
sesje satelitarne, niezawodność, dokładność

1. Wprowadzenie

Podstawą ładu przestrzennego w przypadku każdego rodzaju inwestycji jest 
osnowa geodezyjna, którą stanowią punkty o dokładnie wyznaczonych współrzęd-
nych, zlokalizowane na obszarze całej inwestycji w sposób umożliwiający prowa-
dzenie wszelkiego rodzaju prac związanych z tą inwestycją. Niedokładna lub źle 
zaprojektowana osnowa może powodować trudności w zrealizowaniu prac zgodnie 
z projektem. Obszar kolejowy ma szczególne znaczenie w tym względzie z powo-
du występowania pojęcia skrajni. Ponadto linie kolejowe są przystosowywane do 
coraz wyższych prędkości, co narzuca większe wymagania,co do jakości wykonaw-
stwa, także geodezyjnego.

W zakresie realizacji pomiarów geodezyjnych na obszarach kolejowych nadal 
najnowszym, a przez to i najaktualniejszym, opracowaniem spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. jest Standard techniczny Ig-7 z końca 2012r. Standard ten 
określa „zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunk-
cyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7” [4]. Jest to jedyne opracowanie branży, 
w którym pojawiają się aktualne zapisy dotyczące pomiarów satelitarnych realizo-
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wanych w ramach sesji statycznych. Sformułowano w nim szczegółowo procedu-
rę pomiarową, natomiast zagadnieniom związanym z opracowaniem statycznych 
obserwacji satelitarnych nie poświęcono zbyt wiele uwagi, a wymagana zawartość 
operatu jest absolutnie minimalna i niepozwalająca na jakąkolwiek kontrolę po-
prawności opracowania przedstawionego przez wykonawcę.

Celem regulacji standardu technicznego Ig-7 jest prawidłowe wyznaczenie 
współrzędnych znaków regulacji osi toru. Osnowa geodezyjna pojawia się w zapi-
sach jedynie jako środek do uzyskania konkretnego celu. Natomiast nie ma odręb-
nych przepisów regulujących zakładanie kolejowych osnów geodezyjnych, które 
mogą mieć bardzo wszechstronne zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach 
prowadzonych na terenach kolejowych.

Statyczne pomiary satelitarne są wymagane przepisami do wyznaczania współ-
rzędnych punktów kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Wyzna-
czanie współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej jest dwuetapowym opracowa-
niem wyników pomiaru satelitarnego. Pierwszym etapem jest postprocessing ob-
serwacji satelitarnych, po którym należy przeprowadzić ich wyrównanie. W pracy 
starano się zwrócić uwagę na źródła problemów związane z realizacją i opracowa-
niem wyników pomiarów satelitarnych. Szczególny akcent położono na bardzo 
istotny wpływ lokalizacji punktów osnowy na wyniki obliczeń.Wykonawcy dyspo-
nując aktualnie co najmniej dwusystemowymi odbiornikami satelitarnymi, często 
nie przykładają odpowiedniej wagi do tej kwestii. W połączeniu z obiektywnymi 
trudnościami w ocenie jakości wyników pomiarów, efektem może być osnowa o ni-
skiej dokładności. Znaczenie przesłonięć horyzontu wokół punktu analizowano na 
konkretnym przykładzie jednego z wykonanych pomiarów.

2. Aspekt lokalizacji punktów kolejowej podstawowej poziomej osnowy 
geodezyjnej

Jakość wyników obliczeń obserwacji satelitarnych jest zależna od różnych czyn-
ników, na które wykonawca pomiarów może mieć zróżnicowany wpływ z dwóch 
powodów: rodzaju czynnika samego w sobie, jak i konkretnej sytuacji pomiaro-
wej. Znaczenie dla wyników pomiarów satelitarnychma wpływ refrakcji jonos-
ferycznej i troposferycznej, błędy zegarów satelitów, dokładność współrzędnych 
punktów osnowy wykorzystanej do nawiązania i inne.

Bardzo istotnym czynnikiem, mającym znaczenie dla jakości wyników pomia-
rów satelitarnych jest aspekt lokalizacji punktów osnowy. Czynnik ten generalnie 
można kształtować w pewnym zakresie. Są jednak sytuacje, w których każdy wy-
bór nie jest dobry z punktu widzenia pomiarów satelitarnych.

W przypadku lokalizacji punktów osnowy geodezyjnej znaczenie mają założe-
nia projektowe. Wymóg pomiaru satelitarnego dotyczy wg przepisów tylko punk-
tów kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Są to punkty lokalizo-
wane wzdłuż linii kolejowej parami. Odległość punktów w parze powinna wynosić 
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150 m – 300 m, a odległość par punktów powinna być rzędu 2.0 km - 2.5 km [4]. 
Te wytyczne determinują projekt osnowy. Nie są one rygorystyczne i dają pewne 
pole manewru. W niektórych sytuacjach terenowych ma to znaczenie, w innych 
niestety nie.

W zestawieniu z pomiarami naziemnymi, dużym atutem pomiarów satelitar-
nych jest brak wymogu istnienia wizur między mierzonymi punktami. Niestety 
w to miejsce pojawia się wymóg odkrytego horyzontu, umożliwiającego odbiór 
niezakłóconych sygnałów satelitarnych. W przypadku pomiarów na terenach ko-
lejowych relatywnie często występuje sytuacja, w której horyzont wokół punktów 
osnowy jest silnie przesłonięty, szczególnie przez szpalery, często wysokich drzew. 
W wielu takich przypadkach nie ma możliwości uzyskania bardziej korzystnego 
horyzontu, gdyż dany odcinek linii kolejowej przebiega np. przez las. Znaczenie 
przesłonięć horyzontu może być dwojakie:

– ograniczenie liczby satelitów, z których sygnał może zostać odebrany przez 
antenę odbiornika satelitarnego,

– wprowadzenie zakłóceń do sygnałów odbieranych przez antenę odbiornika 
satelitarnego.

Projekt pomiaru punktów osnowy powinien być przeprowadzony z pomocą 
programu do planowania pomiarów satelitarnych, gdyż w obydwu przypadkach 
rozwiązaniem może być wybór optymalnego okna pomiarowego, czyli interwału 
czasu, w którym stwierdzono wystarczająco dużą liczbę satelitów, których trajek-
toria wskazuje na brak zakłóceń ich sygnałów przez przeszkody terenowe. 

Jeśli warunki topograficzne wymuszają pomiar punktów osnowy dla linii prze-
biegającej przez las, praktyczną wskazówką może być unikanie lokalizacji punk-
tów podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej na i w bliskim sąsiedztwie łuków 
takiego odcinka linii kolejowej. Na odcinkach prostych przebieg linii, tworząc 
korytarz, wymusza odkrycie horyzontu przynajmniej w takim pasie. Ze względu 
na nachylenie płaszczyzn orbitalnych satelitów do równika (NAVSTAR GPS 550, 
GLONASS 64.80, Galileo 560), wówczas znaczenie może mieć kierunek tego ko-
rytarza względem stron świata.

W przypadku nieuniknionych zakłóceń sygnałów satelitarnych konieczne 
jest odpowiednie opracowanie obserwacji. Można wykorzystać oprogramowanie 
do analizy zarejestrowanych obserwacji, np. TEQC i/lub możliwości programu 
producenta odbiorników satelitarnych. Analiza wpływu niekorzystnej lokalizacji 
punktów na wyniki została przedstawiona w dalszej części pracy. Skoncentrowano 
się w niej na jednym konkretnym przypadku.

3. Opracowanie obserwacji satelitarnych

Produkt finalny pomiarów geodezyjnych w postaci współrzędnych wyrównanych 
punktów wraz z charakterystyką ich jakości uzyskuje się w przypadku pomiarów 
satelitarnych z dwuetapowego opracowania. Pierwszym etapem jest postproces-
sing obserwacji, którego celem jest obliczenie składowych wektorów między parami 
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punktów. Uzyskana w tym kroku obliczeniowym sieć o charakterze liniowym jest 
następnie poddawana procesowi wyrównania metodą najmniejszych kwadratów.

Na poziomie inżynierskim opracowanie obserwacji satelitarnych realizowane 
jest praktycznie zawsze za pomocą oprogramowania producentów odbiorników 
satelitarnych. W praktyce bardziej zaawansowane programy, których najpopular-
niejszym przedstawicielem jest Bernese, nie są stosowane.

Najprostszym i często najmniej odpowiednim rozwiązaniem jest przypadek 
obliczeń wykonywanych przez program automatycznie, wg jedynego lub do-
myślnego algorytmu producenta sprzętu geodezyjnego. Jest to wyjście naprze-
ciw użytkownikom, którym teoria zagadnienia nie jest znana, a dysponują jedynie 
sprzętem do pomiarów satelitarnych. Należy zwrócić uwagę, że niektóre progra-
my umożliwiają użytkownikowi skorzystanie z jego wiedzy teoretycznej, jak i tej 
o warunkach realizacji pomiaru, w sposób bardzo nieznaczny.

Użytkownik może mieć wpływ na wyniki postprocessingu poprzez:
– modyfikację domyślnego algorytmu obliczeniowego programu,
– manualnego usunięcia z rozwiązania wybranych wektorów.
Zakres ingerencji geodety w proces obliczeniowy na etapie postprocessingu zale-

ży od zróżnicowanych możliwości udostępnianych przez oprogramowanie. Najczę-
ściej użytkownik może mieć dwojakiego rodzaju wpływ na algorytm obliczeniowy:

– wprowadzenie dokładniejszych danych do obliczeń, dotyczy w zasadzie efe-
meryd precyzyjnych i parametrów kalibracyjnych anten satelitarnych,

– wybór modeli, głównie w zakresie opisu zjawisk refrakcji jonosferycznej 
i troposferycznej.

Podstawą do usunięcia wektora z rozwiązania może być wiedza o warunkach, 
w których pomiar był zrealizowany, analiza zamknięć pętli oraz wpływ na wartość 
współrzędnych uśrednionych punktu. Oprogramowanie może pozwalać na manual-
ne tworzenie dowolnych pętli wektorów satelitarnych lub automatycznie je tworzyć 
dla wszystkich kombinacji trójek punktów. Rysunek 1 przedstawia wynik obliczeń 
dla dwóch automatycznie utworzonych pętli. Pierwsza dotyczy punktów mierzonej 
osnowy, druga, o numerze 72, dotyczy trójki punktów, z których jeden jest stacją 
referencyjną systemu ASG-EUPOS. W tym przypadku odchyłka zamknięcia pętli 
wynosi ponad 16 cm przy jej długości wynoszącej prawie 121 km.

Na rysunku 2 przedstawiono wynik obliczeń postprocessingu dla jednego 
z punktów w wariancie obliczeń automatycznych. Współrzędne punktu 92.835 
zlokalizowanego na odcinku linii kolejowej przebiegającej przez wysoki las zo-
stały obliczone z trzech relatywnie krótkich wektorów (od 970 m do 2810 m) 
i obserwacji zarejestrowanych w trakcie sesji trwającej prawie 2,5 godziny. Ob-
liczone różnice współrzędnych punktu, wyznaczone ze składowych wektorów 
satelitarnych obliczonych w postprocessingu, sięgają 16 cm sytuacyjnie i 26,5 cm 
wysokościowo. Ten wynik odzwierciedla wpływ zakłóceń sygnałów satelitarnych 
oraz istotnych przesłonięć horyzontu wokół tego punktu. Jeśli oprogramowanie 
nie generuje takich informacji dla użytkownika, wynik końcowy obliczeń może 
być obarczony dużymi błędami. Jest to problematyka związana z niezawodnością 
wyników obliczeń.
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W niektórych programach na tym etapie obliczeń istnieją możliwości wyboru 
algorytmu obliczeniowego. Przy odpowiedniej wiedzy użytkownik może więc zmi-
nimalizować wpływ takich odstających rozwiązań na wynik końcowy bez koniecz-
ności ich eliminacji z obliczeń.

Rys. 1. Pętle wektorów satelitarnych utworzone automatycznie przez program LeicaGeo Office

Rys. 2. Postprocessing: duże różnice poszczególnych rozwiązań wyznaczających współrzędne uśrednione 
punktu (LeicaGeo Office)

W wyniku przeprowadzonego postprocessingu otrzymuje się sieć liniową zło-
żoną z wektorów satelitarnych. Kolejnym krokiem jest wyrównanie tej sieci me-
todą najmniejszych kwadratów. W tym etapie znacznie istotniejsze od ustawień 
w opcjach programu jest właściwe zinterpretowanie parametru jakości współrzęd-
nych wyrównanych punktów osnowy oraz wyników testów statystycznych związa-
nych z dążeniem do zapewnienia niezawodności wynikom obliczeń.

W publikacji [7] przedstawiono szerzej pewien przykład pomiaru kontrolnego. 
Podane w operacie błędy współrzędnych punktów wynosiły 1 mm sytuacyjnie i do 
2 mm dla wysokości. Wynik poparto wartościami statystyki testu Chi-kwadrat. 
Pomiar półsekundowym precyzyjnym tachymetrem wykazał błędy położenia sytu-
acyjnego punktów w przedziale od 14 mm do 49 mm. W tej sytuacji wynik testu 
nie miał żadnego znaczenia, a obliczone odchylenia standardowe współrzędnych 
punktów osnowy kolejowej nie zgadzają się zupełnie z ich rzeczywistą jakością.
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Problem ma swoje źródło w różnicy między pojęciami precyzji i dokładności 
[6]. Parametrem jakości obliczanym przez oprogramowanie jest zazwyczaj od-
chylenie standardowe, które jest miarą precyzji. Jeśli model matematyczny i/lub 
stochastyczny nie był dobrany właściwie, wartość parametru opisującego jakość 
pomiaru nie będzie wiarygodna. Dla wartości odchyleń standardowych współrzęd-
nych punktów znaczenie ma również rodzaj wektorów obliczonych w postproces-
singu i/lub poddanych wyrównaniu: wszystkie lub tylko niezależne. Należy mieć 
świadomość, że wyrównanie wszystkich wektorów wpłynie istotnie na obniżenie 
wartości odchyleń standardowych współrzędnych punktów.

4. Analiza postprocessingu statycznego pomiaru satelitarnego

Technologia statycznych pomiarów satelitarnych jest dobrze rozpoznaną 
metodą pomiarową. Aspekt obliczeniowy może jednak sprawiać w praktyce pro-
blemy. Nie jest to kwestia formalnej umiejętności przeprowadzenia tego etapu 
opracowania, gdyż jest opcja wykonania go automatycznie. Problem po-
lega na umiejętności, czy wręcz możliwości w programie, uzyskania wiarygod-
nych wyników, dzięki opcjom analizy obserwacji, wyboru parametrów i modeli 
obliczeniowych, narzędzi oprogramowania do kontroli poprawności otrzymanego 
rozwiązania. Wartości parametru charakteryzującego jakość współrzędnych wy-
równanych punktów i ich interpretacja to kolejna, nieco odrębna kwestia.

W pracy położono akcent na analizę wyników statycznych pomiarów sateli-
tarnych uzyskanych w niekorzystnych warunkach terenowych, tj. przy istotnych 
przesłonięciach horyzontu wokół punktów kolejowej podstawowej poziomej osno-
wy geodezyjnej. Opracowanie wyników pomiaru satelitarnego jest wówczas naj-
bardziej wymagające.

Na poniższym rysunku przedstawiono odcinek linii kolejowej E-30, którego 
punkty osnowy podlegały pomiarowi satelitarnemu oraz analizom na potrzeby 
niniejszego opracowania. Środkowa część odcinka oraz jeden z końców przebiega 
przez las, szczególnie wysoki w jego środkowej części o długości 5,75 km. W tym 
przypadku nie ma możliwości uniknięcia lokalizacji punktów podstawowej pozio-
mej osnowy kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie szpalerów drzew. Z kolei na 
zachodnim końcu odcinka rozpoczyna się kolejny obszar zalesiony. Również tutaj 
nie ma możliwości uniknięcia niekorzystnych lokalizacji punktów osnowy.

Analizę wyników postprocessingu dla jednego z punktów osnowy w zakresie za-
mknięcia pętli wektorów satelitarnych oraz współrzędnych uśrednionych ujęto w po-
przednim punkcie. O ile tak duża różnica (16 cm sytuacyjnie i 26,5 cm wysokościowo) 
jednego z rozwiązań w stosunku do współrzędnych uśrednionych dotyczyła tylko jed-
nego punktu w tym pomiarze, to w praktyce takie sytuacje nie są rzadkością, zwłaszcza 
w przypadku długich wektorów, wysokich przesłonięć horyzontu i zakłóceń sygnałów 
satelitarnych. Dla pozostałych punktów analogicznie obliczona wartość maksymalna 
wyniosła dla pozycji poziomej 25 mm przy wartości odchylenia standardowego 5 mm 
i medianie wynoszącej 4 mm. Milimetrowe wartości średnie statystyk z analiz 176 
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rozwiązań nie budzą zastrzeżeń co do jakości obserwacji i wyników obliczeń. Szczegó-
łowa analiza rozwiązań uzyskanych dla poszczególnych punktów, dla których nader 
często występują różnice w stosunku do wartości średniej na poziomie kilkunastu mi-
limetrów, wskazuje jednak na obciążenie wyników postprocessingu wpływem nieko-
rzystnych warunków realizacji pomiaru satelitarnego.

Rys. 3. Odcinek linii E30, którego pomiar punktów osnowy poddano analizie

W przypadku analizy zamknięć elementarnych pętli wektorów satelitarnych 
utworzonych przez trójki punktów, których program wygenerował 123, wyraźnie 
większe odchyłki występują w przypadku ich utworzenia z wektorów rozpiętych 
między punktami osnowy i nawiązujących je do stacji referencyjnych systemu ASG-
-EUPOS. Jednakże w takich przypadkach wartości względne niezamknięcia pętli 
podane w ppm (ang. parts per milion) nie odbiegają znacząco od wartości obliczo-
nych dla pętli utworzonych tylko z relatywnie krótkich wektorów między punktami 
osnowy. Natomiast jedne z największych wartości odchyłek zamknięcia pętli uzyska-
no oczywiście dla pętli utworzonych z udziałem wspomnianego już punktu 92.835.

Odchyłki zamknięć pętli wektorów satelitarnych oraz różnice od średniej po-
szczególnych rozwiązań wektorów w postprocessingu dla danego punktu są efek-
tami mierzalnymi, na które wpływ miały wysokie przesłonięcia horyzontu oraz 
zakłócenia sygnałów satelitarnych. Czynniki te można analizować m.in. graficznie, 
w celu próby usunięcia przyczyn pogorszenia wyników obliczeń. Poniższy rysu-
nek przedstawia okno z widocznymi przerwami w odbiorze sygnałów satelitar-
nych przez odbiornik GNSS. Elipsami oznaczono interwały czasu dla sygnałów 
z poszczególnych satelitów, w których występowały okresowe, częste przerwy 
w odbiorze sygnałów z poszczególnych satelitów. Pojedynczych przerw, również 
widocznych na rysunku, nie oznaczano.

Zalecenia GUGiK [3] formułują wymóg realizacji pomiaru satelitarnego przy 
wartościach PDOP (ang. Positional Dilution of Precision) mniejszych od 6. Przy 
przesłonięciach horyzontu wynoszących 400 wartości PDOP powyżej 6 przeważają 
w tym oknie czasowym. Natomiast wymóg standardu technicznego Ig-7 doty-
czący rejestracji sygnałów z min. 4 satelitów został spełniony. O ile rys. 4 można 
analizować tylko a posteriori, o tyle rys. 5 można analizować a priori. Przedsta-
wia on wpływ braku przesłonięć horyzontu (góra) oraz niekorzystnego horyzontu 
(dół) wokół punktu na wartość współczynnika PDOP. Wnioskiem jest konieczność 
poprawnego oszacowania wysokości przesłonięć horyzontu wokół tego punktu. 
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Umożliwia to wykonanie dobrego projektu pomiaru satelitarnego, który może być 
w opozycji do ekonomiczności pomiaru. W praktyce najczęściej aspekt ekonomii 
pomiaru zwycięża u wykonawcy.

Rys. 4. Przykładowe okno pomiaru punktu z wysokimi przesłonięciami horyzontu

Rys. 5. Wartość współczynnika PDOP (linia) na tle liczby satelitów (szare tło), u góry przesłonięcia 
horyzontu 100, u dołu 400 [LGO]
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5. Analiza wyrównania statycznego pomiaru satelitarnego

Na wyniki wyrównania sieci liniowej wektorów satelitarnych użytkownik 
ma znacznie mniejszy zakres wpływu, niż w przypadku różnorakich opcji post-
processingu. Istnieje możliwość uwzględnienia błędności punktów nawiązania, 
ustalenia błędów centrowania i poziomu istotności dla testów statystycznych, 
wyrównywania tylko wektorów niezależnych, obliczania wartości odchyleń stan-
dardowych wyrównanych współrzędnych punktów na wybranym poziomie uf-
ności.

W tym etapie opracowania wyników pomiaru satelitarnego należy wykonać 
dwa rodzaje wyrównania sieci liniowej. W pierwszym pomierzona sieć powinna 
być nawiązana do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS przez minimalną 
liczbę warunków. W drugim wyrównaniu pomierzoną sieć należy dowiązać do 
stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, których np. wg Ig-7 powinno być 
minimum 3. Dzięki temu można ocenić jakie naprężenia w konstrukcji pomiaro-
wej powodują dłuższe wektory nawiązania oraz dokładność współrzędnych stacji 
referencyjnych.

Niektóre z wektorów mogą zostać oznaczone przez program, jako obarczo-
ne błędami grubymi, gdyż wartość statystyk testowych została przekroczona. 
Można usunąć takie wektory z wyrównania, jeśli dysponuje się wektorami nad-
liczbowymi i sprawdzić ich wpływ na współrzędne wyrównane punktów. M.in. 
z tego powodu satelitarne pomiary osnów geodezyjnych powinny być realizo-
wane minimum 3 odbiornikami satelitarnymi. Wpływ usuniętych wektorów na 
współrzędne wyrównane nie zawsze musi być istotny.

Standard techniczny Ig-7 wskazuje na wyrównywanie tylko wektorów nie-
zależnych. Wyrównanie wszystkich pomierzonych wektorów wpływa istotnie na 
obniżenie wartości odchyleń standardowych współrzędnych punktów do warto-
ści nierealnych, często poniżej 1 mm. Jest to oczywisty mankament. Natomiast 
wyrównanie tylko wektorów niezależnych niestety nie musi oznaczać wiarygod-
nych wartości dla parametrów jakości wyników pomiaru, a pociąga za sobą re-
zygnację z badania wiarygodności wyników, eliminując możliwość zastosowania 
w tym celu teorii niezawodności.

Z tego powodu w analizowanym pomiarze zastosowano teorię niezawodności 
wg W.Baardy [1,2]. Obliczony wpływ ewentualnie niewykrytych błędów gru-
bych na współrzędne wyrównane punktów nie przekroczył 8 mm, przy medianie 
wynoszącej 3 mm, co oznacza, że połowa wartości znalazła się w przedziale od 0 
do 3 mm. W tabeli 1 zestawiono wyniki uzyskane dla punktu 92.835 w przy-
padku przeprowadzenia postprocessingu automatycznie oraz manualnie, z wy-
korzystaniem analizy informacji dostępnych w programie. Należy podkreślić, że 
wartości statystyk nie oznaczają wystąpienia takich błędów, a jedynie ich wpływ 
na współrzędne wyrównane w przypadku wystąpienia.
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Tabela 1. Wpływ rodzaju postprocessingu na wartości statystyk obliczonych dla punktu 92.835

Statystyka\postprocessing Automatyczny Manualny

Wpływ niewykrytego błędu grubego na współrzędną φ 28 mm 1 mm
Wpływ niewykrytego błędu grubego na współrzędną λ 16 mm 2mm
Wpływ niewykrytego błędu grubego na wysokość h 54 mm 7 mm

Za poziom detekcji błędów grubych odpowiedzialna jest odrębna statyst-
ka, która obliczana jest dla obserwacji indywidualnie. W takiej analizie obser-
wacjami będą składowe wektorów satelitarnych. Poziom detekcji błędów 
grubych w obserwacjach był dla analizowanego pomiaru bardzo mocno 
zróżnicowany i zawarł się w przedziale [4 mm – 57 mm]. Wartość średniej 
dla tej statystyki wynosząca 19 mm i mediany wynosząca 17 mm wskazują na re-
latywnie wysoki poziom niewykrywalnych przez testy statystyczne błędów w ob-
serwacjach. Analiza innych pomiarów w tym względzie pozwala wnioskować, że 
przyczyną były przede wszystkim zakłócenia sygnałów satelitarnych.

W przypadku korzystania z teorii niezawodności dodatkowego znaczenia na-
biera dwuwariantowe wyrównanie sieci wektorów satelitarnych. Dla pomiarów 
satelitarnych zrealizowanych w korzystnych warunkach topograficznych, w wa-
riancie nawiązanym do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS, poziom de-
tekcji błędów w obserwacjach rośnie o rząd wielkości, osiągając zazwyczaj poziom 
rzędu 20 mm, czyli w opisywanym przypadku zbieżny z obliczonym dla pomiaru 
przeprowadzonego w niekorzystnych warunkach topograficznych.

W celach kontrolnych zrealizowano dla punktu 92.835 i kilku sąsiednich do-
datkową czterogodzinną sesję oraz pomiar tachymetryczny. Szczególne znaczenie 
kontrolne dla pomiarów satelitarnych mają zawsze precyzyjne pomiary naziem-
ne. Odległość między sąsiednimi punktami pomierzona precyzyjnym dalmierzem 
elektronicznym oraz obliczona z wyrównanych współrzędnych z pomiaru sateli-
tarnego dla punktu 92.835 wyniosła 4,0 mm. Zazwyczaj otrzymywana zgodność 
była na poziomie 1 mm, sporadycznie sięgała 2 – 3 mm, ale zważywszy na wa-
runki topograficzne tego punktu, wynik należy uznać za bardzo satysfakcjonujący.

6. Podsumowanie

Poprawne opracowanie wyników statycznego pomiaru satelitarnego jest za-
gadnieniem złożonym. W pracy akcent położono na analizę wyników statycznych 
pomiarów satelitarnych uzyskanych w niekorzystnych warunkach terenowych, tj. 
przy istotnych przesłonięciach horyzontu wokół punktów kolejowej podstawowej 
poziomej osnowy geodezyjnej. Starano się przedstawić konkretny przypadek po-
miaru kolejowej osnowy geodezyjnej, gdyż, jak to zostało wskazane także w ni-
niejszej pracy (pkt. 4), posługiwanie się wartościami uśrednionymi często nie jest 
miarodajne. Na przykładzie jednego z punktów zwrócono uwagę na konsekwencje 
braku analizy materiału obserwacyjnego i/lub nie uwzględnienie wniosków z niego 
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płynących. Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku braku lub złego projek-
tu pomiarów satelitarnych nawet dla punktów o przeciętnym horyzoncie.

Uzyskanie wiarygodnych wyników z pomiarów satelitarnych wymaga wiedzy 
i doświadczenia. Natomiast sam fakt uzyskania wyniku może być możliwy na-
wet w przypadku bardzo nikłego przygotowania merytorycznego użytkownika. 
Z drugiej strony, niezależnie od przygotowania użytkownika, ocena wiarygodności 
otrzymanych wyników jest najtrudniejsza. Obliczane przez oprogramowanie para-
metry charakteryzujące jakość wyników pomiaru dotyczą jego precyzji i są często 
na poziomie 1 mm dla współrzędnych sytuacyjnych. Są to wartości najczęściej nie 
oddające zupełnie rzeczywistej jakości wyznaczonej pozycji punktu. Wspomniany 
w pracy przykład pomiaru kontrolnego, opisany szerzej w [7], jest bardzo cha-
rakterystyczny i miarodajny w tym względzie. Podobnie w przypadku pomiarów 
RTK GPS i RTN, precyzja wyniku wyświetlana na ekranie kontrolera najczęściej 
będzie odbiegała od jego rzeczywistej dokładności.

W analizie zamknięć pętli wektorów satelitarnych należy zwrócić uwagę, że są 
to konstrukcje przestrzenne, w których dominującym czynnikiem jest wpływ wy-
znaczenia wysokości. Interesujące zaś dla wykonawcy są w zasadzie współrzędne 
sytuacyjne, więc w analizie trzeba wziąć pod uwagę specyfikę wyniku.

Opcje dostępne w oprogramowaniu do opracowania obserwacji satelitarnych 
i ich umiejętne wykorzystanie mogą być bardzo pomocne w uzyskiwaniu wiary-
godnych wyników obliczeń. W przypadku niekorzystnych warunków realizacji 
pomiaru satelitarnego dobór modeli refrakcji atmosferycznych może mieć rela-
tywnie niewielkie znaczenie. Natomiast nie można nie uwzględnić w obliczeniach 
żadnego z modeli.

Bagatelizowanie przez wykonawców doboru lokalizacji punktów osnowy może 
nie być skompensowane przez odbiornik dwusystemowy. W analizowanym przy-
padku system GLONASS nie wspomógł znacząco systemu NAVSTAR GPS. Nie-
korzystny horyzont wokół punktów osnowy oraz zakłócenia sygnałów satelitar-
nych mogą być przyczyną subdecymetrowych błędów współrzędnych wyrówna-
nych punktów. Dla niezawodności wyników pomiarów istotna jest liczba odbior-
ników, którymi realizowany jest pomiar osnowy.

Mimo problemów z oceną jakości wyników pomiarów satelitarnych, należy 
zwrócić uwagę, że w przypadku dobrego projektu pomiaru punktów osnowy i pra-
widłowego opracowania statycznych obserwacji satelitarnych możliwe jest uzyska-
nie dokładności współrzędnych wyrównanych na poziomie pojedynczych milime-
trów. W dotychczasowej praktyce pomiarów na terenach kolejowych zdarzyły się 3 
różne przypadki wykonania powtórnego pomiaru punktu kolejowej podstawowej 
poziomej osnowy geodezyjnej w odstępie nawet 15 miesięcy. Z całkowicie nie-
zależnych opracowań otrzymano różnice wyników dla współrzędnych sytuacyj-
nych: 1 mm dla dwóch punktów o odkrytym horyzoncie oraz 8 mm dla jednego 
punktu zlokalizowanego pośród wysokiego lasu z przesłonięciami horyzontu na 
poziomie 450. W każdym z przypadków wykonano kontrolę precyzyjnym tachy-
metrem elektronicznym, otrzymując zgodność pomierzonej odległości z obliczoną 
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długością wektora satelitarnego odpowiednio na poziomie 1 mm i 3 mm w terenie 
zalesionym.

Pośrednim potwierdzeniem możliwości uzyskania wysokiej dokładności współ-
rzędnych punktów osnowy z pomiarów satelitarnych są wyniki tzw. wcięć wstecz 
do znaków regulacji osi toru, dla których podstawą wyznaczenia współrzędnych są 
punkty podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Obliczone w ten sposób błędy 
stanowiska instrumentu często są na poziomie 1 mm.
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PLATFORMY JAŚMIN 
W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
TRANSPORTEM SZYNOWYM1

Streszczenie. Artykuł zawiera opis możliwości wykorzystania Sieciocentrycznej Platformy 
Teleinformatycznej Jaśmin w systemie zarządzania transportem szynowym. Autorzy odwołują się 
do doświadczeń wojska z zakresu rozwoju systemów wspomagania dowodzenia, wskazują korzyści 
wynikające z wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Szczególny nacisk kładą na prowadzone 
w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej badania naukowe, któ-
re spowodowały, we współpracy z przemysłem krajowym, stworzeniem i rozwojem unikatowych 
rozwiązań w skali Europy i NATO, a które są wysoce cenionymi na całym świecie narzędziami 
zbudowanymi w zgodzie z teorią działań sieciocentrycznych oraz architekturą SOA. Autorzy prze-
konują, że dostępne w wojsku rozwiązanie może bez konieczności ponoszenia dużych nakładów 
pracy i środków finansowych dostosowane do potrzeb transportu kolejowego – zarządzania jego 
potencjałem zarówno stacjonarnym, jak i ruchomym.

Słowa kluczowe: NNEC, SOA, SPT Jaśmin, Systemy Wspomagania Dowodzenia, Zin-
tegrowany System Zarządzania Transportem Kolejowym (ZSZTK), Bieżący Obraz Sytuacji Ko-
lejowej RP (BOSKRP), Podsystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (PDIP), Podsystemu 
Diagnostycznego Infrastruktury Kolejowej (PDIK), Podsystem Obiegu Informacji

Dynamiczny rozwój transportu kolejowego, po zakończonej wiele lat temu 
elektryfikacji, która pozwoliła na skok jakościowy i zastąpienie lokomotyw paro-
wych lokomotywami wykorzystującymi energię elektryczną, znacząco osłabł. Nie 
pomogły polskim kolejom zmiany ustrojowe, gdyż nie zdecydowano się finanso-
wo wspierać tę gałąź transportu, przez co jej rozwój praktycznie został zatrzyma-
ny. Wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych, znaczna cześć infrastruktury 
uległa zniszczeniu lub dewastacji. Dopiero kolejna zmiana, polegająca na naszym 
wstąpieniu do w Unii Europejskiej pozwoliła mieć nadzieję na jej rozwój, dzięki 
finansowaniu ze środków unijnych. Jednak musiała minąć dekada naszego człon-
kostwa, aby zwykły obywatel zaczął dostrzegać najnowsze zmiany w krajowym 
kolejnictwie, polegające na inwestycjach w infrastrukturę kolejową jak również 
w coraz nowsze składy do przewozu ludzi i towaru.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Wołejszo	J.	20%,	Biernacik	B.	80%
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Ten coraz bardziej zauważalny rozwój transportu szynowego powoduje zwięk-
szanie ruchu kolejowego, którym należy zarządzać. Stąd pojawia się potrzeba mo-
dernizacji sposobu zarządzania infrastrukturą kolejową. Istnieje potrzeba stwo-
rzenia zintegrowanego systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, który umożliwi 
skuteczne zarządzanie posiadanymi przez kolej zasobami w czasie rzeczywistym, 
w sposób automatyczny w czasie rzeczywistym, w sposób niewymagający inge-
rencji operatorów. Choć brzmi to dość nierealnie, w tym krótkim artykule autorzy 
dowiodą, że jest to możliwe.

