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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 2(106)

CZAS PRACY SZYN PĘKNIĘTYCH1

Streszczenie. Trwałość szyn należy do jednych z najważniejszych cech nawierzchni kolejo-
wej Stanowią one najdroższy składnik drogi kolejowej i w największym stopniu decydują o bez-
pieczeństwie jazdy. W ciągu ostatnich 9 lat na liniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmalała 
liczba pęknięć szyn. Ich liczba jest jednak nadal duża i przekracza znacznie liczbę pęknięć na 
innych kolejach. Poprawę w tym zakresie można osiągnąć poprzez usprawnienie bieżącego utrzy-
mania na wierzchni,

Słowa kluczowe: tor kolejowy szyny, pęknięcia szyn

1. Wstęp

Statystyki dotyczące nawierzchni kolejowej, a więc trwałości jej składników, 
prowadzonych napraw, kształtowania się wskaźników opisujących stan utrzymania 
i prędkości pociągów mogą w istotny sposób wpłynąć na poziom zarządzania eksplo-
atacją. Najdroższą częścią nawierzchni są szyny. Ich stan wpływa też w największym 
stopniu na bezpieczeństwo jazdy. Wymiany szyn są wykonywane z kilku powodów:

a) wskutek pęknięć, złamań i innych uszkodzeń2, w tym uszkodzeń powodowa-
nych przez źle utrzymany tabor (płaskie miejsca na kołach, wybuksowania),

b) z powodu ogólnego dużego stopnia degradacji nawierzchni lub tylko nie-
których jej części, zwłaszcza podkładów, przy niepełnym jeszcze stopniu wy-
korzystania trwałości szyn,

c) w przypadku modernizacji linii kolejowych, tj. w przypadku, gdy chodzi 
o poprawę parametrów eksploatacyjnych przy zdatności wymienianych 
szyn do parametrów niższych.

Dostępne statystyki złamań szyn pozwalają śledzić ich przebieg w czasie, a więc 
pośrednio kształtowanie się zagrożeń i poziom utrzymania nawierzchni. Rodzaj 

1	 	Wkład	autorów	w	publikację:	Bałuch	H.	50%,	Bałuch	J.	50%
2	 	Wg	katalogu	[2]	szyną	pękniętą	jest	szyna,	która	w	dowolnym	miejscu	ma	co	najmniej	jedną	nieciągłość,	

rozwój	której	może	prowadzić	do	stosunkowo	szybkiego	jej	złamania.	Szyna	złamana	zaś	charakteryzuje	
się	rozdzieleniem	na	dwie	lub	więcej	części,	bądź	tym,	że	oddzieliła	się	od	niej	część	materiału	powodując	
ubytek	o	długości	większej	niż	50	mm	i	głębokości	większej	niż	10	mm	na	powierzchni	tocznej.	Oba	te	
przypadki	w	dalszej	części	artykułu	będą	nazywane	złamaniami	szyn.	Szyna	uszkodzona	to	szyna,	która	nie	
jest	pęknięta,	ani	złamana,	ale	ma	inne	wady.

Henryk Bałuch
prof. dr hab. inż., Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 
50, 04-275 Warszawa

Julian Bałuch
mgr inż., Centrum Diagnostyki Nawierzchni, ul. Tune-
lowa 2, 01-221 Warszawa
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wad dostarcza informacji o wrażliwości szyn na niektóre uszkodzenia, rzuca światło 
na wpływ taboru i wyostrza uwagę przy śledzeniu rozwoju niektórych uszkodzeń.

2. Szeregi czasowe złamań szyn

Szeregiem czasowym jest ciąg obserwacji pewnego zjawiska w kolejnych jed-
nostkach czasu. W konkretnym przypadku zjawiskiem tym są złamania szyn z lat 
2006 ÷ 2014, przy czym rok 2006 jest traktowany jako rok bazowy, tzn. wszyst-
kie złamania w tym roku, podobnie, jak w artykule [1], przyjęto jako 100%. Ten-
dencja rozwojowa (trend) złamań szyn typu UIC 603 i S49 jest ujemna i charakte-
ryzuje się dużymi amplitudami wahań sezonowych rocznych od modeli opisanych 
wielomianami stopnia 3 (rys. 1). Widoczne duże amplitudy, szczególnie w latach 
2006 ÷ 2012 utrudniają predykcję zjawiska w okresie kilkuletnim.