Opisana sytuacja dotycząca niedoinwestowania i braku wystarczających nakła-
dów na inwestycje w kolejnictwie jest sytuacją analogiczną również w innych sek-
torach gospodarki. Tak samo działo się również, w pewnym okresie, m.in. w Siłach 
Zbrojnych RP. W wyniku tego nastąpiło zahamowanie rozwoju potencjału naszej 
armii, nastąpiło zacofanie technologiczne w stosunku do armii państw Europy Za-
chodniej i dopiero wstąpienie Polski do NATO, a później do Unii Europejskiej 
wymusiło podjęcie szeregu decyzji dotyczących zmian w SZ RP.

Doświadczenia wojskowe z wykorzystaniem platformy Jaśmin

Tym, co łączy zarówno transport kolejowy i działania Sił Zbrojnych jest po-
trzeba posiadania aktualnych i pewnych informacji. Bez tego podjęte działania 
obarczone są dużym ryzykiem, a wynikające z nich decyzje są często niedokładne 
lub błędne. Możliwości zdobywania takich informacji wzrosły znacząco dzięki roz-
wojowi informatyki i łączności w drugiej połowie XX wieku. Zauważalna stała 
się konwergencja usług dotychczas zarezerwowanych dla łączności z informatyką. 
Powstały możliwości tworzenia wspólnych, teleinformatycznych sieci, zapewnia-
jących przesyłanie zarówno danych potrzebnych systemom informatycznym jak 
i np. obrazu czy dźwięku.

Dzięki rozwojowi teleinformatyki możliwy stał się gwałtowny rozwój sposobów 
zdobywania informacji o zakładanych wymaganiach (dokładnych, aktualnych, 
zweryfikowanych itd.). W Siłach Zbrojnych RP nastąpił rozwój systemów kie-
rowania środkami walki oraz systemów wspomagania dowodzenia. Wspomniane 
wstąpienie Polski do NATO spowodowało, że musieliśmy podjąć starania, abyśmy 
byli w stanie współpracować z naszymi sojusznikami. W tym celu Siły Zbrojne RP 
przeszły ogromną przemianę zarówno poprzez wymianę postsowieckiego sprzętu 
bojowego, jak również poprzez zmiany organizacyjne. Wymuszony został gwał-
towny rozwój naszych zdolności teleinformatycznych tak, aby Polska była w sta-
nie działać w ramach programu NNEC (ang. NATO Network Enable Capabilities)2. 

2	 	NNEC	 (ang.	NATO Network Enabled Capabilities)	 –	 jest	 to	 program,	 który	 powstał	w	 trakcie	 uzgod-
nień	NC3B	(NATO	C3	Board)	w	listopadzie	2002	roku.	Ma	on	na	celu	osiągnięcie	określonych	zdolności	
przez	poszczególne	państwa	członkowskie	sojuszu	–	środowiska	zapewniającego	możliwość	prowadzenia	
wspólnych	działań	sieciocentrycznych	poprzez	zdefiniowanie	architektury,	standardów,	procesów	i	proce-
dur	umożliwiających	osiągnięcie	wymiany	informacji	pomiędzy	narodowymi	systemami	dowodzenia	i	kie-
rowania	środkami	walki.	Więcej	–	patrz:	Kącki	A.,	Szpakowicz	R.,	System	Dunaj,	jako	przykład	rozwiązań	
wpisujących	się	w	koncepcję	działań	sieciocentrycznych,	Sieci	teleinformatyczne	w	działaniach	sieciocen-
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Prace nad modernizacją naszej armii trwają nadal, a lata naszego przymierza ze 
Związkiem Radzieckim nie zostały jeszcze w pełni zastąpione przez NATO-wskie 
podejście.

W pierwszym kroku mającym na celu uzyskanie możliwości współpracy z ar-
miami państw NATO podjęty został wysiłek polegający na tym, aby posiadane 
systemy kierowania środkami walki miały możliwość wymiany danych z systema-
mi wspomagania dowodzenia. Rozwiązaniem okazał się standard ADatP-33, dzięki 
któremu możliwe stało się przesyłanie danych pomiędzy nimi. 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, podjętym m.in. przez krajowy przemysł 
jak i ośrodki naukowe, była implementacja standardów stosowanych w NATO do 
istniejących rozwiązań oraz przy tworzeniu nowych systemów. Tak m.in. powstał 
system wspomagania dowodzenia C3IS Jaśmin, który już w swoich założe-
niach był w pełni zgodny z wymaganiami NATO, a był dedykowany dla wojsk 
lądowych. Jego rozwój trwa nieprzerwanie od niemal dekady i stanowi swoistą 
„perełkę” wśród podobnych narzędzi w innych krajach NATO. Jest on elementem 
Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej Jaśmin4, która stanowi kom-
pletne rozwiązanie sprzętowe i programowe zapewniające środowisko do prowa-
dzenia działań sieciocentrycznych w SZ RP.

Początkowo system ten dedykowany był dla wojsk lądowych na poziomie tak-
tycznym. Powstały wersje systemu dedykowane dla poszczególnych poziomów 
dowodzenia:

1. Dla spieszonego żołnierza – powstała wersja DSS JAŚMIN (ang. Dismounted 
Soldier System), która poprzez urządzenia końcowe wykonane w wersji ragedy-
zowanej (specjalnej odmianie dla wojska) umożliwia (poprzez ekran dotykowy 
lub wizjer zakładany na hełm żołnierza) uzyskać dostęp do bieżących danych 
o rozmieszczeniu przeciwnika oraz o wojskach własnych w miejscu, w któ-
rym znajduje się obecnie żołnierz. Dane są przekazywane środkami łączno-

trycznych,	Materiały	z	międzynarodowej	konferencji	naukowej	Instytutu	Zarządzania	i	Dowodzenia	Wy-
działu	Wojsk	Lądowych	Akademii	Obrony	Narodowej,	AON,	Warszawa	2007,	s.	82.	

3	 	Standard	ADatP-3	to	najmniej	wymagający	dla	środków	transmisji	danych	sposób	wymiany	danych	pole-
gający	na	przesyłaniu	ustandaryzowanych	wiadomości	w	postaci	tekstu.	Dzięki	niemu,	posiadając	środki	
łączności	umożliwiające	bardzo	ograniczoną	transmisję	danych	nadal	jesteśmy	w	stanie	korzystać	z	syste-
mów	informatycznych.	Standard	ten	doczekał	wielu	wersji,	które	nadal	są	wykorzystywane	w	wielu	armiach	
państw	NATO.	Jest	również	nadal	aktywnie	rozwijany	w	kolejnych	wersjach,	np.	ADatP-37	i	inne.

4	 	Sieciocentryczna	Platforma	Teleinformatyczna	Jaśmin	(SPT	Jaśmin)	stanowi	duży	zbiór	wzajemnie	spój-
nych	wyrobów	krajowego	producenta,	firmy	Teldat,	na	bazie	których	można	budować	zintegrowane	syste-
my	informacyjne	dostosowane	do	potrzeb	zamawiających	i	użytkowników.	Jest	on	aktualnie	jedynym	tego	
typu	rozwiązaniem	w	Polsce,	a	także	w	wielu	dziedzinach	na	świecie.	W	skład	omawianej	platformy	tele-
informatycznej	wchodzą	specjalistyczne	komponenty:	systemy,	podsystemy,	urządzenia	i	oprogramowanie,	
z	których	większość	może	być	również	wykorzystywana	autonomicznie.	Rozwiązanie	 to	cechuje	bardzo	
duża	kompleksowość,	 spójność	 -	 technologiczna,	 sprzętowa,	 programowa	oraz	komponentowa,	wszech-
stronne	i	wiarygodne	sprawdzenie,	skalowalność,	gotowość	do	użycia	w	wielu	aspektach	unikalność	oraz	
wysokie	oceny	w	kraju	i	zagranicą.	SPT	jaśmin	został	zaprojektowany	w	taki	sposób,	aby	posiadał	budowę	
komponentową,	 zgodną	 z	 założeniami	 koncepcji	 SOA	 (ang.	Service Oriented Architecture).	Architektu-
ra	 systemu	 zakłada	 tworzenie	 zamkniętych	 interfejsami	 komponentów,	 spełniających	 biznesowe	wyma-
gania	i	umożliwiających	wielokrotne	wykorzystanie	ich	na	wyższych	poziomach	funkcjonalnych.	Usługi	
te	udostępniają	z	założenia	niezmienne	punkty	dostępowe	 i	 jednocześnie	ukrywają	wewnętrzne	sposoby	
implementacji.	Ponadto	poszczególne	komponenty	porozumiewają	się	ze	sobą	dzięki	wspólnemu	medium	
komunikacyjnemu	i	mają	do	niego	dostęp	niezależny	od	sprzętu	i	oprogramowania,	na	którym	działają.
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ści w technologii IP w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, 
a żołnierz może również przekazywać nowe dane o wykrytych obiektach.

Rys. 1. DSS (ang. Dismounted Soldier System) - Odmiana systemu C3IS Jaśmin dedykowana spieszo-
nemu żołnierzowi
Źródło: www.teldat.pl

2. Na potrzeby dowódców działających w wozach bojowych stworzono odmia-
nę BMS JAŚMIN (ang. BMS - Battlefield Management System). Rozwiązanie 
to stanowi pokładowy system wspomagania dowodzenia, pozwalający na 
dostęp do bieżących informacji, podobnie jak ma to miejsce w wersji dla 
spieszonego żołnierza. Jest również w pełni kompatybilna z DSS Jaśmin. 
Operator w pojeździe ma do dyspozycji komputer ragedyzowany z ekra-
nem dotykowym umożliwiający mu pracę zarówno w ruchu jak i na ze-
wnątrz pojazdu. W tej wersji również wymiana danych następuje w oparciu 
o transmisję danych poprzez środki radiowe UKF i KF. Możliwa jest rów-
nież łączność w oparciu o środki satelitarne.

3. Dla dowódców na stanowiskach dowodzenia powstała odmiana HMS JAŚMIN 
(ang. HMS - Headquarters Management System). Jest to wersja najbardziej rozbu-
dowana pod względem dostępnych dla operatorów możliwości. Poza dostępem 
do bieżącej sytuacji pochodzącej z odmian systemu (DSS i BMS) informacje na 
podkładzie mapowym mogą pochodzić zarówno z systemów kierowania środ-
kami walki, jak również z innych systemów wspomagania dowodzenia. Opera-
tor ma również możliwość realizacji procesu dowodzenia, w tym w szczególno-
ści fazy planowania, dzięki wbudowanym modułom funkcjonalnym.
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Rys. 2. BMS (ang. Battlefield Management System) - Odmiana systemu C3IS Jaśmin dedykowana do 
pojazdów

Źródło: www.teldat.pl

Rys. 3. HMS (ang. Headquarters Management System) - Odmiana systemu C3IS Jaśmin dedykowa-
na na stanowiska dowodzenia

Źródło: www.teldat.pl
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Dostępne początkowo wersje systemu C3IS Jaśmin umożliwiły znaczny roz-
wój w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji procesu 
dowodzenia w trakcie prowadzenia działań. Prowadzone przez specjalistów łącz-
ności i informatyki badania umożliwiły uzyskanie interoperacyjności tego systemu 
z posiadanymi obecnie innymi systemami kierowania środkami walki w SZ RP. 
Możliwość wymiany danych pomiędzy systemami nie ogranicza się do krajowych 
rozwiązań. Jak wspomniano wcześniej, dzięki budowie zgodniej z programem 
NNEC oraz stosowanymi w NATO standardami możliwa jest (potwierdzona wie-
loma testami w trakcie ćwiczeń i warsztatów NATO) wymiana danych z innymi 
systemami wspomagania dowodzenia krajów sojuszniczych.

Uzyskane z systemu C3IS Jaśmin dane stanowią nieocenione źródło wiedzy 
o przeciwniku jak i o wojskach własnych, zarówno dla dowódców odpowiedzial-
nych za stawianie zadań, jak i dla wykonujących je żołnierzy. W sposób nieoceniony 
wpływa także na sposób realizacji procesu dowodzenia. Przede wszystkim pozwala 
na znaczne zmiany w sposobie jego realizacji. Coś, co do tej pory było robione 
„ręcznie”, poprzez środki łączności (np. aktualizacja położenia i ukompletowania 
wojsk własnych) jest realizowane w sposób całkowicie automatyczny i niezależny 
od operatorów, bowiem dane o położeniu i ukompletowaniu wojsk własnych po-
chodzą z urządzeń i czujników, zamontowanych w środkach łączności, pojazdach 
itp. Dzięki temu rośnie świadomość sytuacyjna wszystkich szczebli dowodzenia, 
a czas aktualizacji od spieszonego żołnierza po dowódcę dywizji uległ skróceniu 
z wielu godzin do kilku sekund. Jest to skok jakościowy trudny do porównania 
z czymkolwiek innym5. Poza skróceniem czasu przepływu informacji o wojskach 
własnych i jego pełnej automatyzacji system pozwala operatorom na poświęce-
nie znacznie większej uwagi na najważniejszą czynność dowódcy – na planowanie 
i kontrolę działań.

Polska nie jest jedynym krajem stawiającym na wsparcie informatyczne do-
wódców przez systemy informatyczne, czego dowodami są działania państw 
NATO w tym kierunku (w tym szczególnie Stanów Zjednoczonych, które już na 
początku XXI wieku, w programie Joint Vision 2020 zapisały potrzebę tworzenia 
„cyfrowej” brygady, a ostatnio powołały oddzielny rodzaj sił zbrojnych – wojska 
cybernetyczne). Najbardziej obecnie doświadczona w prowadzeniu działań bojo-
wych armia świata – armia Izraelska również powołała do życia nowy rodzaj sił 
zbrojnych – wojska C4I Izraelskich Sił Obrony oraz wdrożyła nowe rozwiązanie 
– wspólną cyfrową sieć dowodzenia i kontroli, DAP (ang. Digital Army Program), 
a w języku hebrajskim Tzayad6. Realizacja tego programu trwa od dekady (a więc 
bardzo podobnie jak ma to miejsce w SZ RP), a jego koszt jest szacowany na wiele 
miliardów dolarów, w tym część środków pochodziła z dotacji USA (na tak idealną 

5	 	Jedynym	porównywalnym	skokiem	jakościowym	do	opisywanego	w	SZ	RP	jest	cytat	znany	w	latach	90-
tych	XX	wieku	w	środowisku	informatycznym,	dotyczącym	rozwoju	samej	informatyki:	Jeżeli taki sam roz-
wój, jaki nastąpił w dziedzinie informatyki nastąpiłby w motoryzacji to obecnie jeździlibyśmy samochodami 
zużywającymi 1 litr paliwa na milion kilometrów.

6	 	Więcej	o	systemie	Tzayad	opisano	w	artykule	Sieć	Obronna,	T.	Wróbel,	Polska	Zbrojna,	nr	10(822),	paź-
dziernik	2014,	s.	92-93.
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sytuację Polska niestety nie miała szans, rozwój krajowego rozwiązania jest w pełni 
finansowany przez jego producenta, firmę Teldat, stąd nakład środków finanso-
wych na jego powstanie jest nieporównywalnie mniejszy).

Efekt działań systemu wspomagania dowodzenia izraelskiej armii jest bardzo 
zbliżony do opisanego systemu C3IS Jaśmin. Tak jak w polskim systemie, tak i w 
Tzayad dowódca otrzymuje aktualną informację o sytuacji bieżącej pochodzącą 
z sensorów rozmieszczonych w terenie i na jej podstawie podejmuje decyzję, jakie 
siły i rodzaju uzbrojenie zostanie użyte do zaistniałej sytuacji. Sprawdzeniem jego 
funkcjonowania w trakcie działań wojennych była operacja „Ochronny Brzeg” 
(ang. „Protective Edge”), którą armia izraelska przeprowadziła w tym roku w trak-
cie walk z palestyńskimi organizacjami Hamas i Islamski Dżihad na terenie Strefy 
Gazy. Według szefa wojsk C4I Izraelskich Sił Obrony, gen. Bryg. Eyal Zelinger, 
była to pierwsza operacja, w trakcie której w pełni wykorzystano możliwości DAP 
i podkreślił, że jego użycie pozwoliło zapobiec wielu akcjom Hamasu, a tym sa-
mym i wielu potencjalnych ofiar7.

Rys. 4. Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia stworzone w ramach współpracy 
naukowej WZiD AON z firmą Teldat

Źródło: Biernacik B., Interoperacyjność systemów wspomagania dowodzenia Wojsk Lądowych z systemami Sił Powietrznych, 
Dęblin 2014.

Wspomniane podobieństwa polskiego rozwiązania do światowych trendów, 
rozwijanych bardzo aktywnie w innych armiach świata, w możliwościach stwa-
rzanych dowódcom w trakcie realizacji zadań spowodował, że Akademia Obrony 
Narodowej aktywnie włączyła się w rozwój krajowego rozwiązania, poprzez współ-
pracę naukową z jego producentem (rys. 4). Uczelnia wykorzystuje ten system 
podczas realizacji procesu dydaktycznego, w trakcie realizowanych ćwiczeń woj-

7	 	Na	podstawie:	T.	Wróbel,	Sieć Obronna,	Polska	Zbrojna,	nr	10(822),	październik	2014,	s.	92-93.



390 Wołejszo J., Biernacik B.

skowych ze względu na jego prostotę użytkowania oraz wspomniane uproszczenie 
realizacji procesu dowodzenia. Podobnie jak to ma miejsce w armii Izraelskiej, 
wszyscy oficerowie uczący się w murach Akademii mają możliwość i obowiązek 
przejść szkolenie z zakresu wykorzystania najnowszych rozwiązań teleinformatycz-
nych, w tym szczególnie z zakresu systemów wspomagania dowodzenia i kiero-
wania środkami walki. Jest to potrzebne, a wręcz niezbędne, gdyż umożliwiają 
one zmianę w sposobie realizacji zadań, a przede wszystkim zmianę w sposobie 
myślenia dowódców. W efekcie dowódca korzystający z tych narzędzi może podjąć 
lepszą, trafniejszą, w końcu szybszą decyzję, a przecież o to właśnie nam chodzi.

Poza opisanymi wcześniej odmianami systemu C3IS Jaśmin, Sieciocentryczna 
Platforma Teleinformatyczna Jaśmin (SPT Jaśmin) „doczekała się” również wielu 
innych odmian/wersji, dedykowanych różnym środowiskom/użytkownikom. Wy-
brane8 wersje przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Odmiany oprogramowania wchodzące w skład SPT Jaśmin
Lp. Nazwa wersji Opis

1. HMS	Web	Portal

Wersja	systemu	pozwalająca	na	uzyskanie	dostępu	do	zasobów	systemu	C3IS	
Jaśmin	dla	osób,	które	nie	posiadają	na	swoich	komputerach	zainstalowanego	
systemu,	 a	 korzystają	 jedynie	 z	 przeglądarki	 internetowej.	 Jest	 to	 narzędzie	
pozwalające	na	tworzenie	Połączonego	Obrazu	Sytuacji	Operacyjnej	(POSO),	
z	wielu	źródeł,	w	tym	z	systemów	będących	w	posiadaniu	przez	różne	służby	
publiczne,	 takie	 jak	 policja,	 służby	 medyczne,	 straż	 pożarną	 itp.	 Jest	 on	
doskonałym	narzędziem	dla	poziomu	operacyjno-strategicznego	i	polityczno-
wojskowemu.	Poza	integracją	informacji	w	postaci	graficznej	pozwala	również	
na	 integrację	 informacji	 z	 wielu	 źródeł,	 dzięki	 zastosowaniu	 platformy	
SharePoint.

2.
System	Zarządzania	
Kryzysowego	Jaśmin	 
(SZK	Jaśmin)

Odmiana	 systemu	 C3IS	 Jaśmin	 stworzona	 z	 myślą	 o	 realizacji	 zadań	
reagowania	 kryzysowego.	 Praktycznie	 przetestowane	 narzędzie	 w	 m.in.	
trakcie	 ćwiczeń	 organizowanych	 przez	 Akademię	 Obrony	 Narodowej,	
pk.	 PIERŚCIEŃ	 12.	 W	 ich	 trakcie,	 w	 porozumieniu	 z	 pozawojskowymi	
elementami	biorącymi	w	ćwiczeniu	 (m.in.	Starostwo	Powiatowe	w	Drawsku	
Pomorskim),	prezentowane	były	możliwości	tej	odmiany	systemu	w	działaniach	
realizowanych	przez	służby	publiczne.

3. System	Zarządzania	
Jaśmin	(SZJ)

System	 Zarządzania	 Jaśmin	 (SZJ)	 przeznaczony	 jest	 do	 kompleksowej	
obsługi,	 zarządzania,	 monitoringu	 i	 konfiguracji	 urządzeń	 oraz	 modułów	
Systemu	 Jaśmin,	 a	 także	 jego	 elementów	 funkcjonalnych,	 np.:	 usług,	
systemów	 operacyjnych	 i	 urządzeń	 końcowych.	 Głównym	 elementem	 SZJ	
jest	 oprogramowanie	 Zarządzanie Modułami Jaśmin,	 umożliwiające	
przygotowanie	globalnej	konfiguracji	wielu	urządzeń	 jednocześnie.	Może	on	
występować	również	jako	rozwiązanie	autonomiczne	i	pracować	samodzielnie.	
W	jego	skład	wchodzi	również	następujące	oprogramowanie:
Usługa katalogowa	–	w	oparciu	o	urządzenia	SPT	Jaśmin	stanowi	sprzętową	
platformę	bazodanową,	system	ten	dostarcza	usługi	katalogowe,	zapewniające	
jeden	 logiczny	 i	 precyzyjny	 sposób	 opisu	 wszystkich	 urządzeń	 i	 usług	
sieciowych;	System Zarządzania Zasobami Telekomunikacyjnymi KTSA 
(w	 tym	 ZWT	 Jaśmin)	 –	 umożliwia	 zarządzanie	 i	 monitoring	 pracy	 m.	 in.	
urządzeń	 wchodzących	 w	 skład	 SPT	 Jaśmin;	 Zarządzanie Konfiguracją 
–	 zapewnia	 możliwość	 zdalnej	 i	 bardziej	 złożonej	 konfiguracji	 urządzeń	
wchodzących	w	skład	Systemu	Jaśmin	przez	osobę	posiadającą	zaawansowaną	
wiedzę	o	sieciach	teleinformatycznych.

8	 	Nie	są	to	wszystkie	programowe	rozwiązania	wchodzące	w	skład	SPT	Jaśmin.	Pełną	listę	rozwiązań	pro-
gramowych	i	sprzętowych	można	znaleźć	na	stronie	producenta,	www.teldat.pl
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4.

System	Komunikacji	
Pokładowej
VIS	Jaśmin	 
(VIS	Jaśmin)

Rozwiązanie	 to	 jest	 sieciocentryczną	 wielousługową,	 modułową	 platformą	
sprzętową	i	programową,	zapewniającą	komunikację	i	niezbędne	usługi	istotnie	
usprawniające	pracę	załóg	wszelkich	pojazdów	(w	tym	wojskowych),	jednostek	
pływających	(okrętów	podwodnych	i	nawodnych),	a	także	obiektów	latających.	
Jest	podstawowym	komponentem	pokładowej	wersji	Jaśmina	i	stanowi	nowej	
generacji	pokładowy	węzeł	teleinformatyczny,	wykonany	w	technologii	IPv6.

Korzyści wynikające z zastosowania SPT Jaśmin w systemie zarządzania 
transportem kolejowym

Opisane doświadczenia Sił Zbrojnych RP z wykorzystania najnowocześniej-
szych rozwiązań teleinformatycznych mogą stanowić podstawę do podjęcia po-
dobnych działań w transporcie kolejowym, choć jego zastosowanie może być 
znacznie szersze. Platforma Jaśmin jest w stanie posłużyć za podstawę budowy 
skomplikowanych systemów, także tych nieobejmujących swoim działaniem ob-
szaru militarnego, czego przykładem może być omawiane w tym proponowane 
rozwiązanie dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W oparciu o opisane powyżej rozwiązanie, wykorzystywane w SZ RP, istnie-
je możliwość stworzenia całościowego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Transportem Kolejowym (ZSZTK), w którego skład mogą wejść m.in. nastę-
pujące podsystemy:

1. Podsystem Centralnego Sterowania Ruchem Kolejowym (PCSRK) – 
który swoim działaniem obejmie całą sieć kolejową Polski i na bazie tego 
rozwiązania tworzony będzie Bieżący Obraz Sytuacji Kolejowej RP (BO-
SKRP).

2. Podsystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (PDIP) – który na 
podstawie danych pochodzących z PCSRK będzie na bieżąco informował 
pasażerów o ruchu pociągów pasażerskich, jak również o ewentualnych 
zmianach w zaplanowanym rozkładzie (i o jego przyczynach).

3. Podsystemu Diagnostycznego Infrastruktury Kolejowej (PDIK) – 
który pozwoli na zdalną kontrolę funkcjonowania wszystkich elementów 
całego systemu.

4. Podsystemu Obiegu Informacji (POI) – podsystemu, który na bazie 
istniejących narzędzi pozwoli na przetwarzanie informacji w sposób elek-
troniczny, z zapewnieniem wymaganych praw dostępu dla poszczególnych 
użytkowników.

Do budowy systemu ZSZTK można z powodzeniem wykorzystać już istniejące 
komponenty platformy SPT Jaśmin. Ze względu na sposób jego tworzenia możli-
we będzie również ewentualne „dopasowanie” do potrzeb PKP, które są odmienne 
od potrzeb armii.

Podstawowym założeniem całego systemu jest zbieranie informacji o aktu-
alnym stanie infrastruktury z sieci sensorycznej zintegrowanej z taborem kole-
jowym. Dzięki temu np. dyżurny ruchu, niezależnie od miejsca, w którym się 
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znajduje, będzie miał dostępne m.in. następujące dane/parametry nadzorowanych 
pociągów:

– pozycję pociągów (wraz z ich prezentacją na podkładzie mapowym),
– prędkość poruszania się pociągów,
– stan techniczny wybranych elementów pociągu (tzw. zasoby pociągu),
– monitoring (podgląd obrazu) wybranych miejsc,
– warunki atmosferyczne, np. temperaturę,
– poziomy zasilania w sieci elektrycznej,
– aktualną wagę pociągu,
– wiele innych parametrów, które będą istotne z punktu widzenia PKP.
Na podstawie danych kolejny podsystem będzie miał możliwość przekazywać 

aktualne dane dla pasażerów znajdujących się na dworcach. PDIP będzie miał 
możliwość aktualizacji sytuacji pociągów pasażerskich na bieżąco, bez udziału i za-
angażowania operatorów/pracowników kolei. Informacje o ruchu pociągu będą 
wyświetlane na tablicach informacyjnych stacji kolejowych w oparciu o dane po-
chodzące z PCSRK. Co więcej, informacja o zmianach w rozkładzie jazdy pocią-
gów będzie docierała zarówno do pasażerów, jak i do dyżurnych odpowiedzialnych 
za utrzymanie Bieżącego Obrazu Sytuacji Kolejowej RP. Będzie to również dodat-
kowe źródło danych niezbędnych do wprowadzania zmian w rozkładach jazdy, 
uwzględniające szczególnie newralgiczne punkty i zdarzenia.

Kolejne istotnie dla funkcjonowania całości systemu narzędzie, Podsystem Dia-
gnostyczny Infrastruktury Kolejowej (PDIK), będzie nadzorował stan poszczegól-
nych urządzeń, od tych najważniejszych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
transportu (np. semafory, zwrotnice itp.), po urządzenia odpowiedzialne za prezen-
towanie informacji pasażerom (tablice informacyjne itp.). Możliwe jest nadanie po-
szczególnym kategoriom urządzeń odpowiednich priorytetów informowania ope-
ratorów tak, aby te krytyczne zdarzenia były przekazywane w pierwszej kolejności.

System C3IS Jaśmin daje również możliwość komunikowania się pomiędzy 
różnymi jego użytkownikami. Podobnie i w tym rozwiązaniu system powinien 
umożliwiać również wydawanie poleceń oraz informowanie o zdarzeniach wszyst-
kich jego uczestników (dyżurnych ruchu, maszynistów, itp.).

Ostatni z wymienionych podsystemów, Podsystem Obiegu Informacji, którego 
stworzenie jest możliwe w oparciu o odmianę systemu C3IS Jaśmin – HMS Web 
Portal, daje możliwość pracy w środowisku informatycznym, które umożliwia 
przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł, ba nawet z różnych sys-
temów informatycznych. Daje to niepowtarzalną okazję do integracji wszystkich 
narzędzi obecnie wykorzystywanych w PKP bez konieczności ich likwidacji lub in-
westowania w drogie, nowe licencje na oprogramowanie. HMS Web Portal działa 
w oparciu o platformę Microsoft SharePoint, a dla końcowego użytkownika ozna-
cza tyle, że do jego wykorzystania potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej 
(niezależnie od używanego systemu operacyjnego, czy też urządzenia – komputer, 
laptop, tablet, palmtop, smartphone itp.).

Praca w HMS Web portal to dostęp do danych zgromadzonych na serwerach 
z określonymi uprawnieniami dla określonych użytkowników. To również dostęp 
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do danych aktualnych, bez konieczności szukania „ostatniej”, „właściwej” wersji 
niezbędnych dokumentów. Na koniec, to również narzędzie pozwalające na wgląd 
w informacje przetwarzane przez inne podsystemy ZSZTK, takie jak: BOSKRP, 
PDIP, PDIK z zastrzeżeniem, że tylko dla osób do tego uprawnionych.

Rys. 5. Technologie wykorzystywane w HMS Web Portal
Źródło: Materiały reklamowe firmy Teldat.

Rys. 6. Źródła danych systemu SharePoint
Źródło: Materiały reklamowe firmy Microsoft

HMS Web Portal pozwala tworzyć bezpieczne witryny w ramach intranetu lub 
ekstranetu. Witryny te służą do jednoczesnej pracy grupowej i są miejscem gdzie 
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użytkownicy mają szybki dostęp do pożądanych informacji za pomocą dostępnych 
przeglądarek internetowych.

Głównym przeznaczeniem niniejszego rozwiązania jest wsparcie procesów za-
rządzania i kontroli poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu, umożliwia-
jącego efektywną współpracę wszystkich elementów organizacyjnych uczestniczą-
cych w procesie dowodzenia.

Rys. 7. Widok panelu HMS Web Portal
Źródło: Biernacik B. Wsparcie informatyczne procesów informacyjnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni wojskowe, 

Praca doktorska, Warszawa, AON 2013,t. 2, s.68

Odmiana ta została stworzona z myślą o dostarczeniu funkcjonalnego rozwią-
zania, które na etapie wdrożenia może zostać w łatwy sposób dostosowana do re-
alizacji bieżących, zdefiniowanych przez użytkowników zadań. Na etapie instalacji 
i wdrożenia dostarczany jest szkielet oraz zestaw komponentów, zapewniających 
dedykowane dla użytkowników funkcjonalności. Zakres wykorzystania oraz układ 
graficzny tych komponentów może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika 
po instalacji niniejszego rozwiązania.

Co istotne, HMS Web Portal zapewnia jednoczesną pracę nad dokumentami 
oraz narzędzia umożliwiające kolaborację w czasie rzeczywistym na popularnych 
typach dokumentów, np. tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych oraz prezenta-
cjach.

Główne zdolności narzędzia są opisywane w literaturze następująco:
– integracja i pozyskiwanie bieżących informacji z różnych źródeł danych, 

w tym systemów wsparcia teleinformatycznego stosowanych w służbach 
publicznych i organizacjach cywilnych,

– zapewnienie efektywnej współpracy przedstawicieli służb publicznych,
– umożliwienie efektywnej pracy grupowej użytkowników na wspólnych do-

kumentach,
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– wspólny interfejs umożliwiający sprawną współpracę użytkowników,
– możliwość dostępu do zobrazowania informacji na podkładzie mapowym, 

do  BOSKRP (ale również do innych podsystemów ZSZTK),
– łatwość dostosowania wynikającą z modułowej budowy tego portalu.
Dla porównania, na rys. 8 przedstawiono przykładowe okno operatora rozwi-

nięcia wersji HMS Web Portal, dedykowanej służbom publicznym – SZK Jaśmin 
Web Portal.

Rys. 8. Widok panelu SKZ Jaśmin
Źródło: Biernacik B. Integration of information systems in use with different public service organizations. 9th NATO LCM 

Conference LIFE CYCLE MANAGEMENT IN NATO – Managing Defence Systems in the Information Age, Brussels, Bel-
gium 2013

Opisane powyżej elementy programowe platformy Jaśmin nie wyczerpują po-
trzeb związanych ze stworzeniem ZSZTK. Struktura logiczna proponowanego 
systemu ZSZTK powinna zostać zbudowana w oparciu o model scentralizowany, 
już obecny w strukturze PKP. Funkcję nadzorczą pełnić powinno Centrum Zarzą-
dzania Ruchem wraz z regionalnymi i branżowymi centrami podległym. Końcowy 
element systemu stanowić będą Bramki Nadzoru Ruchu komunikujące się bezpo-
średnio z odbiornikami zamontowanymi na pociągach i elementach infrastruktury 
kolejowej. Ze względu na szczególny charakter systemu, m.in. konieczność pracy 
w czasie rzeczywistym, zakłada się powielanie kanałów transmisyjnych pomiędzy 
poszczególnymi elementami. Jako kanały komunikacyjne wykorzystane zostaną 
następujące media:
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– łączność satelitarna;
– łączność radiowa;
– stacje GSM;
– odbiorniki GPS;
– naziemne łącza stacjonarne Telekomunikacji Kolejowej.
Ważnym aspektem pracy systemu będzie również zapewnienie bezpieczeństwa 

przesyłanych informacji przy użyciu tak zróżnicowanego zestawu środków trans-
misyjnych – zadanie to może spełnić w pełnym zakresie infrastruktura SPT Jaśmin 
i wchodzące w jej skład rozwiązania sprzętowe.

Zakłada się, że do budowy systemu wykorzystane będą przede wszystkim na-
stępujące elementy SPT Jaśmin:

1. HMS Web Portal – opisany szerzej powyżej komponent SPT Jaśmin.
2. System Zarządzania JAŚMIN (SZJ) – wymieniony i opisany w tabeli nr 1 

komponent SPT Jaśmin.
3. SRV – usługa budująca architekturę zorientowaną na usługi SOA (ang. Se-

rvice Oriented Architecture), udostępniając jej kluczowe mechanizmy innym 
komponentom systemu. Zapewnia dostęp do zunifikowanego modelu da-
nych, kontroluje uprawnienia podłączonych do niej usług9.

4. VIG – (ang. Vehicle Information Gateway) moduł programowy zapewniający 
integrację systemu z warstwą sprzętową.10

5. BRM – adaptacyjny protokół klasy RRM (ang. Radio Replication Mechanism) 
zapewniający automatyczną wymianę danych w systemie z uwzględnieniem 
niskoprzepustowych środków transmisji. Jest to wewnętrzny mechanizm 
replikacji danych operacyjnych, dostosowany do środków łączności o ob-
niżonej przepustowości (na przykład środków radiowych), stworzony na 
potrzeby przesyłania dużych ilości danych w jak najkrótszym czasie11. Naj-
ważniejsze cechy protokołu BRM:

9	 	Platforma	JAŚMIN	pracuje	z	danymi	w	oparciu	o	scentralizowany	model	JC3IEDM.	Model	ten	jest	naj-
bardziej	kompletnym	opisem	wymagań	i	informacji	potrzebnych	do	opisu	przebiegu	działań	i	operacji	tere-
nowych.	Został	on	stworzony	w	drodze	wieloletniej	ewolucji,	w	oparciu	o	wymagania	NATO	i	kilkunastu	
krajów	uczestniczących	w	projekcie	MIP	(ang.	Multilateral Interoperability Programme,	więcej	informacji	
na	 stronie	 projektu	www.mip-site.org).	Wykorzystywany	w	armii	model	 danych	 JC3IEDM	może	 zostać	
rozszerzony	o	elementy	związane	z	opisem	obiektów	związanych	z	ruchem	kolejowym	(pociągi,	elementy	
infrastruktury	kolejowej,	zdarzenia	itp),	dlatego	nie	stanowi	dla	niego	żadnego	ograniczenia.	Dane	przecho-
wywane	w	systemie	są	udostępniane	za	pośrednictwem	specjalnej	usługi	serwerowej,	która	kontroluje,	jakie	
dane	i	kiedy	są	przekazywane	konkretnym	odbiorcom.	Wszystkie	inne	usługi	wymiany	danych	są	zależne	
od	jej	działania.

10	 	VIG	udostępnia	ujednolicony	interfejs	komunikacji	z	urządzeniami,	dzieląc	je	na	rodzinę	sensorów	odpo-
wiedzialnych	za	zbieranie	informacji	oraz	efektorów	odpowiedzialnych	za	zmianę	stanu	urządzenia.	Dzięki	
temu	warstwa	programowa	staje	się	całkowicie	niezależna	od	bieżącej	konfiguracji	sprzętowej,	co	znacząco	
upraszcza	architekturę	całego	systemu.	Do	najważniejszych	zadań	realizowanych	przez	ten	moduł	należy:
−	 modyfikacja	stanu	urządzeń	np.	włączanie	systemów	ostrzegawczych;
−	 zapis	najważniejszych	danych	do	systemu	w	celu	ich	późniejszej	wizualizacji;
−	 obsługa	wielu	układów	GPS	-	powiązanie	pozycji	GPS	z	konkretnym	obiektem,	jej	agregacja	oraz	kon-

trola	poprawności	otrzymywanych	danych;
−	 łatwa	integracja	z	zewnętrznymi	komponentami	sprzętowymi.

Moduł	ten	został	nagrodzony	podczas	ostatnich	targów	MSP.	Firma	Teldat	otrzymała	Nagrodę	Prezyden-
ta	za	integrację	SPT	Jaśmin	z	czujnikiem	skażenia	Prometheus	(poprzez	moduł	VIG).	

11	 	BRM	bazuje	na	prostym	protokole	UDP	 (ang.	User Datagram Protocol)	niedającym	żadnej	gwarancji,	
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a. wykorzystuje dobrze znany i ustandaryzowany protokół UDP,
b. zapewnia potwierdzenia dostarczenia danych,
c. zapewnia wysokie bezpieczeństwo – szyfrowanie danych, przy użyciu 

mechanizmu AES 256,
d. zaprojektowany do wymiany danych przy wykorzystaniu nisko-przepu-

stowych łączy radiowych, gdzie protokoły wykorzystujące TCP/IP nie 
spełnia swojego zadania,

e. efektywnie wykorzystuje łącza transmisyjne,
f. adaptuje transmisję w zależności od warunków transmisji,
g. bezpieczna wymiana klucza szyfrującego,
h. automatyczne odnawianie klucza szyfrującego,
i. mechanizm likwidujący błędy integralności danych operacyjnych,
j. możliwość wymiany informacji pomiędzy systemami opartymi na syste-

mach Windows Desktop, Windows Mobile oraz Android.
Reasumując rozważania na temat możliwości wykorzystania platformy Jaśmin 

na potrzeby transportu, należy podkreślić wiele zalet tego rozwiązania informa-
tycznego, stosowanego w SZ RP, które pozwalają praktycznie bez większych na-
kładów przenieść je na grunt cywilny (a częściowo już to nastąpiło) i zaadoptować 
je do potrzeb np. PKP. Unikalność posiadanych przez polską armię rozwiązań zo-
stało wielokrotnie potwierdzone certyfikatami NATO oraz agencji akredytacyj-
nych NATO, jak również w trakcie prowadzonych przez Wydział Zarządzania 
i Dowodzenia AON badań naukowych.

Unikalność rozwiązań zastosowanych w SPT Jaśmin zasługuje również na upo-
wszechnianie i wykorzystanie w możliwie jak największej liczbie organizacji reali-
zujących w swoich założeniach działania związane z bezpieczeństwem państwa, 
a więc nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w Policji, Straży Granicz-
nej, służbach ratownictwa medycznego, SWW, SKW, SW i wielu, wielu innych. 
Skorzystanie z doświadczeń wojska jest korzystne nie tylko dlatego, że jest to po 
prostu tańsze, ale również dlatego, że pozwoli w dalszej perspektywie rozbudowy-
wać ogólnokrajowy system informatyczny, który pozwoli na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa państwa.

że	wysłane	dane	zostaną	dostarczone	do	odbiorcy.	Korzyścią	płynącą	z	 jego	użycia,	 jako	bazy	protoko-
łu	UDP	 jest	 jego	prostota,	brak	dodatkowych	zadań	 (np.	 śledzenie	 sesji,	nawiązywanie	połączenia)	oraz	
szybkość	transmisji.	Protokół	BRM	niweluje	przy	tym	niedostatki	UDP,	dodając	przy	tym	wiele	nowych	
możliwości	usprawniających	 jego	działanie	oraz	zapewniających	wysokie	bezpieczeństwo	 (szyfrowanie)	
przesyłanych	danych.	BRM	przesyła	minimum	wymaganych	informacji,	dba	o	efektywność	wykorzystania	
łącza,	adaptując	parametry	transmisji	do	ciągle	zmieniających	się	warunków	otoczenia.	W	celu	zapewnie-
nia	wysokiego	poziomu	bezpieczeństwa	przesyłanych	informacji,	podczas	różnego	rodzaju	prowadzonych	
działań	wojskowych,	cała	transmisja	jest	szyfrowana,	a	dane	dodatkowo	są	grupowane,	filtrowane	i	kom-
presowane	 (zabiegi	 te	 pozwalają	 zwiększyć	 efektywność	 przesyłu).	 Ponadto,	 po	 utworzeniu	 połączenia,	
można	wybrać	dane	(mechanizm	subskrypcji),	które	chcemy	jako	klient	otrzymywać	od	drugiego	punktu	
replikacyjnego.
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Streszczenie. W publikacji przedstawiono specyfikację dokumentacji wymaganej przy 
opracowywaniu założeń i projektowaniu komputerowych systemów sterownia ruchem. Istotnym 
zagadnieniem projektowania takich systemów jest automatyzacja utworzenia tablicy zależności 
z wykazem sprzecznych dróg przebiegów. Zalgorytmizowanie wyznaczania sprzeczności dróg prze-
biegów wymaga opracowania metody pozwalającej formalizować relacje sprzeczności. Podstawą 
formalizacji są szczegółowe właściwości obiektów drogi przebiegu i ich analiza zgodna z zasadami 
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji sprzeczności dróg przebiegów. W projekto-
waniu komputerowych systemów sterowania powstaje dylemat: czy wyznaczenie funkcji sprzeczności 
spełnia także wymagania dotyczące sprzeczności dróg przebiegów o wykluczeniach specjalnych. Za-
proponowana metoda formalizacji sprzeczności pozwala określić wystarczający warunek sprzeczno-
ści, który odnosi się także do wykluczeń specjalnych. Jednakże proponuje się zastosowanie klasycznej 
tablicy zależności z wykazanymi sprzecznościami dróg przebiegów i wykluczeniami specjalnymi. 
Oznaczenie wykluczeń specjalnych będzie stanowić dodatkowy czynnik bezpieczeństwa systemu srk.

Słowa kluczowe: ruch kolejowy, systemy sterowania, komputer zależnościowy, droga prze-
biegu, sprzeczność dróg przebiegu, wykluczenia specjalne dróg przebiegów, funkcje zależnościowe

1. Wprowadzenie

Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym (srk), stanowiące inte-
gralne struktury sprzętu i oprogramowania, muszą spełniać wymagania bezpie-
czeństwa SIL4 (PN-EN 61508-1). Niezależnie od różnic systemów srk wynikają-
cych z ich koncepcji, metod specyfikacji, projektowania, struktury, sposobu funk-
cjonowania i realizacji funkcji bezpieczeństwa, systemy srk różnych producentów 
tworzą własne standardy i nie spełniają wzajemnych warunków kompatybilności. 
Projektowanie i realizacja systemu srk wymaga przygotowania szeregu dokumen-
tów stanowiących formy opisu nieformalnego i formalnego. Pierwszy etap opraco-
wania podstawowych dokumentów opisu nieformalnego obejmuje analizę założeń 
lub analizę wymagań systemu srk, zakończoną sformułowaniem założeń systemu 
srk. Dalsze etapy realizacji systemu mogą przebiegać według schematu zwanego 
cyklem V [4] i w odniesieniu do analizy RAMS (Reliability, Availability, Mainta-
inability, Safety). Do niezbędnych dokumentów tworzących założenia systemu srk 
należą:

−	 opis pracy stacji (technologia pracy stacji),
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−	 plan schematyczny urządzeń srk,
−	 specyfikacja dróg przebiegów w obszarze stacji z wykazaniem obiektów dro-

gi jazdy i obiektów ochronnych,
−	 tablica zależności lub inne równoważne dokumenty.
Powyższe dokumenty stanowią obligatoryjne minimum projektowe systemu 

srk. Pozostałe,także istotne dokumenty obejmują instrukcje, np. [1,11] i inne 
szczególne dokumenty, zależnie od specyficznych wymagań i celów, dla których 
tworzony jest system srk.

Ogólne i szczególne wymagania bezpieczeństwa komputerowych systemów 
srk zostały sformułowane m.in. w [8,11]. Wymagania te m.in. powinny być reali-
zowane poprzez wykonanie uzależnień w urządzeniach stacyjnych odpowiednio do zastoso-
wanych urządzeń [11], przy czym pod pojęciem uzależnienia rozumie się wzajemne 
powiązanie między urządzeniami sterowania ruchem, np. między semaforem, a zwrotnicą, 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu [11]. Oznacza to, że podanie sygnału 
zezwalającego na jazdę jest uzależnione od nastawienia zwrotnic i innych urządzeń 
wchodzących w drogę przebiegu oraz wykluczenia sprzecznych dróg przebiegów. 
Sprzeczność lub niesprzeczność są zasadniczymi właściwościami drogi przebiegu 
w odniesieniu do innej drogi przebiegu. Interpretacja sprzeczności lub niesprzecz-
ności dróg przebiegów ma charakter czasoprzestrzenny i jest analizowana w trakcie 
sterowania zachodzącego w pewnym czasie. Przebiegi odpowiadające sprzecznym 
drogom przebiegów muszą odbywać się w rozłącznych przedziałach czasu, nato-
miast przebiegi odnoszące się do niesprzecznych dróg przebiegów mogą odbywać 
się jednocześnie. Na podstawie analizy założeń ruchowych pracy stacji i analizy 
uzależnień każdej drogi przebiegu redaguje się tablicę zależności.

2. Tablica zależności

Tablica zależności, niezależnie od techniki realizacji urządzeń lub systemów 
srk, jest dokumentem o szczególnym znaczeniu, ponieważ opis tzw. zależności za-
warty w tablicy zależności i wynikających z tablicy uzależnień jest opisem jedno-
znacznym. Opisy zależności mogą się różnić ze względu na typ urządzeń zrk lub 
systemów srk, dla jakich zostały opracowane. W przypadku systemów przekaź-
nikowych lub komputerowych, zapis zależności może zostać zredagowany także 
w formie kart przebiegów lub tablic przebiegów. Obligatoryjnym dokumentem, 
niezależnym od wymienionych zapisów, jest wykaz przebiegów sprzecznych 
[11]. Przykładowa tablica zależności (rys. 1) spełniająca wymagania zapisu zależ-
ności będzie zawierać:

−	 wykaz, z oznaczeniami (nazwy lub symbole) i krótkimi opisami, poszczegól-
nych dróg przebiegów zaprojektowanych dla stacji z wykazaniem właściwo-
ści obiektów dróg przebiegów,

−	 symboliczne oznaczenie wzajemnych relacji w odniesieniu do każdej pary 
dróg przebiegów typu: sprzeczność, sprzeczność szczególna, czyli wyklucze-
nie specjalne lub brak sprzeczności,
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−	 wykaz obiektów - rozjazdy i odcinki kontrolowane (torowe i zwrotnicowe) 
- należących do każdej drogi przebiegu wraz z wymaganym stanem rozjaz-
dów w drogach przebiegu.

Rys. 1. Fragment pewnej tablicy zależności

Opisany powyżej sposób zapisu zależności wraz z zapisem relacji między droga-
mi przebiegu, przesądza o stosowaniu tego zapisu także w przypadku projektowa-
nia komputerowych systemów srk. W tym przypadku zakres zastosowań tablicy 
zależności może być szerszy niż w systemach srk historycznie poprzedzających sys-
temy komputerowe. Jednak plan schematyczny i tablica zależności nie zawierają 
wszystkich wymaganych informacji koniecznych do określenia właściwości dróg 
przebiegów, przebiegów, zależności i uzależnień. Istotnym staje się więc sposób od-
wzorowania i zapisu w postaci elektronicznej, co oznacza, że sposób zapisu w for-
mie dokumentu elektronicznego musi posiadać strukturę zapisu umożliwiającą 
nieskomplikowany sposób odczytu i posługiwania się informacjami o pozostałych 
własnościach systemu srk objętych opisem nieformalnym lub określonych na pla-
nie schematycznym urządzeń srk. Przykłady takich własności są następujące, np.: 
funkcje semafora (początkowy, końcowy, pośredniczący kierunku zgodnego, po-
średniczący kierunku przeciwnego, długość drogi ochronnej za semaforem wyjaz-
dowym itd.), funkcje rozjazdu (wybrany w drodze przebiegu do jazdy w kierunku 
na wprost, wybrany do jazdy w kierunku zwrotnym itd.) lub spełnianie funkcji 
ochronnych przez dany obiekt układu torowego (jako obiekt ochronny lub pełnią-
cy funkcje ochrony bocznej itd.) i inne. Tablica zależności może zostać opracowana 
przez projektanta tzw. „ręcznym sposobem” lub automatycznie w specjalizowa-
nych środowiskach programistyczno – komputerowych. „Komputerowa” tablica 
zależności staje się podstawą oprogramowania zależnościowego komputera steru-
jącego ruchem pociągów na stacji[13,14]. Sterowanie jako pojęcie teorii sterowa-
nia jest procesem skupiającym ciąg chronologicznych zdarzeń odnoszących się do 
zmian stanu systemu srk zachodzących w trakcie jazd pociągowych i manewro-
wych na stacji [13,14].

3. Warunki sprzeczność dróg przebiegów. Wykluczenia specjalne

W celu wygenerowania tablicy zależności analizuje się własności (sposoby) 
uczestnictwa wszystkich obiektów należących do każdej drogi przebiegu wprowa-
dzając funkcję s, którą definiuje się następująco:
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 (1)

Gdy rp,k,i, j
σ  = 1 oznacza to, że k – ty obiekt i –go typu posiada własność j 

w p – tej drodze przebiegu, a gdy rp,k,i, j
σ  = 0 oznacza to, że k – ty obiekt i –go 

typu nie posiada własności j w p – tej drodze przebiegu. Relację uczestniczenia 

obiektu o numerze k i identyfikatorze idk w drodze przebiegu DPp można zapisać 

następująco:

 (2)

Relacja (2) pozwala wprowadzić funkcję sprzeczności statycznej sp ( , )p sσ DP DP  
między dwoma różnymi drogami przebiegów, odpowiednio:

 (3)

gdzie: DPp i DPs zbiory obiektów dróg przebiegów odpowiednio p – tej i s – tej 
drogi przebiegu.

Pierwsza relacja wyrażenia (3) określa warunek wystarczający sprzeczności 
dróg przebiegów, ponieważ drogi przebiegów DPp i DPs zawierają wspólne obiek-
ty, które mają własności uczestnictwa w drogach jazdy lub w drogach ochronnych 
tych dróg przebiegów.

Druga relacja wyrażenia (3) określa warunek wystarczający niesprzeczności 
dróg przebiegów, ponieważ drogi przebiegów DPp i DPs, nie zawierają wspólnych 
obiektów, które nie mają własności uczestnictwa w drogach jazdy i w drogach 
ochronnych tych dróg przebiegów.

Warunek wystarczający sprzeczności jest bardziej interesujący niż warunek 
wystarczający niesprzeczności. Istotnym staję się więc sprecyzowanie warunków 
sprzeczności. W tym celu przeprowadza się szczegółową analizę składników dróg 
przebiegów DPp i DPs oraz własności poszczególnych obiektów w tych drogach 
przebiegów. W przypadku dowolnego układu torowego analiza może odnosić się 
do:

−	 wszystkich obiektów i własności tych obiektów należących do każdej drogi 
przebiegu lub 

−	 tylko tych wspólnych obiektów, których własności spełniają wystarczający 
warunek sprzeczności.

}{, , , , , ,
: ( , , , ) 0, 1r rp k i j p k i j

p k j iσ σ →   
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Formułowanie relacji pozwalających wyznaczyć wartości statycznej funkcji 
sprzeczności dla różnych przypadków występowania wspólnych obiektów w dro-
gach przebiegów musi odpowiadać zasadom sterowania i przepisom ruchu kolejo-
wego, np. [1,10], które zależnie od zarządu kolei są zazwyczaj zróżnicowane.

Do celów sformułowania relacji wyróżnia się poszczególne grupy własności 
o wskaźnikach należących do: 

−	 drogi jazdy: 1 ≤ j ≤ j1,
−	 drogi ochronnej: j2 ≤ j ≤ j3,
−	 obiektów ochronnych: j4 ≤ j ≤ a

i analizuje własności tych obiektów. Grupy własności i ich wskaźniki j przedstawia 
rys. 2.

Pozwala to określić wartości funkcji sprzeczności [14]. Przykład relacji pozwa-
lającej określić wartości funkcji sprzeczności statycznej w przypadku, gdy k – ty 
obiekt o identyfikatorze idk znajduje się w drodze ochronnej drogi przebiegu DPp 
i jest jednocześnie obiektem drogi jazdy drogi przebiegu DPs przedstawia rys. 3. 
Na rysunku tym pokazano rozjazd 2, który należy do drogi ochronnej drogi prze-
biegu DPp i jednocześnie należy do drogi jazdy DPs. Koniec drogi ochronnej DPp 
„zachodzi” w ukres rozjazdu 2 tworząc niebezpieczną strefę. Relację odpowiadają-
cą temu przypadkowi reprezentuje wyrażenie (4).

Rys. 2. Oznaczenia wskaźników własności obiektów drogi przebiegu

Rys. 3. Obiekt 2 znajduje się w drodze ochronnej DPp i w drodze jazdy DPs. Funkcjasprzeczności sta-
tycznej ssp(DPp, DPs) = 1
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 (4)

Wyrażenie (4) interpretuje się następująco: jeśli dla drogi przebiegu DPp i drogi 
przebiegu DPs istnieje obiekt o identyfikatorze idk i numerze k, a właściwości tego 
obiektu wskazują, że obiekt ten uczestniczy jako obiekt drogi ochronnej DPp – 
funkcja uczestnictwa rp,2 ,i, j

σ =1 w zakresie właściwości j2 – j3 (górna relacja (4)) 
oraz uczestniczy w drodze przebiegu DPs jako obiekt drogi jazdy – funkcja uczest-
nictwa rp,2 ,i, j

σ =1 w zakresie właściwości 1 – j1 (dolna relacja (4)). Nierówności 
w zapisach relacji oznaczają, że obiekt o identyfikatorze idk i numerze k, może 
mieć w drogach przebiegu DPp i DPs więcej właściwości uczestnictwa, czyli więcej 
niż jedną funkcję uczestnictwa s. Relacja ta (4) spełnia warunek wystarczający 
sprzeczności.

Szczególnym przypadkiem sprzeczności są tzw. wykluczenia specjalne, któ-
re odnoszą się do sprzecznych dróg przebiegu zawierających obiekty, przy czym 
obiekty te mogą się różnić właściwościami uczestnictwa w tych drogach, ale 
obiekty nastawcze przyjmują takie same położenia, natomiast zróżnicowanie może 
dotyczyć obiektów początkowych i końcowych tych dróg (zwrot dróg przebie-
gów sprzecznych). Niekiedy, ze względu na technikę wykonania systemu srk lub 
specyficzne przypadki, projektanci uzupełniają określenie wykluczeń specjalnych 
o istotne stwierdzenie, że sprzeczne drogi przebiegów zaliczane do wykluczeń 
specjalnych ze względu na sposób uzależnień nie mogą się wzajemnie wyklu-
czać. Przykład sprzeczności typu wykluczenie specjalne dwóch dróg przebiegów 
został przedstawiony na rys. 4, a wyrażenie opisu sformalizowanego przedstawia 
(5). Dwie sprzeczne drogi przebiegu DPp i DPs, odpowiednio spod semafora C, 
przebieg wyjazdowy i spod semafora A, przebieg wjazdowy, spełniają kryterium 
sprzeczności wykluczenia specjalnego.

Rys. 4. Przykład sprzecznych dróg przebiegów o wykluczeniu specjalnym
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 (5)

Powyższa relacja (5) spełnia wystarczający warunek sprzeczności, ponieważ 
funkcje uczestnictwa r r i

p s
σ 		σ  obiektów 1 i 2 w drogach przebiegów DPp i DPs 

obejmują własności bycia obiektami w drogach jazdy, obiekt 1, w kierunku zwrot-
nym i obiekt 2, jako ochronny w położeniu na wprost. Relacja (5) z uwagi na pozo-
stałe obiekty dróg przebiegu DPp i DPs może być uzupełniana o kolejne składniki 
koniunkcji.

Przedstawiony powyżej sposób analizy sprzeczności dróg przebiegów oparty 
na analizie relacji sprzeczności pozwala zalgorytmizować i zautomatyzować pro-
ces wyznaczania funkcji sprzeczności s

sp
 każdej pary dróg przebiegów DPp i DPs 

zadanego układu torowego. Wyznaczone wartości statycznej funkcji sprzeczności 
mogą zostać zredagowane w formie wykazu przebiegów sprzecznych, jako istotny 
fragment tablicy zależności, a także mogą zostać zapisane w pamięci kompute-
ra, np. jako macierz sprzeczności. Wykaz przebiegów sprzecznych zredagowany 
w procesie projektowania jako macierz sprzeczności utworzony jest jednorazowo 
dla zadanej stacji, jest niezmienny i służy tylko do odczytu informacji w trak-
cie sterowania ruchem. Informacje o sprzeczności są podstawą wybierania drogi 
przebiegu i stają się elementami równań zależnościowychm.in. jako predyspozycje 
przebiegowe.

4. Zakończenie

Przedstawiona w publikacji metoda formalizacji relacji opisujących funkcje 
sprzeczności pozwala zalgorytmizować i skomputeryzować proces projektowania 
tablicy zależności lub wykazów zależności. Metoda budowy relacji sprzeczności 
dróg przebiegów odwołuje się do analizy właściwości obiektów uczestniczących 
w tych drogach przebiegów, tj. uwzględnia szczegółowo właściwości obiektów 
drogi jazdy, drogi ochronnej i obiektów ochronnych. Relacje sprzeczności mogą 
być tworzone jako warunki wystarczające sprzeczności lub jako warunki wystar-
czające niesprzeczności. Metoda pozwala również określić sprzeczność dróg prze-
biegów określoną jako wykluczenie specjalne. Jednakże nie wymaga to stosowania 
specjalnych rozwiązań programistycznych odwołujących się do wykluczeń specjal-
nych, wystarczającym i koniecznym kryterium staje się wartość funkcji sprzeczno-
ści. Nie przesądza to rezygnacji z dotychczasowej tablicy zależności wykazującej 
sprzeczności dróg przebiegów i wykluczenia specjalne. Jak dotąd klasyczna tablica 
zależności jest niezastąpiona, a wykluczenia specjalne pozostają istotnym czynni-
kiem analizy bezpieczeństwa w sterowaniu ruchem. Zagadnienie tablicy zależności 
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i wykluczeń specjalnych podjęto także w [2], przy czym zagadnienie to nie zostało 
w pełni rozwiązane. Opracowana metoda staje się formą standaryzacji systemu srk 
oraz stwarza podstawy do poszukiwania nowych efektywnych metod specyfikacji 
i programowania komputerów zależnościowych.
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PROWADZENIE POSTĘPOWANIA 
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REWITALIZACYJNYMI I INWESTYCYJNYMI 
W OBSZARZE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ1

Streszczenie. Artykuł jest poświęcony analizie wpływu zjawiska bezczynności organu 
i przewlekłego prowadzenia postępowania na bieg postępowań administracyjnych dotyczących uzy-
skania zgód i pozwoleń administracyjnych na prowadzenie prac modernizacyjnych oraz inwestycyj-
nych w obszarze infrastruktury kolejowej. W treści publikacji poddano szczegółowej charakterystyce 
środki, przy wykorzystaniu których strona rzeczonych postępowań może próbować przeciwdziałać 
bezczynności organu oraz przewlekłemu prowadzeniu postępowania administracyjnego. Wskazano 
także na niską praktyczną skuteczność tych środków i ich wysoce wątpliwy charakter. Elemen-
tem opracowania jest także sformułowanie wniosków de lege ferenda nakierowanych na zwięk-
szenie sprawności i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Autorzy postulują 
w szczególności szersze wykorzystanie takich instrumentów, jak np. kary pieniężne oraz domniema-
nie wydania decyzji pozytywnej w sprawie.

Słowa kluczowe: pozwolenia i zezwolenia administracyjne, proces inwestycyjny, zażalenie, 
sygnalizacja, skarga do sądu administracyjnego,postępowanie administracyjne, terminy załatwia-
nia spraw administracyjnych, bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyj-
nego, środki prowadzące do zabezpieczenia respektowania terminów załatwiania spraw w postę-
powaniu administracyjnym, przeciwdziałanie bezczynności organu lub przewlekłemu prowadzeniu 
postępowania administracyjnego

1. Wprowadzenie

Do grona najważniejszych determinant wzrostu gospodarczego należy sposób 
organizacji i funkcjonowanie systemu instytucjonalnego państwa, w tym w szcze-
gólności jego systemu prawnego. Swoista jakość systemu prawnego – rozumia-
nego, jako przepisy prawa w połączeniu ze sposobem dokonywania ich wykładni 
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i stosowania tak przez właściwe organy administracji publicznej, jak i przez sądy 
powszechne i administracyjne - determinuje bowiem w długim okresie różnice 
w tempie wzrostu gospodarczego oraz w poziomie rozwoju gospodarczego mię-
dzy krajami2. Aby regulacje normatywne pozytywnie oddziaływały na wzrost go-
spodarczy, konieczne jest ich maksymalne dopasowanie do wymogów płynących 
z praktyki obrotu gospodarczego. Niestety w praktyce niejednokrotnie mamy do 
czynienia z sytuacją, w której regulacje te nie są w wymaganym stopniu kom-
patybilne z potrzebami przedsiębiorców. Związane to jest oczywiście z istotnym 
ryzykiem politycznym i prawnym i działa tłumiąco na system gospodarczy.

Koncentrując dalsze rozważania na funkcjonowaniu rynku kolejowego nale-
ży wskazać, iż jedną z zasadniczych barier utrudniających zarządzanie pracami 
rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi w obszarze infrastruktury kolejowej są: bez-
czynność organów administracji publicznej i przewlekłość w prowadzonych postę-
powaniach administracyjnych. W praktyce niejednokrotnie mamy do czynienia 
z sytuacją, w której prace w obrębie infrastruktury kolejowej nie mogą być pro-
wadzone zgodnie z założonym harmonogramem z uwagi na okoliczność nieuzy-
skania przez inwestora odpowiednich zgód i pozwoleń administracyjnoprawnych. 
Sytuacja taka jest ze szkodą tak dla podmiotów zaangażowanych w rzeczone prace 
(tj. dla zarządcy infrastruktury kolejowej, jako podmiotu zamawiającego oraz wy-
konawców tych robót), jak i dla całego rynku kolejowego. Widoczną konsekwen-
cją niejednokrotnie długotrwałych zamknięć odcinków linii kolejowych jest cza-
sowe przedłużenie się czasu przejazdu, co skutkuje wybieraniem przez pasażerów 
i przedsiębiorców innych form transportu.

Celem niniejszego artykułu będzie w szczególności wskazanie na zawodność 
przyjętych w krajowym porządku normatywnym mechanizmów nakierowanych 
na przeciwdziałanie bezczynności organu lub przewlekłemu prowadzeniu 
postępowania, jak również zaproponowanie - de lege ferenda - rozwiązań systemo-
wych, które w naszej ocenie przełożą się na wzrost sprawności i efektywności po-
stępowań administracyjnych, a tym samym w końcowym rozrachunku – w ob-
szarze transportu kolejowego - na wzrost efektywności prowadzonych w obszarze 
infrastruktury kolejowej prac rewitalizacyjnych i inwestycyjnych.

W tym miejscu należy równocześnie zastrzec to, iż jakkolwiek przeprowadzona 
przez nas analiza dotyczy rynku kolejowego, to problem bezczynności i przewlekłe-
go prowadzenia postępowań administracyjnych ma z całą pewnością swój wymiar 
ogólny. W piśmiennictwie i orzecznictwie3 trafnie wskazuje się, że problem ten jest 
jedną z największych bolączek współczesnej administracji publicznej. W rezultacie 
poczynione przez nas ustalenia z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie również 
w innych sektorach systemu gospodarczego, a zgłoszone przez nas wnioski de lege 
ferenda mogą być z powodzeniem postrzegane jako wnioski o ogólnym charakterze.

2 	Por.	szerzej:	Rodrik	D.,	Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in 
Economic development, Journal	of	Economic	Growth	9/2004,	s.	131-165.

3	 	Por.	 szerzej:	Wyrok	WSA	w	Białymstoku	z	dnia	08	października	2013 r.,	 sygnatura:	 II	SAB/Bk	65/13;	
orzeczenia.nsa.gov.pl;	Słotwiński	B.,	Problemy jednoosobowości i kolegialności w zarządzaniu, Państwo	 
i	Prawo	3/1979,	s.	61.	
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2. Zasada ogólna szybkości postępowania; terminy załatwiania spraw ad-
ministracyjnych

W świetle postanowień z art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego4 (zasada ogólna szybkości postępowania) organy administra-
cji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie 
najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Organy nie mogą zatem 
przedłużać postępowania w sprawie motywując to okolicznościami o subiektywnym 
charakterze, organy te mają natomiast obowiązek prowadzić postępowania w taki spo-
sób, aby jego zakończenie nastąpiło w możliwie najkrótszym czasie.

Zasada ogólna szybkości postępowania nie ma charakteru wskazówki, czy 
też niewiążącego zalecenia, lecz jest to norma, która musi być przestrzegana we 
wszystkich stadiach postępowania administracyjnego5. Należy przy tym pamiętać, 
iż zawarte w treści k.p.a. zasady ogólne determinują gwarancyjną rolę i charak-
ter regulacji6. Zasady te przesądzają o modelu postępowania administracyjnego, 
a także są swoistą wytyczną, dla organów odnośnie do stosowania poszczególnych 
norm7. Charakterystyczną ich cechą jest to, że nie wprowadzają one żadnych no-
wych, samoistnych instytucji, że nie rozszerzają one katalogu instytucji postępo-
wania administracyjnego. Są one natomiast normami, które mają być realizowane 
poprzez istniejące instytucje8.

Norma z art. 12 k.p.a. stanowi regulację nakierowaną na zapobieżenie powsta-
waniu sytuacji bezczynności organów i przewlekłemu prowadzeniu postępowania 
administracyjnego. Z zasady tej płynie skierowany do organu administracji pu-
blicznej obowiązek prowadzenia postępowania w sprawie w taki sposób, by nie 
można było zarzucić temu organowi opieszałości czy też zbędnej zwłoki w podej-
mowanych czynnościach postępowania. Dla wypracowania tego rezultatu organ 
zobligowany został wykorzystywać w postępowaniu najprostsze środki prowadzą-
ce do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy co do istoty. Oczywiście każdorazowy 
wybór najprostszych środków będzie uzasadniony okolicznościami danej sprawy9. 

4	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	267,	z	późn.	zm.;	zwana	dalej:	k.p.a.
5	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	19	stycznia	2007	r.,	sygnatura:	II	SA/Wa	1911/06,	Legalis.
6	 	Zob.	np.:	Jendrośka	J.,	Zasady postępowania administracyjnego [w:]	Księga Pamiątkowa Profesora Euge-

niusza Ochendowskiego, Toruń	1999,	s.	147-155.
7	 Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	4	czerwca	1982	r.,	sygnatura:	I	SA	258/82,	http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/

D291892735;	Kędziora	R.,	Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa	2008,	s.	89.
8	 	Tak	NSA	w	wyroku	 z	 dnia	 8	 czerwca	1983	 r.,	 sygnatura:	 I	 SA	355/83,	 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-

c/12B6B5BECB;	 zob.	 także:	Wyrok	NSA	 z	 dnia	 20	 kwietnia	 2000	 r.,	 sygnatura:	V	SA	1609/99,	 http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6719EF2D61;	zob.	także:	Miruć	A.,	Zasady ogólne Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego w procedurze przyznawania pomocy społecznej [w:]	Niczyporuk	J.(red.),	Kodyfikacja Postę-
powania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., Lublin	2010,	s.	533-535;	Piątek	W.,	Zasady ogólne Kodeksu 
postępowania administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej w postępowaniu administracyjnym [w:]	
Niczyporuk	J.	(red.),	Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., Lublin	2010,	s.	621-
622;	Szreniawski	J.,	Rola i znaczenie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w stoso-
waniu prawa [w:]	Niczyporuk	J.	(red.),	Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., 
Lublin	2010,	s.	813.