Rys. 1. Wszystkie rodzaje złamań szyn według ich typów: 1) 60E1, 2) 49E1, 3) S42
Opracowanie: J. Bałuch

Na znaczny spadek złamań w latach 2013 ÷ 2014 pewien wpływ miały zmia-
ny wprowadzone w sprawozdawczości. Nie ulega jednak wątpliwości, że w porów-
naniu z rokiem 2006 liczba złamań wyraźnie zmalała, zarówno w szynach typu 
UIC 60, jak i w S49. 

Wyjątek stanowią szyny S42, ale odsetek ich pęknięć w ocenie całości zjawiska 
złamań szyn nie ma istotnego znaczenia również z tego powodu, że znajdują się 
one w torach, na których skutki ewentualnych wykolejeń są znacznie mniejsze niż 
w torach, w których ułożone są szyny UIC60 i S49.

Zauważalny spadek złamań szyn nie oznacza, że osiągnięto w tym zakresie sta-
nu, który można uznać za zadowalający. Uzasadnieniem tego stwierdzenia może 

3	 	Oznaczenie	UIC	60	jest	tu	stosowane	z	tego	powodu,	że	większość	szyn	złamanych	pochodzi	z	okresu,	gdy	
nie	używano	jeszcze	symbolu	60E1.
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być porównanie liczby złamań szyn w ciągu roku na sieci PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. z liczbami na trzech innych kolejach podanymi w artykule [4]. I tak, są 
one około 9 razy częstsze niż na kolejach brytyjskich, 2,4 niż na kolejach niemiec-
kich i stanowią 40% złamań w USA, tj. na sieci o długości 226097 km.

W całym rozpatrywanym okresie liczba złamań szyn typu S49 jest większa niż 
szyn typu UIC 60 i w ostatnich dwóch latach różnica ta wzrosła. Jedną z przyczyn 
tej różnicy, którą można dostrzec porównując dalsze rysunki, jest dłuższy wiek 
szyn S49. Ogólny trend zmniejszania się złamań szyn wyrażony sumarycznym 
procentem 62,29 w roku 2014 w porównaniu ze 100% w roku 2006 można tłu-
maczyć trzema przyczynami:

1) stosunkowo dużą liczbą złamań w całym okresie, a więc wyeliminowaniem 
wielu szyn o najgorszym stanie,

2) zwiększeniem ciągłych wymian szyn w ostatnich latach,
3) pewną poprawą utrzymania nawierzchni, czego dowodem jest zmniejszenie 

długości torów, na których są ograniczenia prędkości pociągów4.

3. Rodzaje wad

W katalogu [2] znajdują się charakterystyki i numery około 50 rodzajów zła-
mań szyn. Wady, które spowodowały złamania szyn w roku 2014 przedstawia 
rys. 2, z którego wynika, że 10 wad, z których udział każdej przekracza 2% stano-
wi ponad 90% całej populacji. Nazwy tych wad są podane w tabeli 1. 

Rys. 2. Procentowy udział w populacji i numery wad złamań szyn w roku 2014 
Opracowanie: J. Bałuch

4	 	Wskaźnik	 ten	nie	w	pełni	obrazuje	poprawę	utrzymania,	znane	są	bowiem	przypadki	wprowadzania	do	
rozkładów	jazdy	prędkości	obniżonych,	przez	co	znikają	ze	statystyk	ograniczenia	prędkości	przy	rzeczy-
wistych	prędkościach	bez	zmian.	
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Tabela 1. Dziesięć najczęstszych wad złamań szyn w roku 2014
Nr katalogowy Wada

227 Pęknięcie	i	zagłębienie	powierzchni	tocznej	(squat)
1321 Pęknięcie	poziome	na	przejściu	szyjki	w	główkę
421 Pęknięcia	poprzeczne	w	spoinach	termitowych
135 Pęknięcia	promieniowe	od	otworów	na	śruby	łubkowe
2251 Pojedyncze	wybuksowania
200 Złamania	poprzeczne	bez	widocznej	przyczyny
211 Pęknięcia	poprzeczne	postępujące	(zmęczeniowe)
224 Miejscowe	wgniecenia	powierzchni	tocznej
2223 Rysy	(head	checks)