9	 	Por.	szerzej:	Adamiak	B.	[w:]	Adamiak	B.,	Borkowski	J.,	Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, Warszawa	2008,	s.	93-94.
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Środki te będą środkami charakteryzującymi się najwyższą efektywnością, będą 
to zatem takie środki, które w najszybszy i jednocześnie najmniej skomplikowany 
i najmniej kosztowy sposób będą prowadzić do wypracowania zakładanego rezul-
tatu. Ratio legis tej regulacji była pozycja organu administracji publicznej w ramach 
postępowania administracyjnego. Efektywny bieg postępowania zależy bowiem 
od działań organu, który został zobowiązany przepisami prawa do ustalenia stanu 
faktycznego i stanu prawnego sprawy, co stanowi punkt wyjścia do rozstrzygnię-
cia sprawy decyzją administracyjną. Aby zrealizować powyższy cel prawodawca 
posłużył się dwoma instrumentami. Po pierwsze, w treści art. 12 k.p.a. w połącze-
niu z art. 35 k.p.a., wprowadził terminy, w ramach których organy administracji 
publicznej mają obowiązek rozpoznawać i rozstrzygać sprawy administracyjne. 
Po drugie, ustanowił system instrumentów dyscyplinujących organy do respek-
towania tak wyznaczonych terminów oraz zapewniających stronie postępowania 
możliwość przeciwdziałania bezczynności organu lub przewlekłemu prowadzeniu 
postępowania administracyjnego.

W czysto teoretycznym ujęciu okoliczność zakreślenia przez prawodawcę ter-
minów maksymalnych, w których mają być załatwiane sprawy administracyjne, 
w połączeniu z wprowadzeniem gwarancji respektowania tych terminów, powinna 
przełożyć się na sprawne i efektywne rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw admi-
nistracyjnych, a tym samym na wyeliminowanie możliwości występowania stanu 
bezczynności organu, czy też przewlekłego prowadzenia postępowania administra-
cyjnego. W ujęciu praktycznym zaś – co było już sygnalizowane – mamy jednak-
że do czynienia z sytuacją, w której bezczynność organu czy też przewlekłe pro-
wadzenie postępowania występują relatywnie często. Wskazuje to na zawodność 
przyjętych mechanizmów i rozwiązań nakierowanych na zabezpieczenie sprawne-
go biegu postępowania administracyjnego.

W świetle postanowień z art. 35 k.p.a. w połączeniu z art. 12 k.p.a. organy 
administracji publicznej zobligowane są do załatwiania spraw administracyjnych 
w takich terminach, jak: niezwłocznie, dla spraw, które mogą być rozpatrzone 
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia po-
stępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzę-
du organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia 
na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ; jeden miesiąc, dla spraw 
wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dla spraw prowa-
dzonych w postępowaniu odwoławczym; oraz dwa miesiące, dla spraw szczególnie 
skomplikowanych (a zatem takich, które wyróżniają się szczególnie skompliko-
wanym stanem faktycznym lub prawnym10). O tym, czy dana sprawa admini-
stracyjna zostanie rozpoznana i rozstrzygnięta niezwłocznie, w przeciągu miesiąca 
albo w przeciągu dwóch miesięcy decyduje każdorazowo organ prowadzący dane 
postępowanie. W konsekwencji należy odrzucić możliwość, w której organy ad-
ministracji publicznej będą dokonywać odgórnej kwalifikacji pewnych spraw, jako 

10	 	Por.	 szerzej:	Wyrok	WSA	w	Krakowie	z	dnia	19	 lutego	2013	r.,	 sygnatura:	 II	SAB/Kr	193/12,	LEX	nr	
1312476.
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spraw szczególnie skomplikowanych. Kwalifikacja taka możliwa jest bowiem wy-
łącznie ad casum.

Terminy te liczone są od dnia wszczęcia postępowania11, a zatem w przypadku 
postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu, od dnia dokonania przez 
organ pierwszej czynności procesowej, w której organ zapewnił stronie czynny 
udział12, zaś w przypadku postępowań administracyjnych wszczynanych na wnio-
sek, od dnia wpłynięcia odpowiedniego wniosku do właściwego organu admini-
stracji publicznej (chodzi tutaj o dzień doręczenia żądania organowi administracji 
publicznej, czy też o dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego 
organu administracji publicznej; argumentum z art. 61 § 3 i § 3a k.p.a.). Terminy 
te określają efektywny czas, jakim dysponuje organ na załatwienie sprawy admi-
nistracyjnej. W konsekwencji do biegu tych terminów nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (jak np. 
terminu do zajęcia w sprawie stanowiska przez inny organ z art. 106 § 3 k.p.a.), 
okresów zawieszenia postępowania (art. 96 i 97 k.p.a.)13 oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony14 albo z przyczyn niezależnych od organu15 (argu-
mentum z art. 35 § 5 k.p.a.).

Terminy te mają charakter terminów procesowych, ich upływ nie prowadzi bo-
wiem do utraty przez organ kompetencji do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy 
administracyjnej, nie powoduje także wadliwości decyzji wydanej z uchybieniem 
tego terminu16. Terminy te są przy tym terminami maksymalnymi (argumentum 
z art. 12 k.p.a. w połączeniu z użytym w treści art. 35 sformułowaniem nie później 
niż). Organy powinny zatem w miarę możliwości załatwiać sprawy administracyj-
ne w terminach krótszych17. Respektowanie w praktyce obrotu tej ostatniej kon-
statacji będzie z niewątpliwą korzyścią tak dla uczestników danego postępowania 
administracyjnego, jak i dla całego systemu gospodarczego i społecznego.

W tym miejscu należy zastrzec, iż w praktyce o szybkości postępowania admi-
nistracyjnego będzie można mówić tylko w obliczu respektowania przez organy 
terminów z art. 35 k.p.a. Tym samym wyłącznie w sytuacji, gdy respektowanie 
tych terminów zostanie skutecznie zabezpieczone. Jest to o tyle ważne, iż niejed-
nokrotnie pozytywne rozstrzygnięcie dla strony postępowania nie będzie przez tę 
stronę postrzegane w taki sposób, o ile tylko zostanie ono wydane w przewlekłym 

11	 	By	można	było	mówić,	iż	organ	administracji	publicznej	pozostaje	w	zwłoce	w	załatwieniu	sprawy,	musi	
w	tej	sprawie	toczyć	się	postępowanie	administracyjne;	por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	20	kwietnia	1999	r.,	
sygnatura:	I	SAB	161/98,	Legalis.

12	 	Por.	szerzej:	Postanowienie	NSA	z	dnia	4	marca	1981	r.,	sygnatura:	SA	654/81,	ONSA	1981,	Nr	1,	poz.	15.
13	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	23	września	1986	r.,	sygnatura:	IV	Sab	12/86,	ONSA	1986,	Nr	2,	poz.	52.
14	 	Jak	np.	okresów	opóźnień	wywołanych	opieszałym	działaniem	strony;	por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warsza-

wie	z	dnia	18	października	2005	r.,	sygnatura:	VII	SA/Wa	260/05,	Legalis.
15	 	Jak	np.	okresów	opóźnień	wywołanych	bezczynnością	innych	organów;	por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	

30	listopada	1995	r.,	sygnatura:	IV	SAB	53/95,	ONSA	1996,	Nr	4,	poz.	179;	Wyrok	NSA	z	dnia	17	marca	
1998	r.,	sygnatura:	SAB/GD	14/87,	ONSA	1988,	Nr	1,	poz.	41;	Wyrok	NSA	z	dnia	9	czerwca	1999 r.,	sy-
gnatura:	I	SAB	41/99,	OSP	2000,	Nr	6,	poz.	86;	Wyrok	NSA	z	dnia	17	marca	1988 r.,	sygnatura;	SAB/Gd	
14/87,	Legalis.

16	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	7	maja	1998 r.,	sygnatura:	I	SA/KA	1215/96,	Legalis;	Wyrok	WSA	w	Kra-
kowie	z	dnia	19	lutego	2013 r.,	sygnatura:	III	SA/Kr	522/12,	Legalis.

17	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	10	lipca	2008 r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	170/07,	Legalis.
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postępowaniu. Podobnie negatywne dla strony rozstrzygnięcie może być dla niej 
jeszcze bardziej dotkliwe, o ile tylko zostanie wydane w przewlekle prowadzonym 
postępowaniu18.

Obserwacja praktyki funkcjonowania organów administracji publicznej wła-
ściwych w sprawach wydania odpowiednich zgód i pozwoleń administracyjnych 
na podjęcie i prowadzenie prac rewitalizacyjnych i inwestycyjnych w obszarze in-
frastruktury kolejowej, jak i obserwacja działań organów administracji publicznej 
w ogólności, prowadzi do sformułowania konkluzji, iż terminy z art. 35 k.p.a. są 
częstokroć nierespektowane, a strona postępowania nie została wyposażona przy 
tym w jakikolwiek instrument, przy wykorzystaniu którego mogłaby skutecznie 
przeciwdziałać bezczynności organu lub przewlekłemu prowadzeniu postępowania 
administracyjnego. Sytuacja taka wymaga, w naszej ocenie, pilnej korekty, stano-
wi ona bowiem istotne zagrożenie dla prawidłowości obrotu gospodarczego.

3. Środki przeciwdziałania bezczynności organu oraz przewlekłemu 
prowadzeniu postępowania administracyjnego

Zwłoka organu w załatwieniu sprawy administracyjnej wywołuje skutek pro-
cesowy w postaci spoczywającego na organie administracji publicznej obowiązku 
odnośnie do poinformowania strony postępowania o niezałatwieniu sprawy admi-
nistracyjnej w terminie, wskazania przyczyn powstania zwłoki oraz wyznaczenia 
nowego terminu jej załatwienia (tzw. instytucja sygnalizacji z art. 36 k.p.a.). Za-
wiadomienie to przyjmie formę prawną postanowienia, na które to postanowienie 
nie będzie przysługiwać zażalenie (argumentum z art. 123 § 1 k.p.a. w połączeniu 
z art. 141 § 1 k.p.a.19).

Organ wskazując przyczyny powstania zwłoki musi zrobić to w sposób obiek-
tywny. Organ wyznaczając nowy termin do załatwienia sprawy powinien kierować 
się postulatami wynikającymi z zasady ogólnej szybkości postępowania, a tym sa-
mym przyjąć możliwie najkrótszy termin do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy 
administracyjnej20. Termin ten musi przyjąć przy tym postać konkretnej daty, a nie 
enigmatycznego zakreślenia okresu, który jest organowi niezbędny do rozpozna-
nia i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej21.

Obowiązek sygnalizacji spoczywa na organie bez względu na przyczynę, której 
wystąpienie doprowadziło do niezałatwienie sprawy w terminie. Sygnalizacja znaj-
duje zatem zastosowanie tak w przypadkach opóźnienia, których wystąpienie jest 
zależne od organu, jak i w tych przypadkach wystąpienia opóźnienia w załatwieniu 
sprawy administracyjnej, które są całkowicie niezależne od organu. Obowiązek 

18	 	Zob.	np.:	Wyrok	Sądu	Antymonopolowego	z	dnia	17	lutego	1999	r.,	sygnatura:	XVII	AMA	78/98,	LEX	nr	
55889.

19	 	Por.	także:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	26	stycznia	2006	r.,	sygnatura:	VI	SA/Wa	2043/05,	LEX	nr	
220771;	Postanowienie	NSA	z	dnia	31	stycznia	2013	r.,	sygnatura:	I	OSK	74/13,	LEX	nr	1273832.

20	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	21	czerwca	1996	r.,	sygnatura:	I	SAB	28/96,	ONSA	1997,	Nr	2,	poz.	97.
21	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	27	czerwca	2006	r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	219/05,	Legalis.
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ten musi być realizowany niezwłocznie, tj. już w chwili powzięcia przez organ 
wiedzy odnośnie do występowania przeszkody uniemożliwiającej załatwienie spra-
wy w terminie. Organ w obliczu powzięcia tej wiedzy nie jest zatem – co niestety 
często występuje w praktyce obrotu – w jakimkolwiek stopniu uprawniony do 
niejako czekania z sygnalizacją do ostatniej chwili. Nie można w jakimkolwiek 
przypadku dopuścić zatem praktyki, zgodnie z którą organ nie rozpoznaje spraw 
w terminach z art. 35 k.p.a. i informuje o tym strony dopiero po odczekaniu do 
końca biegu terminu z art. 35 k.p.a., w sytuacji gdy organ o niemożności rozpo-
znania i rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na pewne trudności (jak np. trudności 
organizacyjne wynikające ze zbyt dużego wpływu spraw w stosunku do obsady 
kadrowej)22 wiedział z pewnym wyprzedzeniem.

Dokonując oceny praktycznej skuteczności instytucji sygnalizacji, jako mecha-
nizmu zabezpieczającego respektowanie terminów z art. 35 k.p.a. należy wskazać, 
iż instytucja ta nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji tego, iż sprawa administracyj-
na zostanie rozpoznana i rozstrzygnięta w terminie z art. 35 k.p.a., czy też w tym 
nowo wyznaczonym terminie (terminie z art. 36 k.p.a.). W praktyce obrotu nie-
jednokrotnie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której organ korzystając 
z instytucji sygnalizacji wyznacza nowy termin do załatwienia sprawy, a następnie 
termin ten nie jest także dotrzymywany i organ powtórnie korzysta z instytu-
cji sygnalizacji. Autorom niniejszego opracowania znane są również przypadki, 
w których organ cyklicznie wykorzystywał instytucje sygnalizacji do przedłużania 
biegu postępowania. Zasadna w rezultacie będzie teza, iż instytucja sygnalizacji 
nie stanowi w istocie jakiejkolwiek gwarancji respektowania terminów przez organ 
i jako taka ma wyłącznie informacyjny charakter.

Kolejnym ze środków przeciwdziałania bezczynności i przewlekłemu prowa-
dzeniu postępowania administracyjnego jest instytucja zażalenia (wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa) z art. 37 k.p.a. Poddając analizie tę instytucję należy 
zastrzec, iż musi być ona odróżniona od środka prawnego zwyczajnego, jakim jest 
zażalenie z art. 141 k.p.a. W naszej ocenie nazwanie przez prawodawcę instytucji 
z art. 37 k.p.a. zażaleniem może wprowadzać w błąd. Zażalenie z art. 37 k.p.a. 
pełni bowiem zupełnie inną funkcję procesową niżeli zażalenie z art. 141 k.p.a. 
Mamy tutaj do czynienia w istocie z naruszenie dyrektywy konsekwencji termi-
nologicznej (zakazu wykładni homonimicznej)23, co z pewnością nie służy jakości 
regulacji i wymaga – jak się wydaje – pilnej interwencji prawodawcy.

Zażalenie (wezwanie do usunięcia naruszenia prawa) z art. 37 k.p.a. jest in-
strumentem, przy wykorzystaniu którego strona postępowania (lub podmiot na 
prawach strony) może wyrazić swoje niezadowolenie z tytułu niezałatwienia spra-
wy w terminie lub z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania24. Środek 

22	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Opolu	z	dnia	24	października	2013	r.,	sygnatura:	II	SAB/Op	57/13,	Legalis.
23	 	Por.	szerzej:	Postanowienie	SN	z	dnia	29	stycznia	2009	r.,	sygnatura:	I	KZP	28/08,	OSNKW	2009,	Nr	2,	

Poz.	14.
24	 	Przewlekłym	prowadzeniem	postępowania	będzie	postępowanie	prowadzone	w	sposób	nieefektywny	po-

przez	wykonywanie	czynności	pozornych,	powodujących,	 że	 formalnie	organ	nie	 jest	bezczynny,	 ewen-
tualnie	mnożenie	 przez	 organ	 czynności	 dowodowych	 ponad	 potrzebę	wynikającą	 z	 istoty	 sprawy;	 por.	
szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	27	sierpnia	2013	r.,	sygnatura:	II	OSK	549/13,	Legalis;	Wyrok	NSA	z	dnia	26	
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z art. 37 k.p.a. może być wniesiony w każdym czasie, o ile tylko oczywiście organ 
pozostaje w zwłoce. Środek przewidziany w art. 37 § 1 k.p.a. kieruje się do organu 
wyższego stopnia, a jeśli nie ma takiego organu to w takim przypadku do organu 
prowadzącego postępowanie administracyjne wystosowuje się wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa. Należy przy tym zastrzec, iż przedmiotem zaskarżenia 
nie jest tutaj czynność procesowa (działanie), lecz stan faktyczny i prawny, będący 
rezultatem niezałatwienia sprawy w terminie prawem określonym lub przewlekłe-
go prowadzenia postępowania w sprawie.

Środek z art. 37 k.p.a. znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy: (i) właściwy organ 
administracji publicznej uchybi terminowi określonemu w art. 35 k.p.a.; (ii) wła-
ściwy organ administracji publicznej uchybi terminowi ustalonemu w myśl po-
stanowień z art. 36 k.p.a.; (iii) właściwy organ administracji publicznej będzie 
prowadzić postępowanie w sposób przewlekły; (iv) właściwy organ administracji 
publicznej uchybi terminowi z odpowiednio z art. 35 albo art. 36 k.p.a. i będzie 
równocześnie prowadzić postępowanie w sposób przewlekły.

Konsekwencją uznania przez właściwy organ administracji publicznej (odpo-
wiednio: organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisu z art. 17 k.p.a., w przy-
padku zażalenia albo organ rozpoznający sprawę, w przypadku wezwania do usu-
nięcia naruszenia prawa) wykorzystania instrumentu z art. 37 § 1 k.p.a. za uza-
sadnione, jest spoczywający na tym organie obowiązek wyznaczenia dodatkowego 
terminu do załatwienia sprawy, zarządzenia wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia 
sprawy w terminie oraz stwierdzenia tego, czy niezałatwienie sprawy w terminie 
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Organ ten jest dodatkowo upraw-
niony do podjęcia – w razie potrzeby (tj. przykładowo wtedy, gdy opieszałość 
w działaniu danego organu ma nagminny charakter) – środków zapobiegających 
naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Rozstrzygnięcie w powyż-
szej materii zapadnie w formie prawnej postanowienia, na które to postanowienie 
nie będzie przysługiwać zażalenie (argumentum z art. 123 § 1 k.p.a. w połączeniu 
z art. 141 § 1 k.p.a.25).

Organ wyznaczając nowy termin do załatwienia sprawy kierować się będzie 
ogólną zasadą szybkości postępowania (art. 12 k.p.a.), a tym samym zobligowany 
będzie przyjąć możliwie najkrótszy termin do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy 

października	 2012	 r.,	 sygnatura:	 II	OSK	1956/12,	Legalis.	 Przewlekłe	 prowadzenie	 postępowania	 przez	
organ	 zaistnieje	wówczas,	 gdy	 organowi	można	 skutecznie	 przedstawić	 zarzut	 niedochowania	 należytej	
staranności	w	 takim	zorganizowaniu	postępowania	 administracyjnego,	by	zakończyło	 się	ono	w	 rozsąd-
nym	terminie,	względnie	zarzut	prowadzenia	czynności	(w	tym	dowodowych)	pozbawionych	dla	sprawy	
jakiegokolwiek	znaczenia;	por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	20	grudnia	2013	r.,	sygnatura:	VII	
SAB/Wa	88/13,	Legalis.	Pojęcie	«przewlekłość	postępowania»	obejmować	będzie	opieszałe,	niesprawne	
i	nieskuteczne	działanie	organu,	w	 sytuacji	gdy	 sprawa	mogła	być	załatwiona	w	 terminie	krótszym,	 jak	
również	nieuzasadnione	przedłużanie	terminu	załatwienia	sprawy;	por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	
z	dnia	11	grudnia	2013	r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	473/13,	Legalis;	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	25	listo-
pada	2013	r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	507/13,	Legalis.

25	 	Por.	także:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	26	stycznia	2006	r.,	sygnatura:	VI	SA/Wa	2043/05,	LEX	nr	
220771;	Wyrok	NSA	z	dnia	12	kwietnia	2001	r.,	sygnatura:	IV	SA	1866/00,	ONSA	2002,	Nr	4,	poz.	144;	
Postanowienie	NSA	z	dnia	31	stycznia	2013	r.,	sygnatura:	I	OSK	74/13,	Legalis.;	Wyrok	NSA	z	dnia	24	maja	
2001	r.,	sygnatura:	IV	SA	572/99,	ONSA	2002,	Nr	3,	poz.	116.
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administracyjnej26. Termin ten musi przyjąć przy tym postać konkretnej daty, a nie 
enigmatycznego zakreślenia okresu, który jest organowi niezbędny do rozpozna-
nia i rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej27. Organ dodatkowo dokonuje 
ustalenia tego, jakie są powody niezałatwienia sprawy w terminie i czy niezałatwie-
nie to miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ustalając tę ostatnią okolicz-
ność organ bierze w szczególności pod uwagę to, jaka była długość opóźnienia oraz 
jakie skutki to opóźnienie wywołało tak dla interesu strony, jak i dla interesu spo-
łecznego. O rażącym naruszeniu prawa można będzie przykładowo mówić wtedy, 
gdy opieszałe działania organu były całkowicie nieuzasadnione28. Za rażące naru-
szenie prawa można będzie uznać także oczywiste niezastosowanie normy z art. 35 
k.p.a. lub zastosowanie nieprawidłowe, jak również długotrwałość prowadzenia 
postępowania czy brak jakiejkolwiek aktywności organu w tym postępowaniu29. 
W przypadku bezczynności organu z rażącym naruszeniem prawa nie będziemy 
mieli natomiast do czynienia w sytuacji, jeśli organ podejmował jednakże pewne 
czynności w sprawie30. Uznanie tego, iż niezałatwienie sprawy administracyjnej 
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa stanowi punkt wyjścia dla orzeczenia 
o odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia przepisu z art. 35 k.p.a.

Dokonując oceny praktycznej skuteczności środka z art. 37 k.p.a. należy wska-
zać, iż nie może być on uznany za skuteczny instrument zabezpieczający respek-
towanie przez organy administracji publicznej terminów z art. 35 k.p.a. Środek 
z art. 37 k.p.a. nie stanowi bowiem jakiejkolwiek gwarancji tego, że ten nowy, 
wyznaczony termin będzie respektowany. Co więcej zastosowanie środka z art. 37 
k.p.a. prowadzi w praktyce częstokroć do swoistego przedłużenia postępowania 
administracyjnego w sprawie. By możliwe było bowiem w ogólności stwierdzenie 
tego, czy wykorzystanie środka z art. 37 k.p.a. jest uzasadnione, wymagane jest 
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie to siłą rzeczy opóźni 
rozpoznanie i rozstrzygnięcie zasadniczej sprawy administracyjnej. Opóźnienie to 
będzie w szczególności dotkliwe w sytuacji, gdy postępowanie wyjaśniające będzie 
prowadzone przez organ wyższego stopnia. Organ ten zmuszony będzie bowiem 
w pierwszej kolejności pozyskać akta sprawy od organu stopnia niższego. Rzeczą 
oczywistą jest to, że samo pozyskanie akt wraz z koniecznością przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego będzie wymagało czasu, co doprowadzi do powsta-
nia istotnego opóźnienia w zakresie rozpoznania przez organ niższego stopnia za-
sadniczej sprawy administracyjnej.

Kodeksowym środkiem nakierowanym na zabezpieczenie respektowania ter-
minów z art. 35 k.p.a. i na przeciwdziałanie bezczynności organu i przewlekłe-
mu prowadzenia postępowania w sprawie jest także odpowiedzialność pracownika 
z art. 38 k.p.a. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił spra-

26	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	21	czerwca	1996	r.,	sygnatura:	I	SAB	28/96,	ONSA	1997,	Nr	2,	poz.	97.
27	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	27	czerwca	2006	r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	219/05,	Legalis.
28	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	we	Wrocławiu	z	dnia	10	kwietnia	2014	r.,	sygnatura:	II	SAB/Wr	14/14,	Legalis.
29	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	20	grudnia	2013	r.,	sygnatura:	VII	SAB/Wa	88/13,	Legalis;	

Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	25	listopada	2013	r.,	sygnatura:	I	Sab/Wa	437/13,	Legalis.
30	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	14	lutego	2013	r.,	sygnatura:	I	SAB/Wa	348/12,	LEX	nr	

1277927.
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wy w terminie, podlega za takie zachowanie odpowiedzialności porządkowej lub 
dyscyplinarnej albo też innej odpowiedzialności określonej w przepisach prawa. 
Odpowiedzialności tej podlegać będzie on także wtedy, gdy nie dopełni obowiązku 
sygnalizacji z art. 36 k.p.a., jak również wtedy, gdy nie załatwi sprawy w dodat-
kowym terminie wyznaczonym w oparciu o normę z art. 37 k.p.a. Należy przy 
tym zastrzec, iż środek z art. 38 k.p.a. nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej 
dla ustalenia kwestii odpowiedzialności pracownika. Pracownik będzie podlegać 
tej odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy będzie istniała ku temu autonomicz-
na - w relacji do przepisów k.p.a - podstawa prawna. Podstawą taką mogą być 
przykładowo przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych31, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych32, czy też ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o Służbie Cywilnej33. Siłą rzeczy, 
odpowiedzialność ta będzie mogła zatem zostać wyciągnięta wyłącznie wobec tych 
pracowników, którzy mieszczą się w zakresie podmiotowym ustaw, które stano-
wią podstawę materialnoprawną dla ustalenia odpowiedzialności. Środek z art. 38 
k.p.a. nie znajdzie w rezultacie zastosowania do licznego grona pracowników ad-
ministracji publicznej, co istotnie ogranicza jego praktyczną skuteczność, jako in-
strumentu zabezpieczającego respektowanie przez organ terminów z art. 35 k.p.a.

Rozstrzygnięcie o odpowiedzialności pracownika będzie odbywać się w ramach 
odrębnego postępowania i będzie wymagało w szczególności wykazania spełnienia 
przesłanki, iż sprawa nie została załatwiona w terminie z uwagi na nieuzasadnione 
przyczyny. W praktyce wykazanie tej ostatniej przesłanki jest istotnie utrudnione, 
albowiem obwinieni pracownicy wykazują w toku takich postepowań częstokroć 
to, iż niezałatwienie sprawy w terminie jest rezultatem natłoku spraw i wynikają-
cej z zasad ogólnych praworządności i prawdy obiektywnej konieczności ustalenia 
stanu prawdy obiektywnej, co siłą rzeczy wymaga przeprowadzenia wielu czyn-
ności wyjaśniających i dowodowych, a zatem i czasu. W konsekwencji relatywnie 
rzadko mamy do czynienia z orzeczeniem o odpowiedzialności pracownika za na-
ruszenie terminów z k.p.a. Tym samym można z powodzeniem przyjąć, że środek 
z art. 38 k.p.a. pełni wyłącznie funkcję dyscyplinującą i jako taki stanowi wątpliwą 
gwarancję przestrzegania terminów z art. 35 k.p.a.

Ostatnim z kodeksowych środków zabezpieczających respektowanie terminów 
z art. 35 k.p.a. jest instytucja skargi z art. 227 k.p.a. Wniesienie tej skargi będzie 
prowadzić do wyciągnięcia odpowiedzialności pracowniczej względem pracowni-
ka, który jest odpowiedzialny za nieterminowe załatwienie sprawy administracyj-
nej. Skarga ta jest zatem bardzo podobna do instytucji z art. 38 k.p.a., przy czym 
środek ten znajdzie zastosowanie względem wszystkich pracowników administra-
cji publicznej.

Środkiem dyscyplinującym organy administracji publicznej do przestrzegania 
terminów z art. 35 k.p.a. jest także skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Wa-

31	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	269.
32	 	Dz.	U.	z	2008	r.,	Nr	223,	poz.	1458,	z	późn.	zm.
33	 	Dz.	U.	z	2008	r.,	Nr	227,	poz.	1505,	z	późn.	zm.
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runkiem koniecznym wniesienia tej skargi jest uprzednie wyczerpanie środków 
zaskarżenia (a zatem środka z art. 37 k.p.a.)34. Nieskorzystanie z tego środka po-
woduje konieczność odrzucenia skargi35. Skarga ta ma zatem charakter wtórny 
w relacji do środka z art. 37 k.p.a., co siłą rzeczy istotnie ogranicza praktyczną 
skuteczność skargi z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi36.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględniając tę skargę zobowiązuje organ 
do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czyn-
ności, lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających 
z przepisów prawa (argumentum z art. 149 p.p.s.a.). Jednocześnie sąd administra-
cyjny pierwszej instancji stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (argumentum z art. 149 
p.p.s.a.), co ma istotne znaczenie dla następczego orzeczenia o odpowiedzialności 
odszkodowawczej organu. W razie niewykonania przez organ wyroku uwzględ-
niającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, po 
uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub 
załatwienia sprawy, strona może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wy-
mierzenia temu organowi grzywny. Sąd, w takim przypadku, może ponadto orzec 
o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to cha-
rakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu 
faktycznego i prawnego. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym na-
ruszeniem prawa, co ma podobnie istotne znaczenie dla następczego orzeczenia 
o odpowiedzialności odszkodowawczej organu (argumentum z art. 154 p.p.s.a.).

Swoistym zabezpieczeniem respektowania przez organy administracji publicz-
nej terminów z art. 35 k.p.a. jest także mechanizm odpowiedzialności cywilno-
prawnej organu za szkody powstałe w rezultacie bezprawnego opóźnienia w zała-
twieniu sprawy administracyjnej37. Nieuprawnione uchybienie przez organ admi-
nistracji publicznej terminowi z art. 35 k.p.a. może uzasadniać odpowiedzialność 
odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza 
państwowego przy wykonywania powierzonej mu czynności. Odpowiedzialność 
taka będzie ustalana w postępowaniu cywilnym prowadzonym przez właściwy sąd 
powszechny.

Dokonując oceny skuteczności tego ostatniego środka należy wskazać, iż jego 
rolą jest rekompensowanie szkód powstałych w rezultacie bezczynności organu 
lub przewlekłego prowadzenia postępowania, a nie zabezpieczenie respektowania 
terminów z art. 35 k.p.a. W rezultacie środek ten jest ze swojej natury dość wąt-
pliwym zabezpieczeniem respektowania tych terminów przez organy administracji 

34	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	11	lutego	2011	r.,	sygnatura:	I	FSK	270/10,	Legalis.
35	 	Por.	szerzej:	Postanowienie	WSA	w	Krakowie	z	dnia	26	sierpnia	2009	r.,	sygnatura:	II	SAB/Kr	45/09,	Le-

galis.
36	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	270,	z	późn.	zm.;	zwana	dalej:	p.p.s.a.
37	 	Por.	szerzej:	Uchwała	Składu	Siedmiu	Sędziów	SN	z	dnia	28	września	1990	r.,	sygnatura:	III	CZP	33/90,	

OSNC	1991,	Nr	1,	poz.	3.
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publicznej. Dodatkowo jego praktyczne wykorzystanie jest związane z istotnym 
obciążeniem dla strony, która zobligowana jest wykazać w szczególności to, iż po-
wstała szkoda jest rezultatem nieprawidłowego działania organu (bezczynności 
tego organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego).

4. Podsumowanie

Kodeksowe i pozakodeksowe środki, przy wykorzystaniu których prawodawca 
zabezpieczył respektowanie terminów załatwiania spraw w postępowaniu admi-
nistracyjnym i umożliwił stronie przeciwdziałanie bezczynności organu lub prze-
wlekłemu prowadzeniu postępowania administracyjnego charakteryzują się niską 
skutecznością. Środki te stanowią w rezultacie wątpliwą gwarancję tego, iż terminy 
w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgód i pozwoleń niezbędnych 
do prowadzenia prac rewitalizacyjnych i inwestycyjnych w obszarze infrastruktury 
kolejowej będą w rzeczywistości przestrzegane. Brak odpowiednich gwarancji re-
spektowania terminów z art. 35 k.p.a. skutkuje tym, iż terminy te w praktyce nie 
są przeważnie przestrzegane, co negatywnie wpływa na możliwość efektywnego 
prowadzenia prac w obszarze infrastruktury kolejowej.

De lege ferenda należy postulować wprowadzenie do ustaw normujących po-
stepowanie administracyjne środków zabezpieczających przestrzeganie terminów 
z art. 35 k.p.a. charakteryzujących się większą skutecznością. Jak się wydaje środ-
kiem takim mogłaby być przykładowo instytucja kary pieniężnej, która jest wy-
korzystywana na gruncie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym38 oraz na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane39. Na gruncie tych ustaw nierespektowanie przez organy terminów 
związane jest z możliwością nałożenia na nie kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki. 
Nałożenie na organ kary pieniężnej stanowi istotne obciążenie finansowe dla tego 
organu i równocześnie silną motywację do przestrzegania terminów w przyszłości.

Pożądane byłoby także – jak się nam wydaje - rozważenie szerszego wyko-
rzystania w poszczególnych postępowaniach administracyjnych terminów prawa 
materialnego, a zatem takich, których upływ związany jest z utratą przez organ 
kompetencji do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej i domniemaniem 
wydania przez ten organ decyzji pozytywnej. Terminy takie z powodzeniem 
wykorzystywane są w niektórych obszarach prawa administracyjnego, jak np. 
w obszarze sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad na-
bywaniem znacznych pakietów akcji instytucji finansowej (np. art. 25 i nast. 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe40). W świetle postanowień 
z art. 25g ust. 4 pr.b. niezajęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi-
ska w sprawie, w oznaczonym tamże terminie, jest interpretowane jako doro-
zumiany brak sprzeciwu odnośnie do nabycia przez dany podmiot znacznego 

38	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	647,	z	późn.	zm.
39	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	1409,	z	późn.	zm.
40	 	Tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2012	r.,	poz.	1376,	z	późn.	zm.;	zwana	dalej:	pr.b.
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pakietu akcji banku krajowego. Podmiot ten może zatem już po upływie rze-
czonego terminu, w obliczu braku stanowiska KNF nabyć znaczny pakiet akcji 
banku krajowego bez obaw odnośnie do zastosowania względem niego środków 
nadzoru z art. 25l pr.b. Upływ terminu o którym jest mowa w art. 25g ust. 4 
pr.b. prowadzi do utraty przez organ nadzoru kompetencji do merytorycznego 
rozstrzygnięcia sprawy (a zatem rozstrzygnięcia sprawy co do istoty). Tym sa-
mym po upływie rzeczonego terminu KNF nie jest już dalej kompetentna do 
wydania decyzji w tej sprawie41. Upływ terminu materialnoprawnego stanowi 
w istocie trwałą i nieusuwalną przeszkodę w możliwości dalszego prowadzenia 
tego postępowania administracyjnego42. Organ administracji publicznej jest bo-
wiem umocowany do prowadzenia postępowania administracyjnego wyłącznie 
w takim zakresie, jaki został określony w treści przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego43. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której organ nadzoru 
nie może rozstrzygnąć sprawy co do istoty, jednakże jednocześnie w sprawie tej 
jest nadal zawisłe postępowanie administracyjne. W myśl bowiem postanowień 
z art. 19 k.p.a. organy administracji publicznej zostały zobligowane do prze-
strzegania w toku postępowania administracyjnego właściwości każdego rodza-
ju44. Warto przy tym pamiętać, iż w przyjętym w k.p.a. modelu postępowania 
organ administracji publicznej może działać w danej sprawie administracyjnej 
wyłącznie wtedy, gdy kumulatywnie spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, 
organ ten musi być właściwy. Po drugie, organ ten musi być bezstronny. Utrata 
właściwości przez organ nadzoru stoi w opozycji do możliwości rozstrzygnięcia 
sprawy co do istoty. Sytuacja ta – jak się wydaje – rodzi konieczność wydania 
przez KNF decyzji o umorzeniu rzeczonego postępowania z uwagi na jego bez-
przedmiotowość (art. 105 § 1 k.p.a.). Mamy tutaj bowiem do czynienia z sy-
tuacją, w której brakuje jednego z elementów stosunku materialnoprawnego 
(kompetencji organu nadzoru do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty), który to 
brak uniemożliwia rozstrzygnięcie sprawy co do istoty45. 

Celowe byłoby wreszcie – jak się nam wydaje – rozważenie możliwości prze-
niesienia na grunt k.p.a. rozwiązania z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedłużenie terminu 
rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy może odbyć się wyłącznie raz i tylko o okre-
ślony przepisami prawa czas. Pozwoliłoby to wyeliminować sytuację, w której or-
gany w pojedynczym postępowaniu wielokrotnie korzystają z instytucji sygnaliza-
cji z art. 36 k.p.a.

41	 	Por.	także:	Wyrok	NSA	z	dnia	21	lipca	2009	r.,	sygnatura:	II	GSK	704/09,	http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-
c/489600E4C1;	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	08	grudnia	2010	r.,	sygnatura:	VI	SA/Wa	2016/10,	http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/59AA3D846B.

42	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	28	kwietnia	2003	r.,	sygnatura:	II	SA	3953/01,	LEX	nr	157739.
43	 	Por.	szerzej:	Wyrok	NSA	z	dnia	15	stycznia	1998	r.,	sygnatura:	II	SA	1178/97,	LEX	nr	41410;	Wyrok	NSA	

z	dnia	23	kwietnia	2002	r.,	sygnatura:	I	SA	2453/00,	LEX	nr	81713.
44	 	Zob.:	Wyrok	NSA	z	dnia	27	września	2013	r.,	sygnatura:	I	OW	134/13,	http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/

F5BE4DD69F.
45	 	Por.	szerzej:	Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	22	maja	2007	r.,	sygnatura:	VII	SA/Wa	285/07,	Legalis;	

Wyrok	WSA	w	Warszawie	z	dnia	17	czerwca	2008	r.,	sygnatura:	I	SA/Wa	485/08,	Legalis;	Wyrok	NSA	z	
dnia	13	lutego	2001	r.,	sygnatura:	I	SA	2032/99,	LEX	nr	75519.
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Postulowane rozszerzenie i modyfikacja katalogu kodeksowych środków prze-
ciwdziałania bezczynności i przewlekłemu prowadzeniu postępowania byłoby 
z korzyścią dla całego obrotu gospodarczego, interesu stron postępowania, jak i dla 
interesu społecznego. Uczynienie powyższych instytucji instytucjami systemowy-
mi byłoby oczywiście – co z punktu widzenia niniejszej publikacji i Konferencji 
wydaje się być najważniejsze – z istotną korzyścią dla efektywności prac moder-
nizacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych w obszarze infrastruktury kolejowej, 
a w rezultacie dla całego rynku kolejowego.
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Streszczenie. Infrastruktura kolejowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz jest 
bardzo kosztowna w eksploatacji. Konieczne jest zatem jej intensywne wykorzystanie, aby dobrze 
spełniała swoje funkcje w systemie społeczno-gospodarczym kraju, przyczyniając się do jego roz-
woju. W artykule na podstawie wybranych mierników porównano obecne wykorzystanie polskiej 
infrastruktury kolejowej w przewozach pasażerskich z kilkoma innymi krajami należącymi do 
Wspólnoty Europejskiej.

Słowa kluczowe: wykorzystanie infrastruktury kolejowej w Polsce, przewozy pasażerskie 

1. Infrastruktura kolejowa, jako element systemutransportowego

Współczesny system transportowy opiera się na coraz nowocześniejszymi środ-
kach transportu. Efektywność ich zastosowania warunkowana jest jednak w znacz-
nej mierze stanem technicznym oraz przepustowością infrastruktury transporto-
wej. Po kilkunastu latach znacznej przewagi wielkości nakładów kierowanych na 
infrastrukturę drogową obserwujemy obecnie przyspieszony proces rewitalizacji, 
a przede wszystkim modernizacji linii kolejowych. Budowane są nawet fragmenty 
nowych linii, np. połączenia do lotnisk. Tylko w 2014 roku PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.przewiduje nakłady na te zadania w wysokości około 7 mld złotych.

Dysponowanie nowoczesną infrastrukturą jest zatem warunkiem koniecznym 
decydującym o sprawności całego systemu transportowego, wpływając jednocze-
śnie na możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.W przypadku 
infrastruktury kolejowej należy ponadto zwrócić uwagę, że z uwagi na olbrzymie 
koszty jej funkcjonowania szczególnie ważne jest, aby była ona wykorzystywana 
w możliwe największym stopniu.

Pojawia się w tym kontekście pytanie o metodę oceny tego wykorzystania. 
Zapewne najdokładniejsza taka ocena powinna mieć charakter ekonomiczny 
i uwzględniać zarówno wyniki gospodarcze samego zarządcy infrastruktury, efek-
tywność nakładów poniesionych na inwestycje, udział kolei w rynku transpor-
towym jak i inne elementy. Najważniejsza byłaby jednak możliwość dokonania 
oceny, na ile infrastruktura kolejowa w rozpatrywanym okresie przyczyniła się do 
pomyślnego wzrostu gospodarczego, czy była jego wsparciem czy hamulcem.
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Udzielenie możliwie precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytania jest jednak 
bardzo trudne i wymagałoby przeprowadzenia wielu obliczeń i symulacji, prowo-
kując zapewne także szereg sporów metodycznych. Zagadnienie jest tym bardziej 
skomplikowane, że dotyczy zarówno przewozów pasażerskich jak i towarowych, 
które w dodatku – realizowane na tych samych liniach kolejowych – pod wzglę-
dem technologicznym nie w pełni do siebie przystają.

W artykule zaproponowano analizę porównawczą, polegającą na zestawieniu 
kilku wybranych mierników osiąganych na kolejach kilku krajów Wspólnoty Eu-
ropejskiej. Autor nawiązuje w ten sposób do swojej wcześniejszej pracy [5] i wy-
nikających z niej wniosków. Przeprowadzona w jej ramach próba odpowiedzi na 
zasadnicze pytanie: „jaką wielkość przewozów pasażerskich należy uznać za ra-
cjonalną?”, prowadzi do podstawowej konstatacji dotyczącej skali porównawczej. 
Okazuje się bowiem, że podejście polegające na znalezieniu „wzorcowej” – wspól-
nej, średniej europejskiej dla wszystkich krajów unijnych nie jest w pełni trafne. 
Wynika to ze znacznego zróżnicowania poszczególnych państw pod względem 
wielkości powierzchni, wielkości i gęstości zaludnienia, długości linii kolejowych, 
zamożności i szeregu innych czynników.

Porównanie należałoby zatem ograniczyć tylko do grupy takich krajów, któ-
re charakteryzują się podobnymi uwarunkowaniami zarówno geograficznymi, jak 
i społecznymi czy gospodarczymi.

2. Założenia metodyczne oceny porównawczej

Posługując się zatem powyższymi doświadczeniami do przeprowadzenia analizy 
porównawczej dotyczącej oceny sytuacji w Polsce wybrano siedem następujących 
krajów: Francja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Włochy i Wielka Brytania.Wybór 
ten podyktowany został próbą porównania z sytuacją w krajach stanowiących czo-
łówkę gospodarczą UE, a dodatkowo przeanalizowaniem sytuacji w Rumunii, która 
z uwagi na wielkość powierzchni oraz doświadczenia z okresu powojennego w spo-
sób oczywisty stanowi dogodny materiał porównawczy. Jednocześnie liczność próby 
wynosząca 7 jest minimalną graniczną wartością podawaną przez statystyków.

Ocena wykorzystania infrastruktury w przewozach pasażerskich przeprowa-
dzona zostanie z wykorzystaniem metod analizy korelacji statystycznej. Zgodnie 
z jej zasadami [2] założono, że zależność funkcyjna postaci y = f(x) rzadko wystę-
puje w sferze społecznej i gospodarczej, gdzie często istotnym elementem bada-
nych zjawisk jest czynnik losowy e. Zależność korelacyjna ma wówczas charakter 
stochastyczny (statystyczny) postaci y = f(x, e).

W każdym przypadku badana będzie korelacja cząstkowa (częściowa), czyli 
współzależność pomiędzy dwiema zmiennymi z wyłączeniem wpływu cech pozo-
stałych poprzez uznanie ich jako stałych.

Badanie związku korelacji wymaga dobrego rozeznania merytorycznej strony ba-
danych zjawisk. W tym przypadku przyjęto, że zmiennymi objaśnianymi (Y) będą:
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– wielkość kolejowych przewozów pasażerskich,
– wielkość pracy przewozowej,
– średnia odległość przejazdu,
– udział kolei w rynku.
Natomiast zmiennymi objaśniającymi (X) będą:
– długość linii kolejowych,
– gęstość linii kolejowych,
– stosunek długości linii kolejowych do długości dróg kołowych.
Pomiędzy odpowiednimi parami tych zmiennych zbadane zostaną związki kore-

lacyjne dla ustalonego zbioru państw, wyznaczona linia trendu uśredniająca zależno-
ści w układzie międzynarodowym oraz oceniona pozycja polskich kolei w tym kon-
tekście. Dla każdej pary zmiennych obliczone zostają także mierniki siły korelacji: 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona (rxy) oraz współczynnik determinacji (R2).

3. Dane wykorzystane w analizie

W celu uzyskania porównywalności obliczeń wykorzystane zostają dane doty-
czące zmiennych objaśniających i objaśnianych zaczerpnięte z oficjalnych roczni-
ków statystycznych: Eurostat [1], GUS [4] oraz pomocniczo – UIC [3] i dotyczą 
roku 2012.

Tabela 1. Zmienne objaśniane i objaśniające.

Nazwa
kraju

Zmienne objaśniane Y Zmienne objaśniające X

Przewozy
pasażerskie

[mln. pas/rok]

Praca
przewozowa

[mld pkm/rok]

Średnia
odległość
przejazdu

[km]

Udział 
kolei 

w rynku
[%]

Długość 
linii kolejo-

wych
[km]

Gęstość linii 
kolejowych

[km/100 km2 
pow.]

Udział linii ko-
lejowych w sieci 
transportowej

[%]
Francja 1151 91298 79,3 9,8 30884 5,7 2,9
Hiszpania 208 22645 108,9 5,3 15932 3,1 2,3
Niemcy 1981 79228 40,0 7,9 33576 9,4 5,0
Polska 273 17826 65,3 5,2 19725 6,3 8,8
Rumunia 58 5044 87,0 5,4 10777 4,5 4,5
Włochy 582 40554 69,7 5,5 17045 5,7 3,4
W. Brytania 1468 56617 38,6 7,3 16134 6,6 3,7

Dane zawarte w tabeli pochodzą bezpośrednio ze wskazanych źródeł. Udział 
linii kolejowych w ogólnej długości lądowej sieci transportowej w poszczególnych 
krajach obliczono ze wzoru:

 (1)
gdzie:
w – udział linii kolejowych w ogólnej długości sieci transportowej [%],
dlk – długość linii kolejowych [km],
ddk – długość sieci dróg kołowych [km]1.

1	 	Dane	o	sieci	dróg	kołowych	na	podstawie	„European	Road	Statistics”.

100%lk

lk dk

dw
d d

= ⋅
+
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Na marginesie uwag o danych statystycznych warto zauważyć, że ich pozyskiwanie 
w warunkach postępującej deregulacji europejskiego rynku kolejowego jest coraz trud-
niejsze. Wynika to z faktu, że przewoźnicy traktują informacje o wielkości, a zwłaszcza 
o strukturze przewozów jako tajemnicę przedsiębiorcy. Występują również problemy 
ze standaryzacją rodzaju danych oraz sposobem i zakresem ich gromadzenia.

Dokładne analizy należałoby zatem poprzedzić zestawieniem i krytyczną oceną 
dostępnych informacji. Taka weryfikacja wymagałaby zresztą opracowania osobnej 
metody, zatem wykracza znacznie poza obszar tematyczny możliwy do podjęcia 
w ramach niniejszej pracy. Nie obniża to jednak wartości wniosków możliwych do 
wyciągnięcia z wykorzystaniem proponowanego podejścia, ponieważ dotyczą one 
najważniejszych trendów i z natury rzeczy mają charakter poglądowy.

4. Ocena wykorzystania infrastruktury kolejowej

Zgodnie z zaproponowanym wcześniej porządkiem obecnie zestawione zostaną 
ze sobą wybrane pary zmiennych objaśniających i objaśnianych. Dwie podstawo-
we korelacje wymagające analizy to porównanie przewozów i pracy przewozowej 
z długością linii kolejowych.

4.1. Przewozy pasażerskie a długość linii kolejowych

Badając związki dla wybranych krajów europejskich można stwierdzić, że 
istnieje silna korelacja (r ≈ 0,74) pomiędzy wielkością przewozów pasażerskich 
a długością linii kolejowych. Jednocześnie współczynnik determinacji R2 ≈ 0,55 
oznacza, że w warunkach przeciętnych dla wybranej grupy krajów długość linii 
kolejowych w 55% determinuje wielkość przewozów.

Rys. 1. Korelacja pomiędzy wielkością przewozów a długością linii kolejowych
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Analizując intensywność wykorzystania linii kolejowych z punktu widzenia 
wielkości przewozów pasażerskich należy wskazać europejskiego lidera, którym 
jest Wielka Brytania. Realizowane tam przewozy są o 175% większe od „średnich” 
wyznaczanych linią trendu. W Niemczech jest to już tylko 20%. Oprócz Rumunii 
(-70%) najgorzej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie wielkość przewozów wynika-
jąca z linii trendu powinna osiągać 763 mln osób rocznie, a zatem jestobecnie aż 
65% niższa od racjonalnej wartości.

4.2. Praca przewozowa a długość linii kolejowych

Podobna sytuacja występuje także w przypadku wielkości pracy przewozowej.

Rys. 2. Korelacja pomiędzy pracą przewozową a długością linii kolejowych

Dla wybranej grupy państw również istnieje silna korelacja (r ≈ 0,86) pomię-
dzy zmiennymi objaśnianą i objaśniającą. Ponownie za najbardziej intensywnie 
wykorzystywaną uznać można sieć kolei brytyjskich (88% powyżej przeciętnej), 
a także włoskich (22%) i francuskich (15%). Na kolejach w Polsce praca prze-
wozowa powinna kształtować się na poziomie około 42 tys. paskm/rok (obecnie 
tylko 17,8 tys.), jest zatem obecnie o około 58% niższa od wynikającej z linii 
trendu.

4.3. Średnia odległość przejazdu a długość linii kolejowych

Średnia odległość na jaką przemieszcza się statystyczny podróżny jest 
wskaźnikiem wynikowym i obliczany jest jako iloraz pracy przewozowej i wiel-
kości przewozów. Łączy zatem omówione uprzednio mierniki. Analiza tego 
wskaźnika dla wybranych siedmiu krajów pokazuje, że związek korelacyjny jest 
bardzo słaby.
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Rys. 3. Korelacja pomiędzy średnią odległością przejazdu a długością linii kolejowych

Z zamieszczonego wykresu można jednak wyciągnąć pewne wnioski. Średnia 
odległość przejazdu pokazuje, jakie przewozy pasażerskie dominują na danej sieci 
kolejowej: aglomeracyjne i regionalne (nazywane łącznie lokalnymi), które charak-
teryzują się krótszymi podróżami, czy też międzyaglomeracyjne i międzyregionalne 
(nazywane łącznie dalekobieżnymi), które cechują z kolei przejazdy na większe 
odległości.

W przypadku rozpatrywanych krajów okazuje się, że w Wielkiej Brytanii zde-
cydowanie dominują przewozy lokalne (głównie aglomeracyjne w obszarze Lon-
dynu). Podobnie jest w Niemczech, gdzie sieć połączeń kwalifikowanych pociąga-
mi ICE jest imponująca, a mimo to udział przewozów lokalnych znacznie obniża 
średnią odległość przejazdu.

W Polsce wskaźnik ten od szeregu lat kształtuje się na poziomie około 60-
70 km. Można zatem ocenić, że nasza sieć kolejowa jest w podobnych proporcjach 
wykorzystywana w przewozach dalekobieżnych i lokalnych.

4.4. Udział kolei w rynku a gęstość linii kolejowych

Kolejna zależność dotyczy badania, czy istnieje związek pomiędzy gęstością 
linii kolejowych a udziałem kolei w przewozach pasażerskich. Czy zatem fakt, 
że na terenie danego kraju funkcjonuje więcej linii kolejowych w przeliczeniu 
na 1 km2 powierzchni przekłada się na większy udział kolei w rynku transpor-
towym.

Analiza związków korelacyjnych pokazuje, że istnieje średnia korelacja 
(r ≈ 0,45) oraz niski, lecz wyraźny związek korelacyjny (R2 ≈ 0,21). W tych wa-
runkach można stwierdzić, że w Polsce udział kolei jest proporcjonalnie niższy 
niż w pozostałych krajach, a jego poziom wynoszący obecnie 5,2% powinien być 
wyższy i wynosić około 6,8%.
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Rys. 4. Korelacja pomiędzy udziałem kolei w przewozach pasażerskich a gęstością linii kolejowych

Jak się wydaje osiągnięcie takiego poziomu wymaga zarówno lepszej koordyna-
cji oferty przewozowej pomiędzy poszczególnymi przewoźnikami zarówno kolejo-
wymi, jak i innymi – przede wszystkim drogowymi, funkcjonującymi w obszarze 
transportu publicznego. Niezbędnym elementem takiej współpracy są także no-
woczesne węzły intermodalne, współpraca taryfowa itp.

4.5. Udział kolei w rynku a udział linii kolejowych w sieci transportowej

W ostatnich latach budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce postę-
puje w szybkim tempie. W ten sposób system dróg kołowych, pomimo stałego 
problemu kongestii, sprzyja rozwojowi transportu drogowego, zarówno publicz-
nego jak i motoryzacji indywidualnej.

Rys. 5. Korelacja pomiędzy udziałem kolei w przewozach pasażerskich a udziałem linii kolejowych  
w infrastrukturze transportu lądowego
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W kolejnym punkcie analizy zbadano, czy istnieją związki korelacyjne pomiędzy 
udziałem linii kolejowych w ogólnej długości lądowych układów transportowych 
(obliczonych wg wzoru (1)) a udziałem kolei w rynku przewozów pasażerskich.

Porównanie długości linii kolejowych jakimi dysponujemy w Polsce w stosunku 
do dróg kołowych wskazuje, że w porównaniu do analizowanych krajów ciągle 
jeszcze mamy – proporcjonalnie – dużo większy udział infrastruktury kolejowej. 
Tymczasem udział w przewozach jest istotnie niższy. Jest on co prawda bliski wiel-
kości wynikającej z linii trendu, ale przykład w takich krajach jak Francja, Niemcy 
czy Wielka Brytania wskazuje, że w najbardziej rozwiniętych krajach udział kolei, 
a tym samym wykorzystanie infrastruktury kolejowej mogą być znacznie wyższe.

5. Podsumowanie

W artykule przeanalizowano stopień wykorzystania kolejowej infrastruktury 
w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienie ma 
charakter fundamentalny z uwagi na fakt, że na modernizację i rozwój infrastruk-
tury – zarówno drogowej jak i kolejowej – kierowane są olbrzymie nakłady, które 
powinny przynieść możliwie największe korzyści społeczno-gospodarcze.

W transporcie drogowym wykorzystanie infrastruktury wynika z aktywności 
gospodarczej wielu podmiotów, zarówno w przewozach pasażerów jak i ładunków. 
Zatem rola zarządców dróg polega głównie na zapewnianiu niezbędnej ich prze-
pustowości oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu.

Podobne zadania mają również zarządcy infrastruktury kolejowej. Jednakże 
w tym przypadku szczególnie istotna jest realizacja polityki transportowej, zarów-
no państwa jak i na poziomie samorządowym, aby ten olbrzymi majątek był wy-
korzystywany możliwie intensywnie. Pożytki z takiego podejścia, zarówno w wy-
miarze społeczno-gospodarczym jak i ekologicznym są oczywiste.

Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski.
W porównaniu do grupy wybranych krajów unijnych polska infrastruktura ko-

lejowa wykorzystywana jest obecnie w niewystarczającym stopniu. Dysponujemy 
liniami kolejowymi o długościi gęstości faworyzującej transport kolejowy, niestety 
wykorzystywanymi w niedostatecznym stopniu.

Dotyczy to zarówno wielkości przewozów jak i pracy przewozowej realizowa-
nych przez transport kolejowy. Również udział kolei w rynku jest niedostateczny 
w porównaniu do najlepiej rozwiniętych krajów.

Nowoczesne systemy społeczno-gospodarcze charakteryzują się zarówno rosną-
cym wolumenem przewozu ładunków, jak i wzmożoną ruchliwością społeczeństw. 
Wynika ona zarówno z działalności zawodowej, dynamiki rynku pracy, lokalizacji 
ośrodków akademickich jak i podróży turystycznych lub rodzinnych. Trudno sobie 
wyobrazić możliwość zaspokojenia ich w całości transportem drogowym, w tym 
motoryzacją indywidualną.
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Transport kolejowy jest tylko elementem krajowego systemu transportu pu-
blicznego. Współpraca organizatorów przewozów jest zatem niezbędna, aby pasa-
żer dysponował gotową ofertą podróży w systemie intermodalnym. Oprócz infra-
struktury liniowej szczególnego znaczenia nabiera zatem infrastruktura punktowa 
– węzły przesiadkowe wiążące w wymiarze przestrzennym i czasowym (koordyna-
cja rozkładów jazdy) oferty różnych przewoźników, w tym reprezentujących różne 
gałęzie transportu.

Prowadzone obecnie modernizacje sieci i dworców kolejowych pozwolą przy-
nieść oczekiwany efekt, jeśli realizowane będą z uwzględnieniem tak zakreślonej 
perspektywy. Pozwoli to wydatnie zwiększyć obecne wykorzystanie infrastruktury 
kolejowej.
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UNIFIED VERIFICATION METHOD 
OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY BETWEEN 
ROLLING STOCK AND TRAIN DETECTION SYSTEMS

Summary. Axle counters are more and more often applied in train detection 
systems. The wheel sensor is a main part of each axle counter system. In parallel, 
more and more complex railway vehicles, especially traction ones, are a potential 
source of interferences influencing the operation of these train detection systems. 
It is the reason to verify the electromagnetic compatibility (EMC) between the 
signalling equipment, particularly train detection systems, and new vehicles in the 
process of obtaining the permission for their exploitation. The measurement of in-
terfering magnetic fields generated by vehicles is one of tests to be carried out. For 
the simplification and unification purpose of the applied interference test methods 
the EN 50236 standard and TS 60238-3 technical specification have been develo-
ped. The specification defines unified testing procedures. However, it is necessary 
to verify if it may replace different testing methods used in particular European 
states. It is the goal of the European research project financed from the TEN-T 
network resources. This project is part of the larger project aiming to facilitate and 
speed up the ERTMS system deployment. One of nine measurement campaigns 
planned in the frame of this project was conducted in Poland. After a detailed de-
scription of the introduction shortly presented above, the specialized measurement 
equipment applied in accordance with the TS 50238-3 is presented in the paper. 
The Polish measurement campaign course and results as well as the final purpose 
of the whole project achievements are also included in the paper.

Key words: signalling, interoperability, railway transport
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ANALYSIS OF A TRAFFIC CONTROL SYSTEM 
OPERATION FOR TRAM SECTION FROM LIPINSKIEGO 

TO CZERWONE MAKI

Summary. The main purpose of research was to analyse influence of traffic 
control system performance on fluency of trams movement at section from Li-
pińskiego street to Czerwone Maki street in the Krakow. The outcomes of rese-
arch have been presented in the paper. Data collected during survey were used 
to calculate number of tram stops that had been caused due to malfunction of 
system. Moreover, the impact of the number of tram stops on tram travel time 
was discussed in the article. The cost of tram power consumption determined by 
the number of stops of trams (including technical specifications of every vehicles) 
have been calculated.

Keywords: preference of public transport, traffic control systems, trams public 
transport

Henryk Bałuch, Maria Bałuch, Iwona Nowosińska

RATING OF RAILWAY TRACK DEGRADATION 
AND EXPECTED INTENSITY OF THIS DEGRADATION

Summary. Evaluation of railway track degradation may have a different level 
of detail depending on its purpose. The paper presents a new method for evalu-
ating the degradation in the scale of 1 km of track. Calculations are based on the 
total quality index of the track, age of wooden or concrete sleepers and on the use 
of rail durability. The assessment of degradation is expressed in points. Depending 
on the number of points, the track is divided into four classes.

Key words: track degradation, total quality index, track classification
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THE SUBSTRUCTURE OF RAILWAY TRACK 
AT THE HIGH-SPEED LINES (HS)

Summary. The specification of railway vehicle cooperation with track on high 
speed lines has been presented in the paper. Some issues relating to the railway 
substructure of the conventional and the unconventional lines have also been di-
scussed. The outcomes of tests for permanent way with ballast reinforced with 
geogird and stabilized with resin have been also presented. The results of evalu-
ation of track condition on test section at CMK have been discussed. 

Keywords: railway track, crushed stone composite, geogrid chemical stabili-
zed, High Speed Lines

Mirosława Bazarnik

POTENTIAL OF TERRESTRIAL LASER SCANNING 3D 
FOR INVENTORY AND MONITORING 

OF RAILWAY TUNNELS

Summary. The 3D terrestrial laser scanning systems have gained recently re-
cognition as precise and reliable tool used to the confirm geometric quality of any 
engineering objects. The possibilities of using terrestrial laser scanning 3D while 
inventory and monitoring railway tunnels have been presented in the paper. The 
advantages and disadvantages of this method have been discussed.

Keywords: terrestrial laser scanning 3D,tunnel, monitoring

Dorota Karolina, Błaszkiewicz Włodzimierz, Małgorzata Urbanek

TRACK STRUCTURE FOR SHARP CURVES

Summary: In this paper, different types of railway track for sharp curves have 
been compared in order to choose the best solution. Track structures have been 
compared with regard to financial and economic aspects. The paper presents also 
the concept of two innovative design solutions of track structure, i.e. steel sleepers 
of type V and concrete sleepers of type V, which are an essential improvement of 
existing constructions.

Keywords: track structure, sleeper, continuous welded rail track, sharp curves.
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IMPORTANT PROBLEMS 
OF HIGH SPEED RAILWAY DYNAMICS

Summary. A review of the most important phenomena, that ought to interest 
experts, engineers and managing teams working at high speed railways is presen-
ted in the paper. Phenomena of dynamic interaction of high speed rail vehicles 
with the track are complex, and that is why they are known to a few selected 
specialists only. Important results of experimental studies on real vehicle-track 
systems as well as theoretical and numerical investigations are mentioned in the 
paper. The results of this analysis point out that the knowledge on dynamic phe-
nomena is very important and influences the improvement of security, travel com-
fort and maintenance costs of high-speed trains.

Keywords: dynamics, track- rail vehicle interaction, high-speed railways

Sławomir Bukowski, Radosław Mazurkiewicz

KINDS OF OPINIONS ABOUT CONFORMITY 
THE “INFRASTRUCTURE” SUBSYSTEM WITH 

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF INTEROPERABILITY

Summary. In the paper, the possible kinds of opinions regarding conformity 
the properties of the „Infrastructure” subsystem with Technical Specifications of 
Interoperability (TSI), released by notified body either on the design documen-
tation stage or on the building stage have been presented. The basic definitions 
and rules relating to different kinds of single opinions and to total opinions in the 
process of EC verification of the subsystem have been described. The experiences 
acquired in cooperation with Italian notified body Italcertifer during the process 
of the “Infrastructure” subsystem certification for the contractors of upgrading 
works in Poland have been shown.

Keywords: „infrastructure” subsystem, TSI „Infrastructure”, EC verification 
of the subsystem, opinion
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DYNAMIC ANALYSIS OF POWER TRAIN WITH 4-LINK 
COUPLER SYSTEM USED IN TRAMWAYS

Summary. This paper presents dynamic analysis of spatial, 4-link coupler sys-
tem used in low floor tram power-trains with classic drive bogies. This paper is 
a continuation of previous work, where the properties of kinematic and elastokine-
matic such coupling were analysed. In this work, the model was extended by the 
coupling parameters of the dynamic system giving mass transfer driving torque 
from the engine to the tram wheel set. The waveforms of torque, depending on 
the vertical vibration of the wheel set, derived from the inequalities of the track 
were calculated.

Keywords: low floor tram, power train, multi-link couplers, dynamic analysis

Juliusz Engelhardt

FINANCING OF THE PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. OPERATING ACTIVITY OFAFTER THE COURT 

OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT 
ON 30TH MAY 2013

Summary. The system of financing of public railway infrastructure manager, 
i.e. the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. and its evolution in recent years, have 
been discussed in the paper. The method of access rates system calculations ap-
plicable to railway infrastructure in 2002-2005, then in 2006-2013 period have 
been presented. The considerations associated with a new method of access rates 
calculations to railway infrastructure that had to be implemented in Poland, in 
connection with the judgment of the Court of Justice of the European Union on 
30th May 2013 year, have been given in the second part of this article.

Keywords: PLK SA, access rates to rail infrastructure, judgment of the CJEC
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Jan Gertz

CONCEPT OF RAIL TRAFFIC ENGINEERING LAB 
AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

IN CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Summary. The author’s concept of rail traffic engineering lab has been presen-
ted in the article. The lab is just under construction at the Faculty of Civil Engine-
ering in Cracow University of Technology. The idea of laboratory is to reproduce, 
on virtual rail network, not only traffic checkpoints but dispatchers staple position 
as well. The basic tool used during creation and use of laboratory will be an ISDR 
simulator of railway traffic.

Keywords: railway traffic, railway traffic engineering, teaching laboratory

Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

CAPACITY OF RAILWAY LINES IN TRI-CITY 
AGGLOMERATION

Summary. Detailed analysis was performed for the main transport corridor 
of the Tri-City agglomeration, i.e. for the E65 high-speed railway line including 
the following sections: line #9 (Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdansk Glow-
ny), line #202 (Gdansk Głowny–Stargard Szczecinski) and line #226 (Pruszcz 
Gdanski - Gdansk Port Polnocny). The capacities of those sections were calculated 
taking into account their condition after completion of all construction works. The 
results were compared with the projection of train traffic for years 2020 and 2025.

Keywords: capacity of railway lines, railway line modernization, transporta-
tion accessibility

Radosław Gleba, Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

MULTIVARIANT ANALYSIS OF THE IMPACT 
OF LINE #201 MODERNIZATION ON THE RAILWAY 

ACCESSIBILITY OF GDYNIA SEAPORT 

Summary. In this article, the capacity analysis of the line #201 (Koscierzy-
na-Gdynia Glowna) taking into account different variants of its modernization 
has been presented. It has been shown that large infrastructure investments are 
necessary due to the predicted passenger train traffic as well as to provide the al-
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ternative tracks for freight trains leaving / approaching the Seaport of Gdynia at 
lines #9 and 202.

Keywords: railway line capacity, railway line modernization, accessibility

Marek Jabłoński, Adam Jabłoński

PREVENTIVE MAINTENANCE MANAGEMENT OF RAIL 
INFRASTRUCTURE VS. CONFIGURATION MANAGEMENT

Summary. The article presents the key principles of the concept of preventi-
ve maintenance management of railway infrastructure and configuration mana-
gement. The innovative features of modern maintenance management systems 
based on the combined use of the methods of maintenance management and 
configuration management have been indicated. The high cost of infrastructure 
maintenance requires to search such solutions that help optimize time, number of 
personnel involved, costs, material resources and speed of intervention and imple-
mentation of planned activities. There is essential to computerize these tasks, since 
the use of sophisticated analytical systems is a way to seek savings.

Keywords: configuration management, maintenance management, safety in 
railway transport

Kazimierz Kłosek, Janusz Sobolewski, Daniel Konopka

REVISION OF EBA REQUIREMENTS (2014) WITH 
REFERENCE TO GEOSYTHETICSFOR RAILWAY 

CONSTRUCTION IN GERMANY

Summary. Both, the Polish technical conditions to substructure maintenance: 
Id-3 [2] and the German conditions: EBA (Federal Office of Rail Transport) [1] 
puts the minimum requirements to be met by geosynthetics, specify the require-
ments for examinations and independent supervision. In this article, an attempt 
to present both of these documents and to compare some of the most important 
regulations in this area, has been undertaken. Moreover, the problem of proper 
determination of analytical tensile strength of geosynthetic materials for ultimate 
limit state and the characteristic of long-term strength due to allowed extension 
for the serviceability limit state, have been explained in details.