Pierwsze miejsce w roku 2014 zajęły pęknięcia rozwijające się od wad typu 
squat, czyli wad podkowiastych (rys. 3). Wady te powstają wskutek długotrwałej 
kumulacji odkształceń plastycznych w wierzchniej warstwie główki szyny. Rozwi-
jają się one początkowo pod małym kątem, a po osiągnięciu głębokości 3¸5 mm 
propagują w głąb szyny (rys. 4). Ich początkiem mogą być niekiedy miejscowe 
zagłębienia powierzchni tocznej w strefie spoin lub niewielkie wybuksowania, tj. 
wada oznaczona numerem 2251. Wady podkowiaste obserwowano również naj-
częściej na odcinkach doświadczalnych [5].

Częste są pęknięcia poziome na przejściu szyjki w główkę (wada 1321) 
przekraczające stale 10% (rys. 5). Ich przyczyną mogą być duże naprężenia własne 
[3]. Pęknięcia poprzeczne w spoinach termitowych były najczęstszą wadą w latach 
2006 ÷ 2010 i w roku 2012. W ostatnich dwóch latach zajmują one trzecią 
pozycję, co można uznać jako skutek stosowanej już od dłuższego czasu ulepszonej 
technologii spawania.

 

Rys. 3. Wada podkowiasta na szynie UIC 60 obrabianej cieplnie po 25 latach eksploatacji i obciążeniu 
84 Tg, podkłady PS83, ruch towarowy, V = 60 km/h

Fot. M. Lecyk
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Rys. 4. Pęknięcie szyny UIC 60 rozwijające się od wady podkowiastej 
Fot. R. Gęsicki

 

Rys. 5. Dynamika zmian udziału populacji najczęstszych wad w latach 2006 ÷ 2014; rok 2006 przy-
jęty jako 100% 

Opracowanie: J. Bałuch
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Z przebiegu zmian najczęstszych wad (rys. 5) wynika, że stale maleją pęknięcia 
rozwijające się od otworów na śruby łubkowe (wada 135), co wynika z coraz korzyst-
niejszego stosunku długości torów bezstykowych do długości torów klasycznych.

Piąte miejsce zajmowane w roku 2014 przez wymiany szyn wskutek 
wybuksowań (wada 2251) świadczy o złym stanie urządzeń przeciwpoślizgowych 
lokomotyw. Zniszczenia szyn z tego powodu są często powodowane przez ciężkie 
pociągi towarowe zatrzymywane na wzniesieniach. Wybuksowania osiągają nieraz 
głębokość kilkunastu mm, co wymaga wymiany lub wycięcia odcinka takiej szyny, 
która nie uległa jeszcze złamaniu (rys. 6).

Rys. 6. Wybuksowanie szyn o głębokości 18 mm 
Fot. D. Sikorski

Na zbliżonym poziomie utrzymują się w ostatnich latach pęknięcia podłużne 
pionowe na końcach szyn (wada 133) i w ich środkowej części (wada 213), zła-
mania poprzeczne bez widocznej przyczyny (wada 200) i miejscowe wgniecenia 
powierzchni tocznej (wada 224).

Zastanawiająco małe, utrzymujące się na poziomie 2%, są pęknięcia spowodo-
wane rysami, które stanowią duży problem na innych kolejach. Nie można wyklu-
czyć, że w tym przypadku może zawodzić trafność klasyfikowania.

4. Wiek złamanych szyn

Do interesujących wniosków można dojść, analizując rozkłady wieku złama-
nych szyn. Rozkład złamanych szyn UIC 60 (rys. 7) ma charakter zbliżony do 
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normalnego. Z tab. 2 wynika, że w ciągu roku wiek ten uległ niewielkiemu zwięk-
szeniu.