Keywords: EBA, Id-3, geosynthetics, functions of geosynthetics in railway en-
gineering, analytical tensile strength (Fd), characteristic long-term tensile strength 
(Fk), short-term tensile strength (Fo,k), strength of welded centre, strength of ad-
hesive centre, GRI Test Method GG2-87:1988
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Julian Kominowski, Bogdan Sowiński

MONITORING OF MODERNISED RAILWAY TRACK STATE 

Summary. Processes of modernization and revitalization of railway lines con-
tribute to improvement of railway infrastructure state, improving speed, peace of 
driving and frequency of trains. It is worth stressing that qualitative assessment 
of railway tracks state after implemented modernisation works is very important. 
Its proper evaluation impact on the diagnostic process, and thereafter, the size of 
funds allocated for maintenance. The direct and indirect measurements of moderni-
zed section of railway track roughness have been presented in the pare. The direct 
measurements were carried out using trolley track gauge and the indirect measu-
rements were made using EM120 measuring trolley. The study was carried out on 
selected section of modernized railway line No 271 from Poznan to Wroclaw. The 
intensification of selected track roughness, and the wavelength of their occurrence 
have been presented. Moreover, the changes in the track geometric surface after the 
treatment that had been undertaken to eliminate newly appeared defect shave been 
shown. Measurements of roughness were made while estimation of track total load.

Keywords: railway infrastructure, diagnostics, railway track geometry

Paweł Kwaśniewski, Tadeusz Knych, Grzegorz Kiesiewicz, Andrzej Mamala, Wojciech 
Ściężor, Michał Jabłoński, Artur Kawecki, Radosław Kowal, Paweł Gaś, Adolf Bogacki, 
Ryszard Greguła, Leszek Błędowski, Artur Rojek, Wiesław Majewski

NEW TYPE OF RAILWAY OVERHEAD LINE 
EQUIPMENT SYSTEM

Summary. The overhead line equipment currently used in Polish railway lines 
is made from S235JR grade steel with low corrosion resistance and high mass. Mo-
reover the design of current equipment system is outdated, the assembly is compli-
cated and daily use cause significant exploitation difficulties. Furthermore in Polish 
railway lines we can find new support constructions, modern trolley wires and newly 
designed high efficiency current carrying equipment. Regarding the above mentio-
ned, a concept to conduct research works on design was born and a development of 
a new type of railway overhead line equipment system which will be working wi-
thout failure with all types of existing equipment is considered. The research result 
of FEM numerical analysis (i.e. material effort and safety factor for real load condi-
tions) and experimental research results for newly design constructions have been 
presented in the article. All conducted works help to prove that the new type of line 
equipment system characterises a safe level of applied load and a high level of secu-
rity coefficient (load scheme of real working conditions for line equipment system).

Keywords: overhead railway traction, overhead line equipment system
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Ewelina Kwiatkowska

ASSESSMENT OF RAILWAY TRACK CONSTRUCTION 
IMPACT ON PROPAGATION IN RAILWAY RAILROAD 

BED VIBRATIONS GENERATED BY THE TRAIN 
PENDOLINO TYPE ED 250

Summary. Assessment of railway track construction, in particular sleepers 
impact on propagation of vibrations in railway railroad bed with a load of train 
Pendolino type ED 250. The tests were carried out at railway tracks with sleepers 
and primers with USP. The impact of propagation of vibration isolation in railway 
railroad bed caused by trains was analyzed.

Keywords: UPS, dynamic testing, pavement durability

Marek Łoboda

LIGHTNING DETECTION AND ADVANTAGES 
OF LIGHTNING DATA APPLICATION 

FOR RAIL TRANSPORTATION

Summary. Lightning detection systems (LLS) characterised by high detection 
efficiency and accurate lighting stroke location have been operating in Poland 
for many years. They are a source of lightning data and they include time and 
location coordinates of lightning strike and lightning current parameters. Among 
other things the advantages of such a data application is on-line determination of 
direction of thunderstorm propagation, assessment of their intensity and type of 
lightning discharges. LLS have proven their data usability not only for wide range 
of applications i.e. in meteorology, electric power systems, telecommunication, 
civil aviation and air forces, but for insurance companies and fire-lightning as well. 
This kind of data have been also provided for railway companies in Poland. The 
LLS operating in Poland are described, the lightning hazard and number of direct 
yearly potential lightning strikes into electric traction lines are assessed and the 
lightning data application for documented cases of lightning damages in railway 
traffic control systems are illustrated in the paper.

Keywords: lightning discharges, lightning detection systems, lighting hazard 
for railway infrastructure, lightning damages of railway traffic control systems
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Andrzej Massel

ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE STATE 
AT A SCALE OF RAILWAY NETWORK

Summary. The state of railway infrastructure is one of basic factors influencing 
on quality of transport services provided by operators and because of that this state 
of infrastructure should be under control and periodically assessed. On the one 
hand, such assessment helps while planning investments, repairs and maintenance 
works, but on the other hand the assessment is a basic criterion that characterises 
the activities of infrastructure manager taking into account objectives that sho-
uld be reached and that are fulfilled by him. This article provides an overview of 
how to assess the condition of the infrastructure for German, Swiss and Austrian 
railway network, as well as comparative analysis with reference to the state of the 
railway network infrastructure for PKP Polish Railway Lines Company. The fin-
dings on parameters useful to assess the condition of the railway infrastructure in 
Poland were formulated.

Keywords: infrastructure, state assessment, trip time, speed limits

Jacek Paś, Magdalena Kamińska

MODERN TECHNOLOGIES 
OF RAILWAY TORN OUTS LOGISTICS

Summary. The high-speed lines are developed in order to improve railway 
transport competitiveness in relation to road transport and air transport. The 
high-speed lines characterize high quality railway track and particularly turno-
uts. Caring for the fulfilment of high expectations, mainly because of the safety 
of the rail transport, we proceed to design of specialized transport systems in the 
process of loading, logistics, unloading and installation of railway turnouts in ra-
ilway lines. The currently used technologies in the Polish turnouts market have 
been resented in the article. The threats and risks due to incorrect technology are 
clarified. The outlines of assumptions for design of comprehensive and innovative 
transport production technology and for building of railroad turnouts have been 
presented.

Keywords: logistics, railway turnout, wagon
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Marek Patoka, Adam Szeląg

ELECTRIFIED RAILWAY LINES IN CONTACT AREAS 
SUPPLIED BY TWO SYSTEMS - 25 KV AC I 3 KV DC 

– SELECTED PROBLEMS

Summary. This paper presents a review of research findings on issues concer-
ning railway mutual interaction regions of two power supply systems emerging as 
a consequence of future introduction of not applied yet by Polish Railways 25 kV 
50 Hz traction power supply system. The article defines and determines the pro-
blem of coexistence and influence of the currently used 3 kV DC power supply on 
new 25 kV 50 Hz one. This issue appears to be a complex and multistage one and 
requires profound examination of phenomena and mutual influence present both 
in the electric power engineering supply system and in the areas of supply and 
return network of electrified railway lines.

Keywords: mutual AC DC interaction regions, 25 kV, power supply traction 
systems

Jan S. Pietras, Jakub Zięba

MODELLING USING MIDAS PROGRAM 
IN PREDICTING THE LEVEL OF GROUND VIBRATIONS 

IN THE VICINITY OF RAILWAY LINES

Summary. The introduction of the new rolling stock Pendolino on Polish rail-
roads causes an increasingly important is suet to determine the level of vibrations 
generated by Pendolino passing along road and its influence on railways and envi-
ronment. The article presents the analysis of applying GTS NX module of Midas 
programme using the method of finished elements to determine the impact of 
Pendolino rolling stock on environment. It also puts forward the field trip me-
thodology of specifying the level of the vibrations affecting the environment and 
the methodology for determining the geotechnical conditions at the railroad on 
the Central Railway Thoroughfare in rodmen profiles. The guidelines and data of 
the analysis presented in the text have been used to build, calibrate and verify the 
results of the accepted numerical model in MIDAS programme. The results of the 
analysis have pointed out the limitations in applying GTS NX module of MIDAS 
programme to analyse the impact of a rolling stock on the environment.

Keywords: high speed railways, Pendolino, Midas, GTS NX, Central Railway 
Thoroughfare, influence of railway stock on environment
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Elżbieta Pilecka, Włodzimierz Matusik

3D MODELLING FOR ANALYSIS OF OPERATIONAL 
SPEED INCREASE IMPACT 

ON RAILWAY EMBANKMENT STABILITY

Summary. The necessity to adapt infrastructure to European standards, espe-
cially the adaptation that is connected with high speed rail brings requirements to 
test stability of railway embankments. This scientific article describes the outputs 
of 3D MES numerical modelling. In this case study the exemplary embankment 
from the Central Railway Route was used. This analysis shows advantages of 3D 
modelling that refer to various alternatives of strengthening the embankments 
and operational speed of high speed trains.

Keywords: subgrade, numerical modelling, high speed railways

Elżbieta Pilecka, Dariusz Szwarkowski

ANALYSIS OF RAILWAY EMBANKMENT STABILITY 
WITH INTEGRATED WASTE LAYER

Summary. The stability of the embankment with integrated waste layer has 
been discussed in the paper. The selected railway embankment on the CMK line 
has been put to numerical analysis. Embankment was modernized, using a built-
-in layer of waste and the calculations were carried out taking into account requ-
irements currently being in force with reference to embankment. The analysis was 
performed using the computer program GTS® MIDAS. At this stage of the study, 
the analyses showed that the in corporate into the embankment layers of waste 
(scraps of rubber, or a mixture of ash and slag) did not impair the stability and ca-
pacity indicator subgrade. This case holds promise for opportunity to incorporate 
waste layers into railway embankments.

Keywords: analysis of stability, industrial waste, scraps of rubber
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Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

DESIGNING REINFORCEMENTS 
OF THE RAILWAY SUBGRADE USING GRAPHS

Summary. This paper presents two the most frequently used methods of cal-
culating reinforcements of the upper zone of railway subgrade. The way, how to 
develop graphs of the relationship between the thickness of protective layer and 
soil properties using the method of equivalent modulus was presented in the pa-
per. The analysis includes three basic parameters obtained from the railway sub-
grade tests: liquidity indexes, density indexes and values of secondary distortion 
modulus. This paper presents exemplary graphs of the relationship between the 
thickness of a single protective layer build of a material having a compressibility 
modulus equal to 200 MPa and subgrade soil properties.

Keywords: railroad, railroad subgrade, designing reinforcements

Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł

DESIGN OF VIBROISOLATION FOR RAILROAD 
ON THE EXAMPLE OF MODERNIZATION 

AT KRAKOW GLOWNY STATION

Summary. The article deals with some issues of designing rail track vibroisola-
tion. The criteria taken into account in the design process of such a vibroisolation 
and the role of previously performed vibration measurements have been discussed. 
Vibroisolation design using simulation calculations on the example of moderniza-
tion at the Krakow Glowny Station has been presented in the paper. Moreover, 
the results of vibration measurements performed after this modernization have 
been given.

Keywords: railway vibration, environmental protection, vibroisolation



444 STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Andrzej Uznański

MODERN AND CLASSIC GEODESIC MEASUREMENT 
TECHNIQUES AT RAILWAY AREA

Summary. The modern geodetic measurement techniques, that are or may be 
used at railway area have been presented in the paper. Information on classic techni-
ques, including the current technical capabilities of modern instruments, have been 
also provided. The study covers the most commonly used methods of measurement: 
satellite, levelling, tachymetric and laser scanning. Measurement techniques have 
been described with special attention paid to their characteristics, procedure of me-
asurement, measuring instruments and characteristics of their precision, the type of 
measurement outputs, their capabilities and limitations with regard to the potential 
advantages and disadvantages of each measurement technique. This issue may be 
helpful in optimal, and sometimes even correct, selection of geodetic measurement 
techniques, that often form the basis for any modernization works at the railway 
areas. This considerations on geodesic issues are addressed to people in the rail indu-
stry who do not directly deal with geodesy, but who use their services and products.

Keywords: satellite measurements, RTK GPS, RTN, levelling instrument, 
electronic tachymeter, tachymeter scanning, laser scanning

Andrzej Uznański

PRACTICE OF IMPLEMENTATION 
AND DEVELOPMENT OF STATIC SATELLITE 

MEASUREMENTS FOR RAILWAY GEODESIC BASE

Summary. The problem of designing, implementation and development of static 
satellite measurements performed in order to determine the coordinates of the basic 
railway horizontal geodetic base has been presented in the paper. The significance and 
relevance of this issues appears, on the one hand, due to modernization of many sec-
tions of railway lines, and on the other hand, due to perspective works, resulting from 
the allocation of EU funds for rail transportation. High quality of railway geodesic base 
constitutes the basis for proper execution of modernization works according to the pro-
ject. Moreover, the importance of the quality of geodesic base increases due to railway 
lines adaptation to higher and higher speed. In this paper, the practical aspects of these 
issues have been emphasised. Attention has also been paid to the issue of the reliability 
of calculation outcomes of measurements carried out under static satellite sessions and 
to proper analysis of measurements that had been made in conditions that had been 
difficult for topographical satellite measurements.

Keywords: railway geodesic base, signs for trackaxis adjustment, Ig-7, static 
satellite sessions, reliability, accuracy
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Jarosław Wołejszo, Bartosz Biernacik

POSSIBILITIES OF APPLYING THE NETWORK 
CENTRIC PLATFORM JASMINE FOR RAIL TRANSPORT 

MANAGEMENT SYSTEM 

Summary. The article contains the description of the possibility of using the 
Network-centric Platform Jasmine in rail transport management system. Authors 
appeals to army experiences (especially the Land Forces) in the field of command 
supporting systems development. They point out benefits from these tools in mi-
litary forces of the Republic of Poland. Authors put emphasis on experience as-
sembled in the Management and Command Faculty of National Defence Univer-
sity during their research. Research carried out in cooperation with the domestic 
industry, contribute the development of unique solutions in the scale of Europe 
and the NATO, and which are highly valued worldwide tools built in accordance 
with theory of network-centric action and SOA architecture. Authors convince, 
that solution available in army can, without the need to incur great workloads and 
financial means, be adapted for needs of railway transport - for managing both 
stationary and movable potential.

Keywords: NNEC, SOA, SPT Jasmin, Integrated System of Railway Trans-
port Management (ZSZTK), Subsystem of Dynamic Passenger Information, Sub-
system of Railway Infrastructure Diagnostics, Subsystem of Information Turnover

Wiesław Zabłocki

QUESTION CONTRADICTIONS 
AND SPECIAL EXCLUSIONS IN TECHNOLOGY 

RAILWAY TRAFFIC CONTROL

Summary. The publication presents the specifications of the documentation 
required in developing of the assumptions and designing computer systems for 
traffic control. Another important issue is the design of such systems is to automa-
tically create an array according to a list of conflicting routes. Algorithmization of 
determination of contradictions routes requires to develop a method to formalize 
the relations conflict. The basis of formalizing are detailed properties of the route 
objects and analysis consistent with the safety regulations, with particular empha-
sis on routes contradiction function. In the design of computer control systems 
arises dilemma whether design of contradiction functions also meets the require-
ments for routes contradiction with the special exclusion. The proposed method 
of contradiction formalization allows to determine sufficient condition for conflict, 
which also applies to the special exclusions. However, it is proposed to apply the 
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classic array interlocking to the disclosed conflicts of routes and special exclusions. 
Marking of special exclusions will be an additional safety factor of the train control 
system (ATC).

Keywords: railway traffic, control systems, interlocking computer, route (dri-
ve path, overlap path and protective object), contradiction routes, special exclu-
sion routes, interlocking function of ATC

Maciej Zalewski, Paweł Wajda

INACTIVITY OF AUTHORITY AND LENGTHY 
CONDUCTED ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 

AS AN OBSTACLE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF REVITALISE AND INVESTMENT WORKS 

IN THE AREA OF RAILWAY INFRASTRUCTURE

Summary. The article aims to analyse the impact of in activity of authority 
and lengthy conducted proceedings on the course of administrative procedures 
for obtaining permits and administrative approvals to conduct modernization and 
investment work within railway infrastructure. The content of this article covers 
detailed characterization of means, that could be used to prevent from inactivity 
of authority and lengthy conducted administrative proceedings. The low practical 
effectiveness of these measures and their highly questionable character is also po-
inted out. Some conclusions de lege ferenda, aimed to increase the efficiency and 
timeliness of conducted administrative proceedings are formulated. The authors 
propose, in particular, greater use of instruments such as fines and presumption of 
a positive decision on a case.

Keywords: administrative permission, investment process, complaint, signal-
ling, a complaint to an administrative court, administrative proceedings, admini-
strative settlement terms, inactivity of authority and lengthy conducted admini-
strative proceedings, means to secure and respect the time limits in administrative 
proceedings, preventing from inactivity of authority and lengthy conducted admi-
nistrative proceedings
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Andrzej Żurkowski

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPLOITATION GRADE 
OF THE POLISH RAILWAY INFRASTRUCTURE 

IN PASSENGER TRANSPORTS

Summary. The railway infrastructure requires large investments expenditu-
res and is very expensive in exploitation. Intensive utilization of infrastructure is 
necessary to fulfill its functions in the social and economic system of the country. 
In the paper, the present exploitation grade of the Polish railway infrastructure in 
passenger transports has been compared with seven other countries belonging to 
the European Union on the basis of selected measures.

Keywords: railway infrastructure exploitation rate in Poland, passenger trans-
port





CZĘŚĆ II 

REFERATY 
WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2014Nr 2(104)

NORMY W BADANIACH NAUKOWYCH. 
TEORIA I PRAKTYKA

Magdalena Garlikowska
dr, Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, Tel. 22 473 10 84, e-mail: mgarlikowska@ikolej.pl

Streszczenie. Normy są wykorzystywane w badaniach naukowych od dawna, chociaż na 
początku nie były sformalizowane i inne były zasady ich stosowania. Normy można dzielić według 
różnych kryteriów, ale w artykule skoncentrowano się przede wszystkim na normach technicznych 
oraz etycznych i ich znaczeniu w badaniach naukowych. Poruszono również aspekt etyczny badań 
naukowych. Artykuł jest też próbą odpowiedzi na pytanie, czy konieczność stosowania norm w ba-
daniach jest dla naukowców ułatwieniem czy przeszkodą.

Słowa kluczowe: normy techniczne, normy moralne, badania naukowe, etyka a badania 
naukowe

1. Wstęp
 
Normy istnieją od bardzo dawna. Chociaż początkowo istniały tylko w świa-

domości człowieka, to wraz z rozwojem cywilizacji ludzkości zaczęły przybierać 
formy pewnych reguł, opisujących i oceniających dane zjawiska (czas, przestrzeń, 
jednostki miary długości, objętości i wagi). W końcu dostrzeżono potrzeby i ko-
rzyści wiążące się z ustanawianiem i wykorzystywaniem norm, co spowodowało 
tworzenie ich w różnych dziedzinach życia ludzkiego. Proces rozpowszechniania 
norm rozwinął się szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Odbiorcy zaczęli żądać 
wdrożenia norm lub wykonywania badań według nich od swoich dostawców, a ci 
od swoich dostawców i w ten sposób powstał pewien łańcuch.

W zależności od dziedziny, w której są wykorzystywane, treści czy obszaru 
stosowania wyróżnia się wiele rodzajów norm. W artykule jednak będzie gene-
ralnie mowa o normach technicznych i etycznych oraz ich znaczeniu w badaniach 
naukowych.

2. Pojęcie norm technicznych i etycznych

Rozważania nad znaczeniem norm w badaniach, ich teoretycznym i praktycz-
nym wykorzystaniem warto zacząć od kilku definicji, aczkolwiek są to definicje 
proste i z pewnością przez wszystkich znane.
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I tak, normę można scharakteryzować jako powszechnie dostępny przepis, 
będący wynikiem normalizacji; dokument techniczno-prawny określający jedno-
znacznie wymagania jakościowe lub ilościowe odnośnie przedmiotu normy, a także 
zalecający ich przestrzeganie lub zobowiązujący do ich przestrzegania [3].

Według innych źródeł (m. in. Wikipedii) norma to dokument będący wyni-
kiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, 
technologiczną, produkcyjną, usługową.

Normy techniczne to dokumenty określające warunki, w jakich mają być wy-
konywane badania, tzn. pomieszczenia, temperatura, sprzęt badawczy i pomiaro-
wy oraz wymagania, jakie powinny spełniać wyroby, aby były dobre do celu, do 
którego mają służyć.

Tworzenie norm to zadanie normalizacji, czyli działalności polegającej na anali-
zowaniu wyrobów, usług i procesów i zmierzającej do ustalenia pewnych prawideł 
w celu zapewnienia (poprawy) ich funkcjonalności, użyteczności, zgodności, za-
mienności i bezpieczeństwa użytkowania. A zatem owocem normalizacji są doku-
menty w postaci norm, które przenoszą do praktyki optymalne w danych warun-
kach i w danym czasie rozwiązania, a przy tym ograniczają zbędną różnorodność.

Całkiem inną grupą norm są normy moralne, na które składają się pewne re-
guły postępowania, akceptowane przez daną grupę społeczną i przestrzegane w tej 
grupie. Cechują się one swego rodzaju powinnością postępowania, tzn. opierają się 
na takich zwrotach, jak: „powinno się”, „należy”, „trzeba”. Wskazują, jak człowiek 
powinien postępować wobec innych ludzi oraz wobec samego siebie. Niektóre 
mają formę zakazu (nie kłam), inne nakazu, zobowiązując do określonych postaw 
(bądź uczciwy w swojej pracy) [2].

Standardami orientacji, co do kierunków, celów, sposobów działania człowie-
ka są ideały i wartości moralne. Ideały to wartości pożądane, wzniosłe cele, do 
których się dąży realizując swoje działania. One nadają człowiekowi motywację, 
inspirują do działania i przezwyciężania trudności. Określają też wzory osobowe 
uznane za istotne, które próbuje się realizować. Natomiast wartości wyznaczają to, 
co jest dla człowieka ważne, sensowne, godne zabiegów i starań. Wartości moralne 
podbudowują i uzasadniają normy moralne, wskazują właściwe cele, do których 
warto dążyć, zaś normy – właściwe sposoby ich osiągania [1].

Generalna różnica między normami moralnymi a technicznymi polega na tym, 
że normy moralne z reguły nie są nigdzie spisane. Powstają w świadomości spo-
łecznej pod wpływem wyobrażeń tego, co jest słuszne, sprawiedliwe, dobre. Nato-
miast normy techniczne mają ściśle sprecyzowany cel i zakres, podają konkretne 
postanowienia, charakterystyki dla danego wyrobu. Mogą stanowić przepis praw-
ny, tak jak np. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności w UE stanowią prawo, 
co oznacza, że ich stosowanie jest obligatoryjne. Do pozostałych wyrobów stosuje 
się normy krajowe.

Inna różnica jest taka, że w danym państwie dla danej grupy wyrobów zazwy-
czaj funkcjonuje jedna konkretna norma, a nie kilka do wyboru. Nie ma natomiast 
jednolitego systemu norm moralnych dla wszystkich. Kolejna rzecz, to fakt, że 
normy techniczne poparte są pewnym przymusem stosowania – jeśli dany wyrób 
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ma zostać wprowadzony do obrotu, musi być przebadany wg danej normy, żeby 
się upewnić, że jest bezpieczny. Nie ma natomiast przymusu stosowania norm mo-
ralnych – strażnikiem ich stosowania jest społeczeństwo (lub grupa społeczna) oraz 
ewentualne dylematy osobiste w postaci wyrzutów sumienia. Normy techniczne są 
wydawane w sposób sformalizowany, precyzyjny, wg określonych wymagań, na-
tomiast normy moralne nie są zwykle precyzyjne i powstają często pod wpływem 
chwili, w odpowiedzi na jakieś wydarzenie.

3. Znaczenie norm w badaniach naukowych – wymiar teoretyczny i prak-
tyczny

Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że ludzie zajmujący się nauką stale dążą 
do poznawania rzeczywistości, do stałego pogłębiania swojej wiedzy. Z drugiej 
strony jest to bardzo istotne zjawisko społeczne, ponieważ opiera się na prowa-
dzeniu badań generalnie użytecznych dla społeczeństwa (przynajmniej taki jest 
zamysł). Badania dają dowód, że eksperyment został przeprowadzony i dał okre-
ślone wyniki.

Teoretyzując na temat wykorzystywania norm w nauce można zauważyć pew-
ne jej cechy:

-	 jest uporządkowana (dziedziny, teorie, paradygmaty, metody poznania na-
ukowego, techniki badań),

-	 ma dynamiczny charakter (zmiana naukowa, rozwój, postęp poznawczy 
prowadzą do zmian już postawionych teorii, ewolucja celów czy zmienność 
metod i zasad),

-	 ma społeczny charakter (upowszechnianie jej wyników służy społeczeństwu, 
np. zmiany technologiczne) [4],

oraz wartości:
-	 prawda – jest celem badania naukowego,
-	 tolerancja – poszanowanie odmiennych teorii, koncepcji, metod badaw-

czych, sprzyja akceptacji różnorodności, otwiera się na inne poglądy i od-
mienne stanowiska teoretyczne i metodologiczne,

-	 sprawiedliwość – najczęściej odnosi się ją do działalności szkół wyższych 
(sprawiedliwe oceny studentów i dorobku pracowników naukowych, spra-
wiedliwy dostęp do dóbr uczelni) [4], ale także do działalności instytutów 
naukowo-badawczych, które prowadzą badania na rzecz instytutu bądź na 
zlecenie klientów.

I tu nasuwa się pytanie, na ile normy są konieczne w działalności badawczej, 
a na ile przeszkadzają. Czy zawsze trzeba działać ściśle według norm, żeby praca 
była wartościowa? Są dwa różne podejścia do tej kwestii. Jedni badacze są zado-
woleni, że mogą działać według norm, gdyż wprowadza to porządek w badaniach 
i nie wymaga wymyślania żadnych nowych ścieżek badawczych. Być może nie 
uważają tego za istotne. Z kolei inni traktują normy, jako przeszkodę w rozwoju 
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lepszych metod i czują się nimi skrępowani. Dla tej grupy badaczy im mniej norm, 
tym więcej możliwości w poszukiwaniu nowych metod, czy tworzeniu różnych 
kombinacji. Jak widać, z jednej strony normy pomagają, wspierają badania, ale 
z drugiej mogą przeszkadzać, gdyż nie pozwalają wyjść poza pewien pakiet wy-
magań.

4. Etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych

Jeśli mówimy o badaniach naukowych trzeba rozróżnić tutaj dwie sytuacje. Po 
pierwsze naukowiec prowadzi własne badania, analizuje je i opisuje dążąc następ-
nie do upublicznienia ich wyników. Po drugie naukowiec prowadzi badania na zle-
cenie, a wyniki są własnością klienta i najczęściej nie są rozpowszechniane. W obu 
tych przypadkach badaczy obowiązują pewne zasady, o których respektowaniu 
należy pamiętać, jeśli chce się zachować dobre imię.

Przede wszystkim podczas prowadzenia badań należy się zastanowić, czy i jak 
konieczne jest uwzględnienie norm moralnych. Należy uwzględnić takie elementy 
jak: uczciwość, poszanowanie dobrych obyczajów, nienaruszanie niczyich intere-
sów i nie obrażanie, unikanie rażących zaniedbań. Ma to znaczenie szczególnie 
w przypadku badań prowadzonych wśród ludzi. Należy pamiętać, że osoby te 
uczestniczą w badaniach dobrowolnie, a wszelkie otrzymane od nich informacje 
są poufne. W trakcie analizy danych i publikowania jakiejkolwiek ich części obo-
wiązuje pełne i ścisłe przedstawianie wyników oraz ujawnianie błędów, ograniczeń 
i innych niedoskonałości. Przede wszystkim wymagana jest staranność i rzetelność 
badawcza.

W badaniach ważne są takie cechy jak: fachowość, uczciwość, odpowiedzial-
ność, rzetelność, obiektywizm, zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców. Jest to szcze-
gólnie istotne w kolejnictwie (wyroby, systemy czy podsystemy), gdzie dokładne 
i rzetelne wykonanie badań oraz fachowe odczytanie wyników ma znaczenie dla 
bezpieczeństwa transportu kolejowego, a tym samym tysięcy ludzi.

Pracownik wykonujący badania na zlecenie ponosi jednocześnie odpowiedzial-
ność za to, że są one zgodne z odpowiednimi normami, co potwierdza własnym 
podpisem. Klient ufa, że tak jest i to zaufanie nie może być zawiedzione. W tym 
zresztą celu odbywają się regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne, które duży na-
cisk kładą na zapewnienie jakości badań i rzetelności wyników. Nie dopuszczalne jest 
fabrykowanie danych, czy choćby „naciąganie” wyników badań. W tym celu robione 
są również badania porównawcze, żeby się upewnić, co do ich wiarygodności, tzn. że 
wszystkie pomiary i ich interpretacja są zgodne z odpowiednimi normami.

Niezwykle istotną i komfortową sytuacją jest fakt, że na wyniki badań nie mają 
wpływu żadne osobiste sprawy czy znajomości, presja odgórna, a tym bardziej 
przekupność (korupcja).

Należy przyjąć, że badania wykonują ludzie cechujący się profesjonalizmem, 
z wiedzą i zaangażowaniem na najwyższym poziomie, obiektywni w wykonywa-



455NORMY W BADANIACH NAUKOWYCH. TEORIA I PRAKTYKA

niu badań i analiz, ocen, podejmowaniu decyzji. Badania są poufne i należy tego 
przestrzegać. Powinno się podejmować badania leżące w zakresie naszej wiedzy 
fachowej lub zwrócić się o pomoc do ekspertów we właściwym obszarze.

5. Znaczenie norm zarządzania jakością

W ostatnich latach daje się zauważyć duży wzrost zainteresowania stosowa-
niem norm systemu zarządzania jakością, dlatego warto powiedzieć o nich dwa 
słowa. Ich popularność ma związek z wprowadzaniem przez firmy tegoż systemu, 
jako elementu wzbudzającego zaufanie u klientów. Normy te nie mają aż tak dłu-
giej tradycji jak normy techniczne. Wywodzą się z doświadczeń przemysłu lotni-
czego, kosmicznego i nuklearnego, a są wynikiem ewolucji norm związanych z za-
mówieniami wojskowymi dla NATO. Wspólna walka podczas II wojny światowej 
ujawniła liczne problemy wynikające z różnic pomiędzy armiami poszczególnych 
państw. Zapewnienie zgodności okazało się być warunkujące wspólne działania. 
W 1972 r. Brytyjski Instytut Normalizacji (BSI) opublikował normę BS 4891 
„Przewodnik w dziedzinie zapewnienia jakości”. Szereg zmian wprowadzanych do 
tej normy doprowadziło do powstania wspólnej normy systemowej w zakresie ja-
kości, przeznaczoną do stosowania w całym przemyśle. Stanowiła ona pierwowzór 
norm ISO serii 9000 [5].

Normy te różnią się od norm technicznych (przemysłowych), które zawierają 
metody badań, jednostki miary, charakterystyki wyrobów. Ich zadaniem jest znor-
malizowanie metod działania danej organizacji we wszystkich jej aspektach, co ma 
prowadzić do korzyści dostawców i odbiorców (klientów) firmy.

Firmy działające w różnych branżach i sektorach wdrażają systemy zarządzania 
i ciągle je doskonalą. To pozwala uregulować różne techniczne aspekty organiza-
cji i nimi zarządzać. Ale nie tylko – porządek jest wprowadzany także w poza-
technicznych elementach zarządzania, takich jak: kultura organizacyjna w firmie, 
właściwa komunikacja między kierownictwem, a pracownikami oraz między pra-
cownikami, działania motywacyjne czy etyczne postępowanie. W tym celu organi-
zacje przyjmują kodeksy etyki zawodowej. Mają one sens o ile nie stanowią jedynie 
samoistnego zbioru ogólnych zasad postępowania, niemających dla pracowników 
większego znaczenia. Można tego uniknąć angażując pracowników we wspólne 
opracowanie takich zasad. Jeśli pracownicy mają je później stosować, nie jest do-
brze, jeśli są narzucone z góry bez żadnych konsultacji. Wówczas prawie na pewno 
nastąpi opór w ich przyswojeniu i przestrzeganiu. Z pewnością nie jest to celem 
organizacji.

Obecnie organizacje stosują w zarządzaniu podejście procesowe, co oznacza 
identyfikację wszystkich procesów realizowanych w danej organizacji, określenie 
wzajemnych relacji między nimi oraz zarządzanie tymi procesami. Celem każdego 
procesu jest dostarczenie klientowi wyrobu, w tym przypadku wyników badań, 
który spełni jego oczekiwania i wymagania. Jednak w tym przypadku zwykle nie 
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ma miejsca na dobrowolność. Wyroby muszą spełniać wymagania konkretnych 
norm. Problem może się pojawić, jeśli wyniki badań są niezgodne z wymaganiami 
zawartymi w normach. Utrudnieniem tej sytuacji jest niewątpliwie fakt, że klient 
i tak musi za te badania zapłacić. To może prowadzić do prób przekupstwa i nakła-
niania do sfałszowania wyników badań. System zarządzania ma temu zapobiegać 
poprzez tworzenie i przestrzeganie określonych procedur.

Faktem jest, że wdrożony system zarządzania jakością i zarządzania labora-
torium wzbudza większe zaufanie u klientów, a wartość organizacji w ich opinii 
rośnie. Ułatwia kontakty handlowe, utrzymanie dotychczasowych klientów i po-
zyskanie nowych. Umożliwia bycie konkurencyjnym, poprawia wizerunek firmy 
i podnosi jej pozycję wśród firm o podobnym profilu działalności. Jednakże miało 
to większe znaczenie kilka lat temu, kiedy posiadanie certyfikatu nie było aż tak 
powszechne. Dzisiaj, kiedy większość firm może się poszczycić takim certyfikatem 
większe, znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej i stabilnej jakości wyrobów, co 
wiąże się z lojalnością i przywiązaniem stałych klientów. Utrzymywanie stałych 
klientów jest tańsze, niż pozyskiwanie nowych i ma znaczenie szczególnie dla firm 
z wieloletnią tradycją.

6. Podsumowanie

Z jednej strony normy są bardzo ważne. Podają jednolite pojęcia, określają wy-
magania techniczne, parametry, właściwe materiały do produkcji, sposoby badań 
i prób. To wszystko porządkuje pewien wycinek danej działalności badawczej. Mu-
szą istnieć, żeby nie było dobrowolności i samowoli.

Z drugiej strony normy nie mogą hamować postępu technicznego. Dlatego 
ustalają istotne wymagania, cechy użytkowe, wyniki, ale zostawiają wytwórcy 
swobodę wykonania, a konstruktorowi swobodę w rozwiązaniach konstrukcyj-
nych. Dla niektórych badaczy normy mogą być niewygodne, ograniczać bada-
nia. Są one jednak pewnym wynikiem konsensusu różnych stron uczestniczących 
w procesie ich tworzenia.

Normy ustalają minimalne wymagania wyrobu, a jednocześnie zabezpieczają 
producenta przed wygórowanymi, nieuzasadnionymi technicznie i ekonomicznie 
wymaganiami odbiorców. Ułatwiają badania i próby pozwalając sprawdzić czy wy-
rób jest taki, jaki powinien być, czy spełnia wymagania normy. Czy jednak wszyst-
kie problemy można rozwiązać za pomocą norm?

Badania naukowe są z całą pewnością siłą napędową gospodarki, kształtują 
życie społeczne. Nowe technologie wpływają na ochronę środowiska, w którym 
żyjemy, a w rezultacie na jakość życia. Dlatego powinny być odpowiednio plano-
wane i wprowadzane w życie w sposób odpowiedzialny. A normy mają być dla nich 
wsparciem.
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Streszczenie. Modernizacja infrastruktury kolejowej w części dotyczących nawierzchni, 
urządzeń sterowania ruchem, budynków i budowli służących do obsługi pasażerów jak i pro-
wadzenia ruchu na liniach kolejowych pochłania dość znaczne koszty finansowe, niejednokrotnie 
przekraczające możliwości sektora publicznego. Sektor prywatny może współpracować z sektorem 
publicznym na kanwie realizacji wspólnych celów poprawy bezpieczeństwa, efektywności jak i wi-
zerunku kolei. Artykuł ten przedstawia propozycję autora dotyczącą możliwości współfinansowa-
nia przedsięwzięć modernizacji kolei.

Słowa kluczowe: modernizacja linii kolejowych, partnerstwo publiczno – prywatne, rewi-
talizacja, finansowanie

1. Wstęp

Ostatnie lata przyniosły w wielu krajach wzrost zainteresowania kwestiami 
partnerstwa na niwie inwestycji publicznych z dwóch powodów: dużych potrzeb 
w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, malejących nadwyżek budżetowych. 
Inwestycje te są kapitałochłonne o długim okresie zwrotu, coraz trudniejszych do 
pokrycia ze środków budżetowych. Partnerstwo publiczno - prywatne, na gruncie 
rodzimych regulacji prawnych, jest stosunkowo nowym sposobem realizacji zadań 
publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o partnerstwie pu-
bliczno-prawnym, pomimo niedogodności, w tej formule partnerstwa publiczno 
– prywatnego, zrealizowano w latach 2006-2009 około sto przedsięwzięć inwe-
stycyjnych na terenie całego kraju. Problematykę partnerstwa publiczno - prywat-
nego reguluje kilka aktów prawnych. Szczególne znaczenie mają: Ustawa o part-
nerstwie publiczno-prawnym z dnia 19 grudnia 2008 r., Ustawa z dnia 9 stycznia 
o koncesji na roboty budowlane i usługi, ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

Z doświadczenia wynika, iż instytucja partnerstwa publiczno - prywatnego 
znajduje zastosowanie w obszarach takich jak: infrastruktura miejska (w tym dro-
gi), parkingi, transport lokalny, mieszkalnictwo, transport szynowy. 

Obecnie prognozuje się wzrost wykorzystania partnerstwa publiczno - pry-
watnego w przyszłości. Na wzrost ten wpłynie niewątpliwie konieczność poszuki-
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wania alternatywnych źródeł finansowania realizacji zadań publicznych w świetle 
ograniczonych środków, jakimi dysponuje administracja publiczna. Ponadto przy 
realizacji przedsięwzięć stanowiących ustawowe zadania administracji publicznej, 
pozytywnym aspektem jest wykorzystanie doświadczenia i wiedzy partnerów pry-
watnych. Nie można pominąć również pozytywnych doświadczeń krajów, które 
wykorzystują partnerstwo publiczno - prywatne na szeroką skalę. Artykuł przed-
stawia wybrane zagadnienia z problematyki partnerstwa publiczno - prywatnego 
oraz wymogi i zadania dla zarządców rynkiem kolejowym. 

2. Uwarunkowania historyczne udziału sektora prywatnego w finanso-
waniu infrastruktury publicznej

Sięgając w głąb historii, wspieranie kapitałem prywatnym inwestycji publicz-
nych znane było już na przełomie XVI i XVII wieku. Idea ta narodziła się we Fran-
cji. Adam de Craponne otrzymał pierwszą w historii koncesję na budowę kanałów 
i mostów. Współpraca ta dotyczyła budowy Canal du Midi na południu Francji. Na 
przełomie XIX i XX wieku rządy krajów z sektorem prywatnym współpracowały 
w zakresie budowy kolei, metra, kanalizacji i energii elektrycznej. W tym samym 
czasie nastąpił okres gwałtownego rozwoju dróg kolejowych. Pierwszą linią kolejo-
wą wybudowaną w Wielkiej Brytanii była linia łącząca Liverpool z Manchesterem, 
która powstała w 1830 roku. Do 1850 roku wybudowano 1/4 sieci kolejowych 
w Wielkiej Brytanii. Innymi przykładami mogą być Stany Zjednoczone, Francja, 
Austria, Belgia i Szwajcaria, gdzie przedsiębiorcy angażowali swoje kapitały w fi-
nansowanie sieci kolejowych. Przykładem Szwajcarii jest tunel św. Gotharda. 

Komisja europejska kładzie duży nacisk na ograniczenia budżetowe, jakie na-
potykają władze przy realizacji dużych inwestycji publicznych. Zmianę roli pań-
stwa we współczesnej gospodarce – zamiast bezpośredniego kierowania gospodar-
ką, współczesne władze publiczne powinny wpływać na rozwój poprzez organi-
zowanie, regulowanie i kontrolowanie życia gospodarczego pozostawiając więcej 
przestrzeni do działania podmiotom prywatnym. 

3. Rozwój infrastruktury kolejowej na ziemiach polskich

Budowę linii kolejowych podjęto w latach 40-tych XIX wielu na terenie 
wszystkich zaborów. Finansowanie inwestycji odbywało się przez kapitał prywatny 
znajdujący się w rękach rodzimych kapitalistów, tzw. Kolej Warszawsko-Wiedeń-
ska, linia Warszawa- Petersburg, Warszawa-Moskwa, gdzie głównymi inwestora-
mi byli warszawscy bankierzy J. Bloch i L. Kronenberg. Również na terenie zaboru 
pruskiego linie kolejowe na Śląsku były budowane przez spółki prywatne. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 roku sieć kolejowa, będąca w dyspozycji państwa 
jako dziedzictwo po zaborach, nie była dostosowana do ówczesnych potrzeb. Duża 
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gęstość linii kolejowych występowała na ziemiach zaboru pruskiego, mniejsza na 
terenie zaboru austriackiego i Królestwa Polskiego, a najmniejsza na ziemiach 
wschodnich W wyniku działań wojennych znaczna część dróg kolejowych była 
zdewastowana. Rozpoczęto proces odbudowy i rozwoju sieci kolejowych. W ciągu 
10 lat wybudowano 1770 km linii kolejowych, a kolej zarządzana przez przedsię-
biorstwo państwowe Polskie Koleje Państwowe należała do najnowocześniejszych 
w Europie. Inwestycje kolejowe były finansowane z budżetu państwa, funduszy 
celowych tzw. Szarwarków, czyli świadczeń mieszkańców gmin w postaci roboci-
zny. Prekursorem, a jednocześnie najbardziej zaawansowanym krajem europejskim 
w rozwoju PPP jest Wielka Brytania. Inne kraje, w tym Polska, korzystają z do-
świadczeń brytyjskich, dostosowując rozwiązania prawne do uregulowań konsty-
tucyjnych w danym państwie. 

4. Wybrane zagadnienia partnerstwa publiczno - prywatnego w świetle 
prawa polskiego

Wprowadzona w 2005 r. w Polsce ustawa o partnerstwie publiczno - pry-
watnym (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. Nr. 169, poz. 1420) miała na 
celu pobudzenie sektora publicznego, w szczególności o charakterze infrastruk-
turalnym. Jako że przedsięwzięcia publiczne z udziałem partnerów prywatnych 
obarczone są dużym ryzykiem dla obu stron, koniecznym jest wyeliminowanie 
zagrożeń psychologicznych, które dotyczą rozumienia funkcji i roli administracji 
publicznej w realizacji zadań z udziałem partnera prywatnego. Warunki wza-
jemnej współpracy określać winna umowa cywilnoprawna. W myśl tej umowy 
ryzyko związane z realizacją długoletnich przedsięwzięć ze sfery działań publicz-
nych, powinno być prawidłowo rozłożone. Koniecznym jest, by umowa była 
zgodna z Wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczącymi udanego partnerstwa 
publiczno - prywatnego. 

Zgodnie z przyjętą ustawą, partnerstwo publiczno - prywatne jest opartym 
na umowie sposobem współpracy podmiotu publicznego i prywatnego, które ma 
za zadanie służyć realizacji zadania publicznego i ma polegać na porozumieniu 
- co do wspólnego inwestowania w sferę usług publicznych i ponoszenia z tego 
tytułu odpowiedzialności, w zamian za możliwość korzystania z płynących zeń 
zysków. Ustawa nie definiuje jednak pojęcia partnerstwa, ani nie wyjaśnia okre-
ślenia „zadania publiczne”. Literatura definiuje zadania publiczne, jako przed-
sięwzięcia z zakresu infrastruktury transportowej, technicznej lub społecznej, 
które polegają na modernizacji obiektu lub urządzenia, wykonania czynności 
utrzymania, eksploatacji obsługi lub zarządzania obiektami. Umowa musi być 
zawarta z inicjatywy podmiotu publicznego, który podejmuje przedsięwzięcia na 
gruncie świadomie zdefiniowanej polityki i racjonalnego procesu decyzyjnego. 
Fakt zawarcia umowy musi zostać zgłoszony przez podmiot publiczny do Mini-
stra Gospodarki, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, zawierając 
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informacje o łącznej kwocie wydatków oraz podziału ryzyka związanego z reali-
zacją przedsięwzięcia pomiędzy partnera prywatnego i podmiot publiczny. 

W 2008 roku uchwalona została kolejna ustawa o partnerstwie publiczno - 
prywatnym. Ustawa ta obowiązuje do dziś. Wraz z tą ustawą wprowadzona została 
ustawa dodatkowa o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która otworzy-
ła nowe możliwości włączania środków prywatnych i wykorzystania potencjału 
prywatnego podmiotu do realizacji zadań publicznych. Ponadto zostały określone 
zasady i tryb zawierania umów oraz definiowane środki ochrony prawnej. Nowe 
regulacje miały za zadanie ograniczyć skalę biurokracji przy realizacji przedsię-
wzięć PPP oraz zwiększyć wolność realizacji wspólnych inwestycji. Ustawa wpro-
wadziła szereg regulacji usprawniających realizację przedsięwzięć, w tym np. 
zniesienie obowiązku sporządzania analiz, swobodę kształtowania treści umowy 
przez wszystkie strony, w oparciu o system obowiązującego prawa, dobrych zwy-
czajów i wzorców postępowania. Zostało ustalone, że przedmiotem partnerstwa 
jest wspólna realizacja oparta na podziale zadań i ryzyka z niego wynikających 
pomiędzy podmiotem publicznym, a prywatnym. Partnerstwo jest, jeśli spełnione 
zostaną wymagania odnośnie sposobu wynagrodzenia i podziału ryzyka związane-
go z przedsięwzięciem. Możliwy jest zatem szeroki wachlarz rozwiązań. 

5. Wynagrodzenie partnera prywatnego

Wynagrodzeniem partnera prywatnego może być prawo do pobierania pożyt-
ków z przedmiotu partnerstwa albo to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Wy-
bór partnera i warunki umowy określa się na podstawie przepisów ustawy o kon-
cesji na roboty budowlane i usługi albo ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
W przypadku braku zastosowania powyższych ustaw, wybór partnera prywatnego 
może zostać dokonany na podstawie zachowania uczciwej i wolnej konkurencji 
przy przestrzeganiu zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalno-
ści, uwzględniając przepisy ustawy.

Partnerstwo publiczno - prywatne otwiera szereg możliwości i szans rozwoju. 
Przy braku środków publicznych, stwarza optymalne rozwiązanie. Z uwagi na 
różnice w celach i obowiązkach partnerów (sektor prywatny ma za cel osiągnięcie 
zysku, zaś publiczny ma za zadanie zaspokojenie potrzeb obywateli w sposób efek-
tywny i gospodarny), koniecznym jest pogodzenie różnych interesów i stworzenie 
rozwiązań umożliwiających realizację przedsięwzięć. Niezwykle ważne jest zadba-
nie o odpowiednie kompetencje i profesjonalizm urzędników i władzy publicznej. 

6. Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodze-
niem oraz poniesienia w całości lub w części, wydatków potrzebnych do realiza-
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cji lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Podmiot publiczny zobowiązuje się do 
współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, szczególnie poprzez wniesienie 
wkładu własnego. Daje to podmiotowi publicznemu prawo do bieżącej kontroli 
stopnia realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego. Zasady i tryb prze-
prowadzenia kontroli określa umowa. Umowa o partnerstwie publiczno - prywat-
nym może zakładać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywat-
ny, zawiążą spółkę kapitałową, komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną. 
Jednak prawo Polskie i prawo unijne nie traktują takiej spółki jako osobnego i nie-
zależnego podmiotu. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sektor publiczny posiada 
udział większościowy w spółce celowej, przez co nie pozbywa się większości ryzyka 
wynikającego z przedsięwzięcia, a wręcz odwrotnie, uczestniczy w takim ryzyku 
w stopniu odpowiadającym jego udziałowi w spółce.

Umowa powinna gwarantować prawidłową realizację przedsięwzięcia oraz 
chronić interesy partnera prywatnego, przede wszystkim powinna chronić interes 
publiczny. Umowa ma dążyć do realizacji interesów obu podmiotów, jednak należy 
wziąć pod uwagę, że realizacja interesu prywatnego podmiotu indywidualnego 
musi mieścić się w ramach realizacji interesu publicznego. Korzyści partnera pry-
watnego nie mogą być sprzeczne z interesem publicznym, gdyż realizacja interesu 
publicznego jest zasadniczym celem współpracy podmiotów. 

7. Zakończenie

Partnerstwo publiczno - prywatne stało się synonimem zmian w zarządzaniu 
sektorem publicznym w odniesieniu do rewitalizacji infrastruktury. Wzorując się 
na doświadczeniach brytyjskich, kraje Unii Europejskiej podjęły starania w kie-
runku tworzenia odpowiednich ram instytucjonalnych i prawnych dla rozwoju 
PPP. Przykładem są: Niemcy, Hiszpania, Francja, Portugalia oraz kraje Europy 
Wschodniej. Jednak do pokonania są nie tyko bariery prawne i kapitałowe, ale 
także polityczne i mentalnościowe. Konieczne jest wprowadzenie konkurencyj-
ności opartej na mechanizmach rynkowych, aby uzyskać udane implementacje 
partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Pozytywnymi przykładami dotyczącymi partnerstwa publiczno - prywatnego 
wśród zarządców nieruchomościami kolejowymi jest rewitalizacja dworców ko-
lejowych, np. Katowice, Poznań, Kraków, Warszawa-Wileński itp., gdzie obok 
dworców kolejowych, które de facto utraciły dawną funkcję poczekalni, stworzono 
dobrze funkcjonujące galerie handlowe cieszące się dużą popularnością. W po-
dobny sposób zarządca linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mógłby 
realizować swoje cele wspólnie z partnerami prywatnymi do budowania lokalnych 
centrów sterowania ruchem kolejowym lub traktów światłowodowych i innych 
wspólnych linii przesyłowych.

Planowane były projekty w PPP, choćby linia kolei dużych prędkości tzw. Y, 
czyli budowa nowego szybkiego połączenia kolejowego łączącego Polskę zachod-
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nią z Warszawą o wartości około 4000 mln euro. Projekt niestety pozostaje w za-
wieszeniu. Budowa linii kolejowej Katowice - Port Lotniczy Pyrzowice również 
został zawieszony.

W wielu krajach na całym świecie partnerstwo publiczno - prywatne rozwi-
ja się w sposób modelowy. Można by przytoczyć takie przykłady: Arlandobanan 
(Szwecja) – kolejka łącząca centrum Sztokholmu z lotniskiem, Dublin – kolejka 
szynowa czy oczyszczalnia ścieków, Grecja – obwodnica Aten, Portugalia – most 
Vasco da Gama, Niemcy – wydział fizyki Uniwersytetu w Gottingen i wiele, wiele 
innych.
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Streszczenie. W referacie zwrócono uwagę na aktualny stan, tendencje rozwojowe oraz 
problemy polskich kolei na tle innych gałęzi transportu oraz transportu szynowego innych krajów 
UE. Przedstawiono uwagi i oceny oparte na obserwacji kolejowych inwestycji infrastrukturalnych 
realizowanych w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2007-2013. Zaprezentowa-
no dotychczasowy dorobek Forum Inwestycyjnego w zakresie identyfikacji najważniejszych barier 
utrudniających sprawny przebieg procesów inwestycyjnych, w tym podstawowe utrudnienia w reali-
zacji inwestycji, uwarunkowania związane z zapewnieniem wkładu własnego, uwarunkowania 
związane z koniecznością zapewnienia interoperacyjności, przeszkody organizacyjno-techniczne, 
a także zagadnienia związane z rozliczeniem efektów inwestycji. 

Słowa kluczowe: stan infrastruktury kolejowej w Polsce, procesy inwestycyjne w infrastruk-
turze kolejowej, zrównoważony rozwój transportu, Forum Inwestycyjne

1. Stan transportu kolejowego w Polsce

Stan i tendencje rozwojowe polskich kolei na tle innych gałęzi transportu oraz 
transportu szynowego innych krajów UE można ocenić na podstawie danych z ta-
bel 1 - 5 oraz rysunków 1 - 3.

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące transportu w Polsce

Wyszczególnienie
Lata

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Linie kolejowe [km]
w tym zelektryfikowane

22 560
11 905

20 253
11 884

20 228
11 916

20 228
11 880

20 094
11 920

19 328
11 868

Drogi publiczne [km]
w tym: autostrady,
drogi ekspresowe

249 828
358
193

253 781
552
258

273 760
857
675

280 401
1 070

738

280 719
1 365
1 053

.
1 482
1 244

Trasy lotnicze [km] 89 975 146 804 342 949 196 008 195 918 177 002
Rurociągi do przetłaczania ropy [km] 2 278 2 278 2 362 2 444 2 444 2 444
Żeglowne drogi wodne śródlądowe [km] 3 813 3 638 3 659 3 659 3 659 3 655

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport. Wyniki działalności w 2013r. GUS, Warszawa 2014, s. 76-77

W XXI w. spośród wszystkich gałęzi transportu, największe zaniedbania ob-
serwuje się w infrastrukturze kolei (tabela 1), przy czym proces ten rozpoczął się 
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pod koniec poprzedniego stulecia. Odbywa się to przy akompaniamencie haseł 
o konieczności zrównoważonego rozwoju transportu, głoszonych przez różne orga-
ny UE i rządy państw członkowskich, w tym Polski. Główną przyczyną złego sta-
nu infrastruktury kolejowej jest niedostateczne jej dofinansowanie. Potwierdzenie 
tego faktu (i jego konsekwencje) ilustrują informacje zawarte na rysunkach 1 - 3.

Rys. 1. Środki publiczne wydane na infrastrukturę kolejową w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r.
Źródło: Strategia rozwoju przemysłu i transportu szynowego w oparciu o innowacje oraz badania naukowe w Polsce do 2030 

roku. PPTTS. Warszawa, maj 2014r. s. 13

 

Rys. 2. Środki publiczne wydane na infrastrukturę kolejową w porównaniu do wydatków na infra-
strukturę drogową

Źródło: jw. s. 13
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Rys. 3. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce (2012r.)
Źródło: jw. s. 14

Zły stan infrastruktury kolejowej, znaczne zmniejszenie się transportochłonno-
ści gospodarki i dynamiczny rozwój transportu drogowego spowodowały drastycz-
ny spadek przewozów koleją, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. 
Przez ostatnie 20 lat przewozy osób zmniejszyły się ponad czterokrotnie, a towaro-
we o ponad połowę, przy czym w drugim przypadku tendencja spadkowa została 
zahamowana, natomiast w pierwszym – spadek przewozów postępuje nadal (ta-
bele 2 i 3). Szczególnie groźny dla spółki PKP Intercity jest postępujący wyraźny 
spadek przewozów pociągami wyższej kategorii.

Niestety, przynajmniej wynika to z dotychczas prezentowanych dokumentów 
programowych, nie przewiduje się zmiany w strukturze przewozów transportem 
lądowym. Chodzi tu przede wszystkim o Strategię Rozwoju Transportu do roku 2020 
(SRT). SRT1 zakłada, mimo inwestycji w infrastrukturę transportu kolejowego, 
dalszy spadek udziału kolei w przewozach towarowych (str. 35). Stoi to w ewi-
dentnej sprzeczności z dokumentami strategicznymi Unii Europejskiej, szczegól-
nie z celami postawionymi w Białej Księdze. Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu, COM (2011) 144. SRT nie jest prorozwojowa również w dziedzinie 
przewozów pasażerskich. Odłożenie decyzji o podjęciu budowy KDP w Polsce do 
2020r. (str. 10) spowoduje, że jej wybudowanie i uruchomienie do 2030 r. nie 
będzie możliwe, do czego Polska zobowiązała się wprowadzając linię „Y” do sieci 
TEN-T.

Należy mieć na uwadze, że dynamiczny rozwój transportu samochodowego za-
równo w przewozach pasażerskich, jak i towarowych, wymaga postawienia przed 
transportem kolejowym znacznie ambitniejszych celów, niż tylko modernizacja 
lub rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury i wymiana przestarzałego taboru. 

1 Na podstawie dokumentu ze stycznia 2014r.: Uwagi Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transpor-
tu Szynowego do projektu dokumentu implementacyjnego do strategii rozwoju transportu do roku 2020 
(w tym programu inwestycji kolejowych na lata 2014–2020).
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Sprostanie konkurencji przez kolej w przewozach pasażerskich wymaga zaofero-
wania w poszczególnych relacjach czasów jazdy co najmniej 30% krótszych, niż 
czas przejazdu samochodem. W przewozach towarowych, oprócz niewątpliwie 
potrzebnego usprawnienia kursowania pociągów i podniesienia średniej prędkości 
przewozu, konieczne jest usprawnienie wymiany informacji na linii kolej – klient, 
jak również sprawne rozwiązanie problemu obsługi „ostatniej mili” tj. dowozu 
ładunku bezpośrednio do klienta.

Tabela 2. Przewozy pasażerów kolejami normalnotorowymi w 2013r.

Wyszczególnienie
Pasażerowie Pasażerokilometry

[tys.] 2012 =100 [ mln] 2012 = 100
OGÓŁEM*, w tym 269 814 98,8 16 796,8 94,2
Komunikacja krajowa, z tego 267 939 98,8 16 293,2 94,3
w wagonach:
klasy I
klasy II

2 079
265 860

74,2
99,1

595,0
15 698,2

76,8
95,2

w pociągach:
osobowych
pospiesznych
ekspresowych

238 882
26 396
2 661

100,5
87,3
85,0

9 642,4
5 797,8
853,0

97,0
91,9
83,5

*Ponadto przewieziono 572 tys. pasażerów wagonami sypialnymi (w 2012r. – 437 tys.) oraz 454 tys. pasażerów w wagonach do 
leżenia (w 2012r. 943 tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie jw. s.121

Tabela 3. Przewozy ładunków transportem kolejowym w 2013r.

Wyszczególnienie
Tony Tonokilometry

[tys.] 2012 = 100 [mln] 2012 = 100
OGÓŁEM*, w tym 232 596

245 529
100,7
101,9

50 881,1
50 953,6

104,0
104,1

Koleje normalno i szerokotorowe 232 565 100,8 50 880,8 104,0
Nadanie wewnętrzne 163 579 98,8 28 245,6 99,3
Nadanie za granicę, z tego:
drogą lądową
przez porty

28 863
18 066
10 797

116,2
108,8
131,3

9 837,3
4 281,5
5 555,8

122,0
109,2
134,2

Przyjęcie z zagranicy, z tego:
drogą lądową
przez porty

34 907
29 280
5 627

98,5
94,0
131,4

9 494,0
7 116,4
2 377,6

102,2
91,0
160,9

Tranzyt 5 216 105,8 3 303,8 106,4
Koleje wąskotorowe 31 55,4 0,3 44,0
Przewozy manewrowe 12 933 127,6 72,5 168,3

*W liczniku bez przewozów manewrowych, w mianowniku z przewozami manewrowymi 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie jw. s.96

Obserwując wysiłki inwestycyjne na kolei – szczególnie podejmowane w ostat-
nim okresie – i prognozowane zachowanie status quo w rozmiarach pracy prze-
wozowej, nasuwa się wątpliwość, czy wysiłki te nie są kamieniami rzuconymi na 
szaniec. Synonimem rozwoju kolei jest wzrost przewozów, a jeśli się tego nie za-
kłada, to może lepiej środki przeznaczane na nią skierować na zaspokojenie innych 
potrzeb; a tych nie brakuje.
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Tabela 4. Transport kolejowy w krajach UE

Kraj 
Linie kolejowe [km]

w 2012r.
Przewozy ładunków

[mln tkm]
Przewozy pasażerów

[mln pas-km]
ogółem na 100 km kw. 2011 2012 2011 2012

Austria 5 566 6,6 20 345 19 499 10 426 10 853
Belgia 3 558 11,7 7 593 . . 10 669 .
Bułgaria 4 070 3,7 3 291 2 907 2 059 1 870
Czechy 9 570 12,1 14 316 14 267 6 669 7 196
Dania 2 629 6,1 2 614 2 278 6 605 6 744
Estonia 1 196 2,6 6 271 5 129 243 235
Finlandia 5 944 1,5 9 395 9 275 3 882 4 034
Francja 30 884 5,7 34 202 32 539 91 298 91 205
Grecja 2 554 1,9 352 283 . .
Hiszpania 13 975 2,8 9 948 9 957 22 937 22 452
Holandia 3 013 7,3 6 378 6 142 . .
Irlandia 1 931 2,7 105 91 1 638 1 578
Litwa 1 767 2,7 15 088 14 172 269 278
Luksemburg 275 10,6 288 . .349 .
Łotwa 1 859 2,9 21 410 21 867 733 717
Niemcy 41 427 11,6 113 317 110 065 . 93 918
Polska 20 094 6,4 53 746 48 903 17 633 17 674
Portugalia 2 541 2,8 2 322 2 421 4 237 3 803
Rumunia 10 777 4,5 14 719 13 472 5 063 4 550
Słowacja 3 631 7,4 7 960 7 591 2 431 2 459
Słowenia 1 209 6,0 3 752 3 470 689 659
Szwecja 11 206 2,5 22 864 22 043 11 379 11 792
Węgry 8 141 8,8 9 118 9230 7 763 7 769
Wielka Brytania 16 134 6,6 20 974 21 444 58 606 60 864
Włochy 16 742 5,6 19 787 20 244 . .

Źródło: Opracowanie własne na podstawie jw. s. 263- 264

Pod względem gęstości sieci kolejowej zdecydowanie wyprzedzają nas Czechy, 
Belgia i Niemcy, ale wyraźnie także Węgry, Słowacja, Holandia, Austria i Wiel-
ka Brytania. W latach 1990 – 2007 długość eksploatowanych linii kolejowych 
w Polsce zmniejszyła się o 26%, co oznacza relatywnie największe w Europie ogra-
niczenie dostępności do dróg żelaznych. W tym samym czasie w dwóch krajach 
o największej gęstości sieci na naszym kontynencie, czyli w Czechach i w Austrii, 
przybyło odpowiednio 150 i 200 km nowych linii. To znajduje odzwierciedlenie 
w wykonywanej pracy przewozowej. Jeszcze w 1980 r. PKP były europejskim lide-
rem w transporcie towarów, wykonując pracę przewozową równą kolejom Francji 
i RFN razem wziętym; obecnie koleje te wykonują pracę trzykrotnie większą niż 
nasze.
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Tabela 5. Struktura przewozów ładunków i pasażerów według rodzajów transportu lądowego w kra-
jach UE w 2012r.

Kraj 

Transport towarowy
udział % w tkm ogółem

Transport pasażerski
udział % w pas-km ogółem

kolejowy drogowy wodny
śródlądowy pociągi samochody 

osobowe autobusy

Ogółem (UE-28) 18,2 75,1 6,7 7,4 83,3 9,2
Austria 40,8 54,6 4,6 11,5 78,5 10,0
Belgia 17,5 58,3 24,3 7,1 80,4 12,4
Bułgaria 8,9 74,7 16,4 3,0 80,1 16,9
Chorwacja 19,8 73,6 6,6 3,5 85,8 10,7
Cypr - 100,0 - - 81,3 18,7
Czechy 21,8 78,2 0,1 8,4 74,8 16,8
Dania 12,0 88,0 - 10,1 80,2 9,7
Estonia 47,0 53,0 - 1,8 83,6 14,6
Finlandia 26,6 73,0 0,4 5,3 84,9 9,8
Francja 15,2 80,6 4,2 9,5 85,1 5,4
Grecja 1,3 98,7 - 0,7 81,6 17,7
Hiszpania 4,8 95,2 - 5,6 80,7 13,7
Holandia 5,1 56,2 38,7 8,8 88,2 3,0
Irlandia 0,9 99,1 - 2,8 82,8 3,0
Litwa 37,7 62,3 - 0,8 91,0 8,2
Luksemburg 3,4 93,2 3,4 4,6 83,0 12,4
Łotwa 64,2 35,8 - 4,8 76,9 18,3
Malta - 100,0 - - 82,5 17,5
Niemcy 23,1 64,6 12,3 9,0 85,4 5,7
Polska 18,0 81,9 0,1 4,8 84,6 10,7
Portugalia 6,8 93,2 - 4,1 89,3 6,6
Rumunia 24,2 53,3 22,5 4,9 82,2 12,9
Słowacja 19,8 77,6 2,6 7,1 77,8 15,1
Słowenia 17,9 82,1 - 2,3 86,7 11,1
Szwecja 39,7 60,3 - 9,1 84,3 6,7
Węgry 20,5 75,1 4,4 10,1 67,7 22,2
Wielka Brytania 12,1 87,8 0,1 8,2 86,0 5,8
Włochy 14,0 85,9 0,1 6,1 78,9 15,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie jw. s. 262

W ciągu trzech ostatnich dziesięcioleci nastąpiła radykalna zmiana w struk-
turze rynku. W 1970 roku kolej w Polsce wykonała pracę przewozową 6,3 razy 
większą niż transport samochodowy (odpowiednio 99,3 i 15,8 mld tkm), 10 lat 
później stosunek ten wyniósł 3 (134,7 i 44,5), a w 1995 już tylko 1,2 – od 1998 r. 
transport drogowy wyprzedza kolej i to z każdym rokiem coraz bardziej.

2. Ocena procesów inwestycyjnych w infrastrukturze kolejowej
 
Zostaną tu przedstawione uwagi i oceny oparte na obserwacji kolejowych inwe-

stycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach perspektywy budżetowej Unii 
Europejskiej 2007-2013.
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2.1. Plany inwestycyjne

Plany inwestycyjne dla transportu kolejowego wynikają z głównych dokumen-
tów o charakterze strategicznym, do których należą:

– Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowo-
czesności,

– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
– Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo.
Na ich podstawie Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Transportu do 2020 

roku (z perspektywą do 2030 roku), która posłużyła do opracowania Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 20152 (WPIK), któ-
ry jest narzędziem osiągania celów zakładanych w dokumentach strategicznych 
wskazujących kierunki rozwoju infrastruktury w Polsce. Strategia zakłada wyko-
rzystanie jako podstawowych źródeł finansowania inwestycji kolejowych: budżetu 
państwa, środków unijnych, Funduszu Kolejowego i środków własnych zarządcy 
infrastruktury.

Zasady i zakres finansowania transportu kolejowego z budżetu regulują usta-
wy: o transporcie kolejowym, o finansach publicznych i o finansowaniu infrastruk-
tury transportu lądowego. Z budżetu państwa mogą być finansowane:

– linie kolejowe (art. 38, 38a, 38c) – inwestycje wynikające z umów i po-
rozumień międzynarodowych, koszty przygotowania i realizacji inwestycji 
obejmujących linie kolejowe o znaczeniu państwowym oraz inwestycje, re-
monty, eksploatację i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie 
obronnym; inwestycje dotyczące linii kolejowych są prowadzone w ra-
mach programów wieloletnich (art. 38c), które ustanawia Rada Ministrów 
(art. 136 ustawy o finansach publicznych),

– budowa lub przebudowa dworców kolejowych, ale tylko w zakresie związa-
nym bezpośrednio z obsługą podróżnych.

Zasady i zakres wsparcia finansowego z budżetu środków europejskich inwe-
stycji kolejowych regulują dwa podstawowe dokumenty Rady i Komisji Euro-
pejskiej:

–	 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007 - 
20133, który obejmuje najważniejsze cele transportowe Funduszu Spójności,

–	 Regionalne Programy Operacyjne (RPO)4, które obejmują inwestycje regio-
nalne i lokalne województw, gmin oraz miast, współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2  Uchwała Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011r.
3  Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata 2007 – 2013 został zatwierdzony przez Komisję 

Europejską Decyzją z dnia 7 grudnia 2007r. i obejmuje transport, środowisko, energetykę, szkolnictwo 
wyższe, kulturę i zdrowie.