Tabela 2. Wiek wymienionych szyn w latach 2013 i 2014

Typ szyn Rok złamania Wiek
Odchylenie

standardowe

S60
2013
2014

27,5
28,6

6,95
6,60

S49
2013
2014

33,6
36,0

9,06
10,60

 
Na podstawie tych liczb można przyjąć w przybliżeniu, że średni wiek złamanych 
szyn UIC 60 wynosi 28 lat. Trwałość szyn UIC 60 w przeciętnych warunkach 
eksploatacji można szacować na 600 Tg. Nie jest to dużo, zważywszy, że w USA 
przy o wiele większych naciskach osi szyny typu R132, będące odpowiednikiem 
szyn UIC 60 przenoszą nawet ponad 1000 Tg. Podobną trwałość osiągają szyny 
typu R65 w Rosji.

Rys. 7. Lata produkcji szyn UIC 60 złamanych w roku 2013 i 2014; na osi rzędnych liczba złamań
Opracowanie: J. Bałuch

Gdyby przyjąć, że w ciągu 28 lat nastąpiło wykorzystanie trwałości szyn UIC 60 
to natężenie przewozów na liniach, na których one leżały musiałoby wynosić około 
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21,4 Tg/rok. W latach 80. ubiegłego wieku natężenia przewozów były znacznie 
większe niż w latach późniejszych, niewiele jest jednak odcinków linii, na których 
średnia wartość natężenia przewozów w rozpatrywanym okresie byłaby rzędu 21 Tg/
rok. Podobne obliczenia w odniesieniu do szyn typu S49, które mogą przenieść na-
wet do 300 Tg wykazują, że natężenie przewozów musiałoby wynieść na liniach, na 
których one leżały, ponad 8 Tg/rok. Takich wartości natężeń jeszcze powszechnie nie 
ma. Z rozważań tych wynika więc, że duża część pękających obecnie szyn nie osiąga 
przewidywanej trwałości. Zdaniem autorów są trzy zasadnicze powody tego stanu:

1) wady kontaktowe zmęczeniowe i inne uszkodzenia na powierzchni tocznej,
2) zły stan podtorza i podsypki,
3) zły stan podkładów i przytwierdzeń szyn.
W dużej mierze wspólną przyczyną tych trzech rodzajów uszkodzeń jest 

niewystarczające bieżące utrzymanie nawierzchni, podczas którego ich znaczną 
część można by usunąć.

5. Wnioski

Ze statystyk złamań szyn można wyciągać wnioski o przyczynach występujących 
wahań. I tak wzrost złamań w latach 2009 i 2012 (rys.  1 i rys. 5) był spow-
odowany wyraźnym zwiększeniem ich liczby w miesiącach zimowych, tj. w I i IV 
kwartale (rys. 8).

Rys. 8. Złamania szyn S60 i S40 w poszczególnych kwartałach lat 2006-2014
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Nasilenie złamań szyn występuje w niskich temperaturach, które jednak nie są 
przyczyną złamań, lecz stanowią tylko warunki sprzyjające. Znane zjawisko wz-
rostu podatności stali szynowej na pękanie w niskich temperaturach samo przez 
się nie może doprowadzić do złamania. Statystyki złamań szyn w poszczególnych 
kwartałach świadczą jednak, że wpływ temperatury ma duże znaczenie. W latach 
2006 ÷ 2011 złamania w kwartałach I i II stanowiły od 54% wszystkich złamań 
w roku 2008, do 72% w 2006 roku. Najwięcej złamań w I kwartale, tj. ponad 
46%, odnotowano jednak w roku 2012, w którym temperatury otoczenia w lu-
tym spadały do –30°C. W tym samym roku złamania w II kwartale utrzymały się 
na poziomie zbliżonym do liczby złamań z lat poprzednich, tj. w granicach 12 ÷ 
13%.

Zwiększona liczba złamań szyn w I. kwartale 2012 roku staje się jeszcze bardziej 
wyrazista, wiedząc, że w miesiącu tym temperatury osiągnęły wartość minimalną.
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Streszczenie: Praca zawiera omówienie wybranych zagadnień dynamicznych związanych 
z samo-wzbudnością i kinematycznym wymuszeniem toru. Wskazano zjawiska, które mogą być 
przyczyną dużych obciążeń toru i jego degradacji oraz zagrożenia wypadkami spowodowanymi 
zmęczeniem materiału osi zestawów kołowych. Podano możliwe przyczyny powstawania i rozwoju 
korugacji. Zasygnalizowano alternatywne przyczyny wężykowania pojazdów szynowych. Podano 
przykłady badań doświadczalnych wskazujących na występowanie obciążeń dynamicznych znacz-
nie przekraczających obciążenia statyczne.