4  Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013, nadzorowane przez zarządy poszczególnych woje-
wództw, swoje źródło prawne znajdują w Decyzji Rady z dnia 6 października 2006r. w sprawie strategicz-
nych wytycznych Wspólnoty dla spójności.
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Z Funduszu Kolejowego (jego funkcjonowanie reguluje ustawa o Funduszu 
Kolejowym) mogą być pokrywane koszty:

–	 przygotowania oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych,
–	 remontów i utrzymania linii kolejowych oraz likwidacji zbędnych linii kole-

jowych,
–	 bieżące (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) związane z działalnością polega-

jącą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.
Syntetyczne zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPIK 

przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Zadania inwestycyjne i koszty WPIK 2007 – 2013

Faza realizacji inwestycji
Liczba zadań

Koszty
[tys. zł]łącznie kończonych 

do31.12.2013
Przygotowanie przyszłych inwestycji 21 17 929 048,2

R
ob

ot
y 

bu
do

w
la

ne

Budowa nowej
infrastruktury 7 5 918 857,1

Modernizacja
infrastruktury 45 28 28 742 005,1

Rewitalizacja
infrastruktury 46 28 8 073 019,1

Razem 98 61 37 733 881,3
Ogółem 119 78 38 662 929,5

Tabela 7. Inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe SA w latach 2007 – 2013 (tys. zł)

Rok
Środki budżet.,

w tym środki UE

Fundusz

Kolejowy
Środki własne

Pozostałe,

w tym kredyt EBI
Ogółem

2007 1 854 715 180 708 225 036 55 145 2 315 604
2008 1 340 066 290 438 1 101 680 63 599 2 795 783
2009 1 351 704 453 454 663 478 277 167 2 745 803
2010 2 260 114 46 156 287 721 115 050 2 709 041
2011 2 397 524 357 391 429 037 153 308 3 347 260
2012 3 558 057 149 888 124 830 220 926 4 053 701
2013 2 848 292 254 864 806 818 42 849 3 952 823
Razem 15 610 472 1 732 899 3 638 600 938 044 21 920 015

Tabela 8. Środki na modernizację dworców kolejowych w latach 2007 – 2013 (tys. zł)

Rok Środki publiczne,
w tym środki UE Środki własne Pozostałe, w tym

kredyt EBI Ogółem

2007 53 700 12 200 23 600 89 500
2008 2 937 16 700 0 19 637
2009 8 11 100 0 11 108
2010 108 688 31 029 0 139 717
2011 217 388 144 973 0 362 361
2012 269 032 53 658 0 322 690
2013 98 454 16 654 0 115 098
Razem 750 207 286 314 23 600 1 060 121
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W tabeli 7 zaprezentowano informacje o poniesionych łącznych nakładach 
inwestycyjnych, a w tabeli 8 środki na modernizację dworców kolejowych (ze 
względu na dużą wagę nadawaną temu zadaniu) oraz w tabeli 9 wydatki na 
remonty i utrzymanie linii kolejowych (w celu zobrazowania całości prac inwe-
stycyjno - utrzymaniowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Zaawansowanie 
wykorzystania środków z poszczególnych źródeł finansowania zawiera tabela 
10.

Tabela 9. Wydatki na remonty i utrzymanie linii kolejowych (tys. zł) w latach 2007 - 2013
Rok Środki budżetowe Fundusz Kolejowy Środki własne Ogółem

2007 379 953 12 018 1 130 888 1 522 859
2008 124 905 0 1 566 403 1 691 308
2009 679 960 41 621 981 729 1 703 310
2010 849 914 69 461 916 974 1 836 349
2011 983 000 91 909 1 014 446 2 089 355
2012 1 192 068 61 573 1 095 886 2 349 527
2013 1 198 609 404 775 985 678 2 589 062
Razem 5 408 409 681 357 7 692 004 13 781 770

Tabela 10. Poziom wydatkowania środków w ramach WPIK do roku 2013

Źródła finansowania Kwota [mln zł] % wykorzystania  
z danego źródła

Środki UE 3 734 20
Budżet państwa 4 690 60
Kredyt EBI (POIiŚ) 488 10
Obligacje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1 227 30
Pozostałe (w tym EBI FS) 1 321 90
Fundusz Kolejowy 528 50
Ogółem 11 989 30

Dane z tabeli 7 świadczą o znacznym ożywieniu procesów inwestycyjnych 
po roku 2010. Minimalny spadek nakładów w 2013 r. ma charakter wyłącznie 
finansowy, wynikający z przesunięcia płatności za roboty wykonane w tym 
roku na 2014 rok. Na pewno pozytywnie należy ocenić dwa fakty:

1) poważne zaangażowanie się PKP modernizacją i remontami dworców 
kolejowych, co ze szczególna intensywnością wystąpiło w latach 2011 – 
2012,

2) systematyczny, choć niewystarczający wzrost wydatków na remonty 
i utrzymanie linii kolejowych.

W sprawnym przebiegu procesów inwestycyjnych występuje wiele prze-
szkód, które skutkują utratą dofinansowania z budżetowych środków euro-
pejskich, w związku z przesunięciem realizacji niektórych projektów na okres 
po 2015 roku. Dotyczy to 6 projektów na łączną kwotę 3,15 mld zł. Poważne 
zagrożenie występuje ponadto w odniesieniu do dalszych 7 projektów.
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2.2. Podstawowe utrudnienia w realizacji inwestycji 

W procesach inwestycyjnych, nawet najstaranniej przygotowanych, mogą wy-
stąpić zakłócenia powodujące nieterminowe wykonanie zadań lub przekroczenie 
planowanych kosztów. Niektóre z tych barier zostaną zlikwidowane, a przynajmniej 
złagodzone, dzięki powołaniu Forum Inwestycyjnego. Celami głównymi Forum są:

– wspólne wypracowanie stanowiska na bazie wiedzy wszystkich, którzy dzia-
łają na rzecz kolejowej branży budowlanej,

– trwałe usprawnienie procesu inwestycyjnego,
– utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy instytucją zarządzającą, 

pośredniczącą, wdrażającą oraz wykonawcami.
Poniżej zostanie zaprezentowany dotychczasowy dorobek Forum w zakresie 

identyfikacji najważniejszych barier utrudniających sprawny przebieg procesów 
inwestycyjnych.

a) Uwarunkowania legislacyjne
Obowiązujące obecnie prawo związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego 

w części jest nieprecyzyjne, co powoduje, że niektóre artykuły są różnie interpreto-
wane przez strony procesu budowlanego, jak również przez organa administracji 
państwowej i samorządowej. Najwięcej postulatów odnoszących się do zmian le-
gislacyjnych, zgłaszanych przez środowiska związane z branżą budowlaną, dotyczy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

1) Prawo Zamówień Publicznych
Ustawa w ostatnich dziesięciu latach była nowelizowana wielokrotnie, a mimo 

to nie w pełni satysfakcjonuje branżę budowlaną. Zdaniem wielu specjalistów ist-
nieje konieczność napisania od nowa prawa zamówień publicznych. Propozycje 
najważniejszych zmian w prawie i praktyce zamówień publicznych przedstawił 
Business Centre Club5. Obejmują one:

– ustawowe zdefiniowanie pojęcia „rażąco niskiej ceny”,
– odejście od stosowania kryterium ceny, jako jedynego kryterium wyboru 

wykonawcy,
– w przypadku inwestycji infrastrukturalnych o dużej wartości - potrzeba 

wprowadzenia przetargów wielostopniowych z etapem właściwej prekwa-
lifikacji i wykluczenia z nich wykonawców oferujących rażąco niską cenę,

– w przypadku inwestycji, które będą eksploatowane w długim czasie, wpro-
wadzenie kategorii najniższego kosztu,

– wprowadzenie do kontraktów możliwości waloryzacji ceny na podstawie 
wskaźnika GUS,

– wprowadzenie możliwości aneksowania kontraktów o wartość niezbędnych 
robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem, a których wykonanie jest 
niezbędne do realizacji zamówienia,

5  Kurier Kolejowy nr 9/3282 z 4 maja 2014
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– wyeliminowanie z przetargów firm, które nie posiadają niezbędnych zasobów 
(wiedzy, doświadczenia, środków finansowych) do realizacji zamówienia,

– wprowadzenie obowiązku korzystania przez wykonawcę z zasobów firm, 
które udzieliły wykonawcy referencji na etapie ubiegania się wykonawcy 
o zamówienie, a w przeciwnym przypadku odstąpienia od podpisania umo-
wy lub jej zerwania,

– ustalenie jednolitego wzorca umowy podobnego do tego, który stosowany 
jest w innych krajach Unii Europejskiej.

Podobne postulaty były zgłaszane przez uczestników Forum Inwestycyjnego. 
Na podstawie obowiązującego dotychczas prawa, PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. wprowadziły do dokumentów bazowych niektóre zapisy zgłaszane w grupach 
roboczych.

2) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
Najczęściej zgłaszane propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie są na-

stępujące:
–	 niezaliczanie linii kolejowych do instalacji, co zlikwidowałoby wiele obo-

wiązków zarządcy infrastruktury,
–	 stosowanie takich samych procedur dla wszystkich odcinków linii, jak 

w przypadku linii o państwowym znaczeniu,
–	 uproszczenie przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenów 

nie będących lasami.

3) Ustawa prawo budowlane
W związku z wieloma szczegółowymi wnioskami dotyczącymi zmian w usta-

wie prawo budowlane oraz różnych specustawach związanych z tym prawem, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wsparciu przez Forum Inwestycyjne postanowiło 
w ciągu pół roku przygotować Kodeks urbanistyczno-budowlany zastępujący pra-
wo budowlane i wszystkie specustawy.

b) Uwarunkowania w procesach przygotowania inwestycji
Wydaje się, że jednym z głównych źródeł trudności w większej absorpcji środ-

ków unijnych i sprawniejszym prowadzeniu procesów inwestycyjnych jest niedo-
cenienie wagi fazy przygotowania tych procesów. W PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. preferowano postępowanie według „żółtego FIDIC” – projektuj i buduj. 
Nawiasem mówiąc FIDIC (Federation Internationale Des Inginieurs Conceilers) 
– Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – może zabronić posługi-
wania się określeniem „fidic”, ponieważ na ogół nie w pełnym zakresie metodyka 
FIDIC jest stosowana.

Zapewne powodem stosowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pro-
cedury „projektuj i buduj” był brak środków finansowych na prace projektowe, 
które w przypadku stosowania „czerwonego FIDIC” musiałyby być finansowane 
ze środków własnych. Taka sytuacja doprowadziła do zapaści kolejowych biur pro-
jektów. Ostatnie z tradycyjnych kolejowych biur projektów - gdańskie - znajduje 
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się w stanie likwidacji. Na pewno głośnym echem odbiła się upadłość Centralnego 
Biura Projektów Kolejowych KOLPROJEKT, a było to jedno z najsilniejszych biur 
projektowych w Polsce, dysponujące wysokokwalifikowaną kadrą, dobrze wypo-
sażone technicznie i software`owo. Mimo prywatyzacji, najczęściej z udziałem ka-
pitału zagranicznego, sytuacja kolejowego zaplecza projektowego nie jest dobra.

c) Uwarunkowania w procesach wykonawczych
W zakresie wykonywania kolejowych robót inwestycyjnych dotychczas nie 

było tak spektakularnych upadłości, jakie miały miejsce w budownictwie drogo-
wym. Jedyna większa upadłość (i to układowa) dotknęła Przedsiębiorstwo Napraw 
Infrastruktury, której źródłem były raczej błędy na etapie prywatyzacji. Nie ozna-
cza to, że sytuacja wykonawców robót kolejowych nie budzi zastrzeżeń. Korzystny 
na razie dla kolei wynik porównania wiąże się po pierwsze z odmiennością firm obu 
branż, a po drugie – i to jest ważniejsze – ze skalą realizowanych zadań inwestycyj-
nych, kilkakrotnie większych w drogownictwie.

d) Uwarunkowania związane z koniecznością zapewnienia interoperacyjności
Problematyka interoperacyjności jest chyba najsłabiej spopularyzowaną dzie-

dziną regulacji unijnych, a jest ona niezwykle ważna nie tylko z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania kolei, ale także ze względu na pozy-
skiwanie środków finansowych z UE.

Podstawowym aktem prawnym jest tu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu 
kolei we Wspólnocie. O wadze, jaką przywiązuje UE do problematyki interopera-
cyjności świadczy fakt, że od czasu wydania 57, ukazały się już dwie dalsze dyrek-
tywy uściślające pierwotną: Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z 16 października 
2009 r. i Dyrektywa Komisji 2011/18/WE z 1 marca 2011 r. Ponadto Komisja 
Europejska wydała kilka Decyzji odnoszących się do różnych aspektów interopera-
cyjności w obszarze infrastruktury.

Jeśli chodzi o Polskę, to aktami prawnymi implementującymi przepisy unijne 
są: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. 
w sprawie interoperacyjności systemu kolejowego. Pierwotnym i ważnym aktem 
prawnym – ustanawiającym zasady postępowania przy badaniu zgodności wyro-
bów i procesów inwestycyjnych z krajowymi i unijnymi normami – jest Ustawa 
o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. Określa ona m.in.:

– zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobu z wymaganiami 
zasadniczymi i szczegółowymi dotyczącymi tych wyrobów,

– zasady i tryb udzielania akredytacji i autoryzacji,
– sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE au-

toryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowa-
nych laboratoriów badawczych,

– zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami podlegającymi ocenom zgod-
ności oraz organa właściwe w tych sprawach.
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Warunkiem notyfikowania w KE jednostek certyfikujących i kontrolujących 
oraz laboratoriów jest uzyskanie autoryzacji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowe-
go. Natomiast podstawą otrzymania autoryzacji jest uzyskanie przez te jednostki 
akredytacji Państwowego Centrum Akredytacji. Zgodnie z art. 15 Dyrektywy 57 
jednostki notyfikowane stanowią podstawowe narzędzie organów państwa w re-
alizacji obowiązków wynikających z tej dyrektywy. Niestety w Polsce działa tylko 
6 jednostek notyfikowanych, w tym trzy laboratoria, dwie jednostki certyfikujące 
i jedna kontrolująca.

Przez cały okres realizacji inwestycji zarządca infrastruktury jest zobowiązany 
do gromadzenia dokumentacji z przebiegu oceny zgodności, w tym certyfikaty 
oceny zgodności oraz deklaracje weryfikacji (wydane przez siebie bądź wykonaw-
cę). Jak stwierdzono wcześniej, za przeprowadzenie oceny zgodności z wymaga-
niami TSI odpowiada zamawiający, ale może wykonać to zadnie sam lub zlecić je 
wykonawcy. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z reguły wybiera to drugie 
rozwiązanie. Jak wynika ze skrótowo opisanych procedur, uzyskanie certyfika-
tu interoperacyjności jest czasochłonne i wymaga ścisłej współpracy w trójkącie: 
zamawiający – notyfikowana jednostka certyfikująca – wykonawca. Nawet przy 
spełnieniu tego warunku proces certyfikacji trwa około pół roku. Pozytywnym 
przykładem zlecenia przeprowadzenia oceny zgodności przez wykonawcę jest in-
westycja prowadzona na linii kolejowej nr 272 Poznań Główny – Kluczbork. Na 
odcinku Jarocin – Środa Wielkopolska (18 km) prace rewitalizacyjne prowadziła 
gdańska firma NDI SA, która w kontrakcie została zobowiązana do uzyskania 
certyfikatu zgodności z TSI. Przy dużym zaangażowaniu wszystkich zainteresowa-
nych podmiotów, NDI uzyskała certyfikat w ciągu 5 miesięcy6.

e) Uwarunkowania związane z zapewnieniem wkładu własnego
Na ważny aspekt praktyczny związany z przepisami ustaw o transporcie kole-

jowym i finansach publicznych zwracają uwagę specjaliści z Departamentu Trans-
portu Kolejowego MIiR7. Otóż art. 134 ustawy o finansach publicznych umożli-
wia przekazanie środków finansowych maksymalnie w wysokości kosztorysowej 
wartości przy rozpoczęciu inwestycji. W przypadku wzrostu kosztów inwestycji 
nie ma podstawy do pokrycia z budżetu różnicy między kosztami rzeczywistymi 
i kosztorysowymi. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 
grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwesty-
cji z budżetu państwa, możliwość ujęcia finansowania danego zadania w ustawie 
budżetowej zależy od uprzedniego sporządzenia przez beneficjenta zapotrzebowa-
nia na środki budżetowe i uzgodnienia projektu inwestycyjnego z dysponentem 
środków budżetowych. Brak jest korelacji tych uwarunkowań z art. 38c ustawy 
o transporcie kolejowym. W tej sytuacji, jeżeli wystąpi zwiększenie wartości kosz-
torysowej lub nieuzgodnienie programu, może wystąpić przeszkoda w realizacji 
programu wieloletniego.

6  Kurier Kolejowy nr 10, 18 maja 2014 – „Inwestycja z pierwszym certyfikatem”
7  Źródła finansowania w transporcie kolejowym – diagnoza i kierunki rozwoju. Ministerstwo Infrastruktury 

 i Rozwoju. Warszawa 2014. Referat niepublikowany
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Ponadto występuje kolejna komplikacja związana z relacją zapewnienia finan-
sowania wydawanego przez Ministra Finansów i programem wieloletnim, a takim 
jest WPIK. Decyzję o zapewnieniu finansowania inwestycji Minister Finansów 
wydaje na podstawie art. 153 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze 
art. 136 tejże ustawy, w kontekście art. 153, powstaje wątpliwość, czy działając 
jedynie w oparciu o art. 136 zabezpieczone jest finansowanie danego przedsięwzię-
cia w stopniu umożliwiającym zgodne z prawem udzielenie zamówienia publicz-
nego. W szczególności niejasność ta rodzi komplikacje z uwzględnieniem kredytu 
udzielanego przez EBI, jako źródła finansowania części projektów realizowanych 
w ramach POIiŚ. Problem występuje w sytuacji braku zapewnienia finansowania 
ze strony Ministra Finansów oraz jednoczesnego podjęcia procedury kredytowej. 
EBI udziela kredytu jedynie po uzyskaniu gwarancji Skarbu Państwa, co związane 
jest z długotrwałą procedurą.

Model pozyskiwania środków unijnych opiera się w znacznej mierze na refun-
dacji poniesionych wydatków i tylko częściowo na zaliczkach. Stwarza to duże 
zagrożenie dla zachowania płynności finansowej przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zagrożenie to ilustruje tabela 118, pokazująca różnice pomiędzy poziomem 
wydatków Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec wykonawców, a poziomem dostęp-
ności docelowych źródeł finansowania.

Tabela 11. Zestawienie salda przepływów finansowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (tys. zł)

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 Po 2015

Dostępność docelowych źródeł 
finansowania 4 061 734,6 8 317 072,0 12 546 947,4 3 672 477,1

Wydatki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 4 794 587,1 9 958 072,0 12 212 294,7 1 111 958,9
Saldo -732 852,5 -1 641 819,5 334 652,7 2 560 518,2

Taka sytuacja powoduje konieczność zaciągania kolejnych kredytów i emisji 
obligacji, a w konsekwencji sztucznie zwiększa koszty inwestycji. Ponieważ proce-
dury uzyskania kredytu, czy emisji obligacji są długotrwałe, to mamy do czynienia 
z zatorami płatniczymi i konfliktami na linii inwestor – wykonawca. Złagodze-
niem trudności byłoby wprowadzenie wieloletnich kontraktów PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. – Rząd. Takie rozwiązanie sugerowało w 2012 r. Stowarzysze-
nie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego, a Komisja Europejska już 
w 2008 r. ogłosiła komunikat w sprawie wieloletnich kontraktów finansowania 
infrastruktury kolejowej9. KE sugeruje w nim, iż kontrakty wieloletnie mogłyby 
ułatwić funkcjonowanie zarządców infrastruktury i znacznie pomóc w podnosze-
niu jej jakości. Zdaniem KE kontrakty powinny być zawierane na okres dłuższy 
niż 3 lata.

W większości krajów UE stosunki między zarządcą infrastruktury i skarbem 
państwa są regulowane właśnie takimi kontraktami. Najczęściej zawiera się je na 

8  Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015. Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej. Warszawa, 5 listopada 2013r.

9  Communication on Multi-Annual Contracts for Rail infrastructure quality, COM(2008) 54 final
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5 lat. Takie rozwiązanie przyjęto w Niemczech i we Francji. Na przykład w kontr-
akcie niemieckim państwo gwarantuje określone środki budżetowe, a zarządca 
zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich parametrów infrastruktury, okre-
ślonych w formie wskaźników (dotyczących m.in. skrócenia czasu przejazdu, geo-
metrii toru, jakości peronów). Oprócz tego, że w kontrakcie zapisano, jaka część 
przyznanych przez państwo środków musi być wydatkowane na inwestycje, a jaka 
na utrzymanie. Ustala się też strukturę wydatków uwzględniając linie kolejowe, 
stacje i trakcję elektryczną; część środków może być wydatkowana na cele wybra-
ne przez zarządcę infrastruktury.

f) Uwarunkowania związane z rozliczeniem efektów inwestycji 
Dokumentem określającym zasady wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce 

jest Narodowa Strategia Spójności (NSS) nazywana Narodowymi Strategicznymi 
Ramami Odniesienia. Określa ona priorytety i obszary wykorzystania oraz system 
wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS).

Formy i zasady uzyskania przez beneficjentów dofinansowania z budżetu środ-
ków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa zostały określone przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego10. Wypłata dofinansowania zawsze dokonywana 
jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i może mieć postać zaliczki (jed-
norazowej lub w kilku transzach) oraz płatności pośrednich i końcowej. W każdym 
przypadku podstawą udzielenia dofinansowania jest umowa o dofinansowanie 
i wniosek (wg wzoru określonego w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta 
o płatność w ramach POIiŚ) beneficjenta złożony do Instytucji Wdrażającej. Warun-
kiem wypłaty dofinansowania jest rygorystyczne dotrzymanie terminów i pełne 
zrealizowanie robót przewidzianych w umowie o dofinansowanie. Ponadto, muszą 
być przestrzegane przepisy zawarte w następujących dokumentach:

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.,
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu 
i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finanso-
wanych z udziałem środków europejskich,

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności,

– Wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach POIiŚ oraz Zalecenia 
w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ,

– Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz 
wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych 
w ramach NSRO na lata 2007-2013.

10  Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Warszawa, listopad 2011r.
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Jak wynika z powyższego, procedury pozyskiwania płatności z budżetowych 
środków europejskich są złożone i wymagają dużego nakładu pracy wykwalifi-
kowanego personelu. Jednakże są one niezmienne i z góry znane. Nabywane do-
świadczenie w coraz większym stopniu powoduje eliminowanie przeszkód we wła-
ściwym przygotowaniu wniosków o płatności. Dotychczasowe wnioski wynikające 
z wdrażania projektów infrastrukturalnych wskazują, że kluczową rolę w trakcie 
realizacji inwestycji odgrywa stopień przygotowania projektu. Większość pro-
blemów podczas wdrażania projektów związana jest ze słabym przygotowaniem, 
a zwłaszcza z przewlekłymi procedurami administracyjnymi, długotrwałymi de-
cyzjami środowiskowymi, brakami współfinansowania, niedostatkami w doku-
mentacji technicznej. Nieusuwalnym utrudnieniem na styku beneficjent – płatnik 
unijny jest reguła płatności, bowiem jest to refundowanie należności, a nie bieżące 
finansowanie inwestycji. Zawsze będzie zatem występować konieczność prefinan-
sowania, co stawia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trudnej sytuacji. Z przyczyn 
leżących po polskiej stronie występuje wysokie ryzyko utraty współfinansowania 
ze środków unijnych niektórych projektów POIiŚ.

g) Przeszkody organizacyjno-techniczne
W sprawnym przebiegu inwestycji w fazie realizacji robót na liniach kolejo-

wych występują też utrudnienia organizacyjno-techniczne. Należą do nich11:
– w wielu przypadkach brak wykorzystywania optymalnych technologii (po-

ciągi do potokowej wymiany nawierzchni, wysokowydajne oczyszczarki, 
profilarki tłucznia),

– bardzo długi czas trwania robót i utrudnienia w ruchu pociągów,
– częste przypadki niewykorzystywania zamknięć torowych,
– duża liczba ograniczeń prędkości na budowanych lub przebudowywanych 

obiektach inżynieryjnych wskutek braku stosownego zabezpieczenia miejsc 
robót oraz na niezabezpieczonych przejazdach, a w efekcie drastyczne 
zmniejszenie przepustowości i wydłużenie czasu przejazdu,

– częste przypadki słabej jakości robót, na przykład usterki geometryczne to-
rów, niewłaściwie wykonane skarpy osuwające się po większych opadach, 
wbudowywanie tłucznia zanieczyszczonego frakcją pylastą.

3. Uwagi, wnioski i rekomendacje

1.  Według wielu opinii, jedną z przyczyn perturbacji występujących w pro-
cesie inwestycyjnym na kolei są niejasne i niespójne oraz niejednoznaczne 
przepisy prawne. Chodzi tu o poprawki w następujących ustawach:
– Ustawa o transporcie kolejowym w zakresie pełnej implementacji Dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 
czerwca 2008 r.,

11  Massel Andrzej: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. TTS Nr 1 – 2/2014 
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– Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne w celu przyspieszenia procedury uzyskiwa-
nia gwarancji na zaciąganie kredytu z EBI w sytuacjach zagrażających 
utratą płynności finansowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

– Ustawa o finansach publicznych; chodzi tu o art. 136 dotyczący zapew-
nienia środków finansowych na realizację Wieloletniego Programu In-
westycji Kolejowych,

– Ustawa o zamówieniach publicznych; zakres niezbędnych zmian został 
opisany w podpunkcie 3.2 c.

2.  Należałoby wrócić do idei wieloletniego kontraktu zarządca infrastruktu-
ry – rząd. Idea ta sprawdziła się w wielu państwach członkowskich UE i na 
pewno uporządkowałaby procesy inwestycyjne w infrastrukturę kolejową.

3.  W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu niezbędne jest 
kontynuowanie polityki obniżania stawek dostępu do infrastruktury kole-
jowej, zapoczątkowanej w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości. Obniżenie stawek powinno spowodować wzrost przewozów i w 
ten sposób zrekompensować skutki zmniejszenia opłat jednostkowych.

4.  Mimo ustawowo zagwarantowanego dostępu do informacji publicznej, uzy-
skanie kompletnych informacji na temat przebiegu i rezultatów procesu in-
westycyjnego na kolei jest utrudnione, a nawet niekiedy niemożliwe. Każdy 
podmiot ma własne procedury ujawniania informacji, przy czym zbyt często 
korzysta się z klauzuli „Tajemnica przedsiębiorcy” lub „Informacja tylko do 
użytku wewnętrznego”. Nie ma też spójności pomiędzy różnymi dokumen-
tami charakteryzującymi to samo zjawisko (pojawiają się różne dane odno-
śnie do tego samego parametru). Stąd nie jest łatwym zadaniem dokonanie 
kompleksowej oceny mocnych i słabych stron przygotowania, wykonania  
i rozliczenia inwestycji (zresztą nie tylko inwestycji) w transporcie kolejo-
wym. Niestety, ale z wieloletnich obserwacji i wielu doświadczeń nie widzę 
możliwości rozwiązania tego zagadnienia, albowiem nie następują żadne 
postępy w tej dziedzinie, a nawet wręcz przeciwnie sytuacja się pogarsza.

5.  Często zainteresowany informacjami o całokształcie działalności spółki lub 
określonym aspektem tej działalności odsyłany jest do strony internetowej. 
Jednakże w tej dziedzinie nie ma żadnych jednolitych zasad, a często za-
mieszczane informacje mają charakter promocyjny lub na tyle ogólny, że nie 
pozwalają na poważną analizę i ocenę. Nawet sposób dostępu do takich sa-
mych dokumentów w różnych jednostkach jest niejednakowy; np. RPO dla 
poszczególnych województw nie mają takiego samego układu i zawartości, 
a pobranie tych programów wymaga innych linków. Na pewno dużym uła-
twieniem dla użytkowników byłoby ustalenie choćby ogólnych standardów 
określających dostęp, zawartość i strukturę informacji zamieszczanych na 
stronach internetowych.
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STANDARDS IN RESEARCH. THEORY AND PRACTICE

Summary. Standards have been used in research for a long time, although, at 
the beginning they were not formalized and principles of their application were 
different. Standards can be divided, according to different criteria, but in this artic-
le the author focuses on technical standards and moral norms. The ethical aspect 
in research is also taken into account. There is, also in the article, an attempt to 
answer the question if obligatory to follow standards in research seems to be a 
facility or an obstacle for researcher.

Keywords: technical standards, moral norms, research, ethics vs. research
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
AS AN OPPORTUNITY FOR RAILWAY DEVELOPMENT

Summary. Modernization of railway infrastructure in a part related to railway 
tracks, traffic control equipment, buildings for handling passengers and traffic 
management on railway lines absorbs quite substantial financial costs, often bey-
ond the capacity of the public sector. Private sector can cooperate with public 
sector not only while aiming a time proving railway safety and efficiency but rail-
way image a well. The author’s proposal concerning the possibility to co-finance 
modernization of the railway enterprises has been presented in this article.

Keywords: railways modernization, public-private partnerships, revitaliza-
tion, financing



484 STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Adam Wielądek 

ABOUT RAILWAY AND IN PARTICULAR ABOUT 
INFRASTRUCTURE, WITHOUT ILLUSION, 

AND WITHOUT PREJUDICES

Summary. The article focuses on the current status, trends, and problems of 
Polish railways in comparison with other modes of transport and with rail trans-
port in other EU countries. The author’s considerations and assessments based on 
observations on railway infrastructure investments under the European Union’s 
budgetary perspective, 2007 – 2013 have been discussed. Moreover, the achie-
vements of Investment Forum in identifying the most important barriers to the 
efficient conducting investment processes, including basic obstacles to implemen-
tation of the investment, conditions related to the provision of own contribution, 
conditions associated with the need to ensure interoperability, technical and or-
ganizational obstacles, as well as issues related to settlement of investments have 
been discussed.

Keywords: state of railway infrastructure in Poland, investment processes in 
railway infrastructure, transport sustainable development, investment forum
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Rok 2013 (sierpień - grudzień)
Masa przewiezionych towarów

Liczba uruchomionych pociagów

Pokonany dystans łącznie

Masa przewiezionych towarów

Liczba uruchomionych pociagów

Pokonany dystans łącznie

Rok         2014 

405 650 t

956 971 t

824 778 km

6 167

2 404

273 425 km

ecco RAIL Intermodal

186maszynistów

biura w Katowicach, Wrocławiu, Wiedniu i Monachium

WŁASNE WARSZTATY NAPRAWCZE
• Zbąszynek k. Poznania – pow. hali 2800 m2

• infrastruktura bocznicowa 1,6 km
• Stalowa Wola – pow. hali 1300 m2

STRATEGICZNI PARTNERZY
• POLZUG Intermodal Polska (Port Hamburg HHLA)
• Societe Nationale des Chemins de Fer 

Luxembourgeois - Państowe Koleje Luxemburskie

718wagonów

ecco RAIL Sp. z o.o. Siedziba: PL / 40-014 Katowice / ul. Mariacka 33 | Oddział: PL / 54-425 Wrocław / ul. Holenderska 10
Web: www.ecco-rail.eu |e-mail: biuro@ecco-rail.eu

Lokomotywy elektryczne
EU07 11 szt.
E140 1 szt.

Lokomotywy spalinowe
TEM2 6 szt.
SM48 1 szt.
SM42 8 szt.
BR231 1 szt.
BR232 3 szt.
M62 1 szt.
SM30 2 szt.
S200 1 szt.

TABOR KOLEJOWY



495INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI



496 INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI

Publikacje 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddziału w Krakowie:

1 Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
2 Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
3 Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschod-

nim Polski (1983, s. 63)
3 bis  Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4 Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7 Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8 Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9 Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986, 

s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11 Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 1990-

1993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Na-

ukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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37 Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-
-Techniczny 6, 1995, s. 164)

38 Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7, 
1995, s. 340)

39 Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
40 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały 

Różne 2, 1995, s. 136)
41 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
42 Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996, 

s. 244)
43 Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska 

SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
44 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
45 Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
46 Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
47 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
48 Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
49 Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji 

w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
50 Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996, 

s. 240)
51 Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997, 

s. 254)
52 Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
53 Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
54 Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
55 Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
56 Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
57 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
58 Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 

1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
59 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998, 

s. 44)
60 Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 23, 1998, s. 104)
61 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
62 Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
63 Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
64 Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
65 Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998, 

s. 348)
66 Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
67 Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
68 Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999, 

s., 400)
69 Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
70 Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 31, 1999, s. 92)



498 INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI

71 Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
72 Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

32, 1999, s. 144)
73 Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia 

6, 1999, s. 128)
74 Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
75 Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000, 

s. 104)
76 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
77 Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
78 Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
79 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
80 Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
81 Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
82 Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000, 

s. 108)
83 Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
84 Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 41, 2000, s. 294)
85 Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
86 Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 

2001, s. 296)
87 XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

42, 2001, s. 232)
88 Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
89 Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
90 Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001, 

s. 154)
91 Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
92 Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
93 Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
94 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,  

s. 124)
95 Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 48, 2002, s. 108)
96 XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

49, 2002, s. 240)
97 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
98 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
99 Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
100 Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
101 Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
102 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Nauko-

wo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
103 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów 
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norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt 

Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską 

(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003, 

s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim 

rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63, 

2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65, 

2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004, 

s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68, 

2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn 

Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005, 

s. 332)
125  Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006, 

s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716) 
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-

-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006, 

s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007, 

s. 324)
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134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007, 

s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 
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3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
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Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić 
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie, 

ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków, 
tel. (012) 658-93-72, 658-93-74, fax 659-00-76, 

e-mail: krakow@sitk.org.pl
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Informacje dla Autorów

Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega 

procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudnia-
jącej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor 
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych 
publikację ocenia również redaktor statystyczny. 

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów 
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo-
ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wą-
ska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent 
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu kon-
fliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen-
zentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających 

przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia 

artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu 
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso-

waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn-
tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,

• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych nu-
merach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz 
w roku.

Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli 
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest 
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko-
wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie 
wdraża poniższe rozwiązania:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów 
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest 
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygoto-
waniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszają-
cy opracowanie.

2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że gho-
stwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów 
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na-
ukowych itp.).

3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in-
stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania 
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
•	 Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz-

miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować 
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.

•	 Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy-
razów.

•	 Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.

• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „math-
type”.

•	 Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego 
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).

•	 Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
•	 Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
•	 Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce 

pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
•	 W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy 

określić procentowy wkład Autorów w publikację.
•	 Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
•	 Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo-

wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych 
na język angielski.

•	 Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
•	 Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
•	 Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.