Słowa kluczowe: dynamika toru, korugacje, drgania samowzbudne

1. Wstęp 

W warunkach zwiększonych wymagań użytkowych, związanych ze wzrostem 
obciążenia, wzrostem prędkości oraz ograniczeń generowanego hałasu, badacze, 
projektanci i eksperci nakłaniani są do uwzględniania różnych zjawisk oraz efek-
tów dynamicznych występujących w kolejnictwie. Wzrost wymagań dotyczących 
pojazdów i infrastruktury oraz wykorzystywanie nowych technologii wymaga 
również uwzględniania różnych zjawisk dynamicznych. Jednym z niepoprawnych 
poglądów, który można znaleźć w podręcznikach i pracach badawczych dotyczą-
cych kolejnictwa było dawniej, ale niekiedy przetrwało do dzisiaj mniemanie, że 
zagadnienia dynamiczne są trudne do analizy, więc nadwyżkę dynamiczną można 
zastąpić określonym udziałem obciążenia statycznego, np. przyjmując ją w grani-
cach 15-20% nawet w przypadku podwyższonych prędkości przejazdów. Wystar-
czy w takim przypadku ograniczyć analizę do zagadnień statycznych. Taki pogląd 
można uważać za uzasadniony w przypadku idealnego stanu toru, skrzyżowań 
i rozjazdów. Jednak taki stan infrastruktury wymaga znacznych kosztów utrzy-
mania i wyodrębnienia szybkich pojazdów pasażerskich od pojazdów towarowych 
oraz pojazdów niższej kategorii. Dopiero umożliwienie pomiarów procesów szyb-
kozmiennych pozwoliło na potwierdzenie doświadczalne analiz teoretycznych, 
z których wynikało, że nadwyżka dynamiczna w przypadku okresowego podparcia 
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szyny klasycznym węzłem przytwierdzenia przy występujących zwykle nierówno-
ściach i innych wadach toru może wynosić nawet kilkaset procent [1]. Jeśli więc 
europejskie pojazdy i nawierzchnia nie są lepsze od japońskich, to różnica praw-
dopodobnie leży w jakości i precyzji pomiarów. Omówimy jeszcze kilka zjawisk, 
co do których eksperci kolejnictwa nie mają pełnej wiedzy na temat przyczyn ich 
powstawania. Można tu wymienić różne uszkodzenia powierzchni tocznej szyn jak 
korugacje i fale poślizgowe (nazywane potocznie falistym zużyciem) oraz koruga-
cje i poligonalizacje kół kolejowych. Tego typu uszkodzenia szyn nie były prak-
tycznie rozpoznawane w kraju do końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Niektórzy 
badacze znali zjawisko falistości szyn z literatury i sądzili, że występuje ono tylko 
na zachodzie Europy, gdzie szyny są niższej jakości od tych z Huty Katowice.

Obecnie zjawiska te zostały częściowo poznane, ale przyczyny powstawania 
i rozwoju nadal nie są w pełni poznane [2]. Tu warto przypomnieć, że usuwanie 
korugacji przez specjalistyczne szlifowanie jest zabiegiem kosztownym, ale tyl-
ko częściowo usuwa tę wadę. Pozostają bowiem naprężenia własne w szynach. 
Dalsza eksploatacja powoduje bardziej intensywny wzrost korugacji z zachowa-
niem pierwotnego ukształtowania. Podobne zjawisko występuje na kołach, jest 
ono jednak w naturalny sposób usuwane dzięki istnieniu hamulców klockowych, 
specjalnego, jednoklockowego hamulca dodatkowego lub usuwane przez przeta-
czanie. Znacznie większe problemy stwarzają dłuższe fale na powierzchniach tocz-
nych kół. Tego typu “pofalowanie” lub wielokątowe ukształtowanie nazywane jest 
poligonalizacją [3, 4]. Aby lepiej zrozumieć powstawanie i rozwój wyżej opisanych 
zjawisk potrzebna jest podstawowa wiedza na temat propagacji fal w ośrodkach 
ciągłych, znajomość zagadnień związanych z propagacją fal bieżących w ośrod-
kach dyspersyjnych generowanych przez ruchome źródła [5] oraz przez ruchome 
i oscylujące źródła generujące bardziej złożone grupy fal. W takim przypadku 
dopiero uwzględnienie prędkości grupowej tych fal [6] pozwala na poprawne sfor-
mułowanie warunków brzegowych (warunków promieniowania) oraz wyjaśnienie 
przebiegu zjawisk zachodzących w nieograniczonych strukturach ciągłych. Jeżeli 
uwzględnimy ponadto przestrzenną okresowość struktury, w której propagują się 
fale (np. okresowe podparcie szyn lub toru przez estakady, okresowość kół, cy-
kliczność), to możemy określić parametry (częstotliwość) pasm zanikania i pasm 
przenoszenia danej struktury okresowej [7, 8]. Wybrane aspekty omawianych 
wyżej zagadnień przedstawiono w dalszej części niniejszego artykułu. Rozważane 
zagadnienia można podzielić na kinematycznie wymuszone i samowzbudne. Kine-
matycznie wymuszone, to wzbudzane nierównościami toru lub różną sztywnością 
podłoża (pomimo braku usterek geometrycznych), dyskretnym rozkładem wę-
złów przytwierdzenia itp. Jako drgania samowzbudne należy wymienić: drgania 
wzbudzane nieliniowością charakterystyki tarcia suchego, powodującego powsta-
wanie fal poślizgowych, a także bardzo szybkiego zmęczenia osi zestawów koło-
wych w wyniku drgań samowzbudnych zestawu kołowego o częstotliwości około 
100 Hz i znacznie większym momencie skręcającym. Zjawisko to ma dotychczas 
tylko niemiecką nazwę „Rollieren” i niemiecki urząd EBA opracowuje kryteria 
sterowania momentem napędowym, które powinny spełniać nowo dopuszczane 
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pojazdy szynowe. Następną część niniejszego opracowania poświęcono omówieniu 
ww. zagadnienia jak i fal poślizgowych generowanych w łukach toru o niewłaści-
wie dobranej przechyłce. Problem uzupełniono kwestią dużego wzrostu poziomej 
prędkości przejazdu przez zagłębienia fali nierówności oraz znacznego wzrostu ob-
ciążenia (wskutek zwiększenia przyspieszenia w kierunku pionowym). Rezultaty 
badań teoretycznych potwierdzają wyniki badań eksperymentalnych, dotyczące 
prędkości wzrostu amplitudy fali korugacji w czasie eksploatacji.

2. Efekty uszkodzeń będące skutkiem drgań samowzbudnych wzbudza-
nych tarciem

2.1. Korugacja, fale poślizgowe na szynach i drgania samowzbudne osi zasta-
wów kołowych, powodujące zmęczenie materiału osi i połączenia koło-oś

Fale poślizgowe generowane zazwyczaj w łukach toru o niewłaściwie dobranej 
przechyłce powstają jako drgania samowzbudne powodowane negatywną częścią 
nieliniowej charakterystykitarcia (model po lewej stronie rys. 1) lub charakterysty-
ki przyczepności (po stronie prawej rys. 1).

Rys. 1. Charakterystyka tarcia (uproszczony model [8]) i przyczepność w funkcji poślizgu [9]

Charakterystyki przyczepności wg [9] zależą od warunków kontaktu. Po pra-
wej stronie podano trzy charakterystyki, które odpowiadają kolejno: szynie suchej 
– S, szynie posypanej piaskiem – P oraz szynie mokrej – M. Widoczne jest, że tylko 
szyna mokra w zakresie poślizgu S < 0.1 nie ma ujemnej części charakterystyki. 
Jednak przejście z szyny suchej na mokrą powoduje, że w przypadku wykorzysty-
wania odpowiednio dużego momentu napędowego następuje wzbudzenie drgań 
skrętnych zestawu kołowego, powodującego nawet ponad dwukrotny wzrost mo-
mentu skręcającego z częstotliwością około 100 Hz. Powoduje to istotny wkład 
do zmęczenia materiału osi napędowej zestawu kołowego. Jako przykład można 
podać przyczynę katastrofy w Niemczech [11]. Zdjęcie osi ze zmęczeniowym prze-
łomem ilustruje rys. 2, po lewej stronie.
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Rys. 2. Zmęczenie materiału osi - przyczyna katastrofy 8.07 2008 Koeln- Dusseldorf [11] (z lewej). 
Wynik pomiaru przyczepności lokomotywy na szynie suchej [10] (z prawej).

Wzbudzanie drgań tarciem suchym uważano powszechnie za przyczynę wszel-
kiego rodzaju falistego zużycia szyn, w tym korugacji. Jednak wnikliwe badania 
wykazały, że ubytek materiału jest nie tylko związany z wycieraniem, gdyż po 
szlifowaniu pozostają naprężenia własne [12], które świadczą o plastycznym od-
kształceniu szyn,w szczególności powstałych na prostych torach.

 

Rys. 3. Kształt powierzchni tocznej szyny począwszy od nowej szyny, po eksploatacji, szlifowaniu i po-
nownej eksploatacji (z lewej) [12] oraz fale poślizgowe na niedociążonej szynie włuku toru [13]

W celu potwierdzenia korelacji fali korugacji ze zmianą wartości naprężeń wła-
snych wycięte zostały odcinki szyn o długości 1250 mm z korugacją, w których 
zmierzono profil powierzchni tocznej oraz zbadano zmienność wartości naprężeń 
własnych wzdłuż szyny. Wyniki pomiarów ilustruje rys. 4. Widać, że amplituda 
nierówności wynosi około A = 0,015 mm, długość fali l = 50 mm, a różnica 
czasu przejścia fali Dt = 150 ns. Można zauważyć jakościową zgodność zmienności 
kształtu powierzchni tocznej i przebiegu zmian naprężeń. Przyczyny powstawania 
tak dużych obciążeń, które generują uplastycznienie obu szyn podano w dalszej 
części artykułu. Co się tyczy przypadku falistego zużycia noszącego nazwę fal po-
ślizgowych, które zostały pokazane na rys. 3. po prawej stronie, to przyczyną ich 
powstawania jest poślizg wynikający z różnicy promieni toczących się kół wynika-
jącej z przesunięcia osi zastawu względem osi toru. Długość tych fal jest większa 
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(150-200 mm), a istotnie mniejsze uplastycznienie wynikaz mniejszego obciążenia 
koła.

Rys. 4. Profil powierzchni tocznej szyny z korugacją (wyżej) oraz odpowiadająca mu zmiana czasu 
przejścia fali ultradźwiękowej (naprężeń własnych) (niżej)

Interesujący wydaje się fakt, że tego typu drgania samowzbudne mogą być 
ograniczane poprzez wzbudzenie dodatkowymi drganiami wymuszonymi, co 
ogranicza zużycie.Wynika to zarówno z pracy teoretyczno-doświadczalnej [14], 
jak i badań na odcinku toru z łukiem, na którym uzyskano mniejszą amplitudę fal 
poślizgowych na wiadukcie, który generuje wyższy poziom drgań toru powodując 
istotne zmniejszenie korugacji szyn [15]. Wybrane wyniki pracy [16] ilustruje 
rys. 6. Zjawisko to dotychczas nie zostało praktycznie wykorzystane.

Rys. 5. Pociąg doświadczalny DB AG/ÖBB/SBB i odcinek badawczy z łukiem toru w Brixental 
(pomiędzy Hopfgarten i Westendorf)
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Wyżej opisane wyniki badań przeprowadzone zostały pociągiem doświadczal-
nym DB AG/ÖBB/SBB (rys. 5.) w ramach wspólnego projektu dotyczącego ba-
dań nad korugacją szyn –falami poślizgowymi.

Rys. 6. Wyniki badań eksperymentalnych na torze zakrzywionym przed wiaduktem. Przejazdy pociągu 
pomiarowego generują drgania o częstotliwości ok. 75 Hz

Wracając do zagadnienia rozwoju korugacji na torze prostym, przez wiele lat 
nie można było uzasadnić, że poziom obciążenia i jego prędkość przemieszcza-
nia jest wystarczająco duża. Jeżeli przesadnie zwiększymy amplitudę korugacji, to 
otrzymamy obraz pokazany na rys. 7.

Rys. 7. Koło oddziałującez szyną (powiększona amplituda korugacji) 
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W takiej sytuacji łwtwo sobie wyobrazić, że składowa pozioma prędkości prze-
mieszczania się punktu kontaktowego jest wielokrotnie większa od prędkości 
środka koła w kierunku toczenia.

Rys. 8. Zmiana prędkości punktu kontaktu w płaszczyźnie poziomej przy średniej prędkości jazdy 
36 km/godz. i amplitudzie a = 0,030 mm

Wynik analizy numerycznej w przypadku cosinusoidalnej falistości o długości 
fali l = 50 mm oraz amplitudzie a = 0,03 mm przy prędkości 36 km/godz. ilu-
struje rys. 8 [17]. Widać, że łatwo jest przekroczyć prędkość krytyczną, przy której 
osiąga się uplastycznienie.

Rys. 9. Fala korugacji i przmieszczenia środka koła w rezonansie (po lewej) oraz siła kontaktu z po-
czątkami utraty kontaktu (po prawej)

Przejazd koła po szynie o amplitudzie fali a = 0,010 mm z prędkością rezo-
nansową 50 km/godz. ilustruje rys. 9. Dodatkowym elementem wspomagającym 
uplastycznienie jest znaczne zwiększenie obciążenia związanego ze wzrostem przy-
spieszenia w płaszczyźnie pionowej, w szczególności przy prędkości rezonansowej, 
co ilustrują wykresy podane na rys. 9 i 10.
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Rys. 10. Trajektorie środka koła w czasie, przypadek kontaktu lepko-sprężystego o słabym tłumieniu, 
po nieznacznym przekroczeniu rezonansu. Stan ustalony synchroniczny i nieustalony z przeskokami, 

a = 0,0025 mm [18]

Po omówieniu drgań wzbudzanych tarciem należy przypomnieć jeszcze drga-
nia samowzbudne zestawów kołowych generowanych w skutek dynamicznego od-
działywania zestawu, jako układu odkształcanego. Podejście to jest przeciwstawne 
do popularnego kinematycznego podejścia do wężykowania sztywnego zestawu 
kołowego w wyniku stożkowatości kół.

2.2. Wężykowanie jako wynik niestabilności ruchu odkształcalnego zestawu 
kołowego

W dynamicznym podejściu samowzbudności proponuje się model, w którym 
wieniec koła kolejowego jest modelowany sprężystą, zakrzywioną belka Berno-
ulliego-Eulera, Rayleigha lub Timoszenki połączoną z osią ciągłym inercyjnym 
podłożem liniowo-sprężystym typu Winklera. Podłoże sprężyste tworzy tarczę 
koła. Do rozważań przyjęto koło wirujące wokół osi y

1
, którego środek O

1
 może 

dodatkowo przemieszczać się względem osi x, y, z odpowiednio o wartość xo, yo, zo. 
Środek koła O

1
 pokrywa się ze środkiem krzywizny osi obręczy. Na rys. 11. poda-

ne zostały układy współrzędnych wykorzystywanych do modelu matematycznego 
[19]. Są to:

- biegunowe układy współrzędnych r, j i r,j1 o biegunie w środku koła O
1
, 

układ r, j jest sztywno związany z wirującym kołem,
- prostokątny prawoskrętny układ x, h, z, którego początek O leży na geo-

metrycznej osi wieńca, zmienną przestrzenną j lub j
1
 wykorzystujemy do 

opisu przemieszczeń, naprężeń oraz kształtuprzekroju poprzecznego wieńca 
na jego obwodzie,

- prostokątny prawoskrętny układ x1, y1, z1 
o początku O

1
 powstały w wyniku 

translacji układu x, y, z. Płaszczyzna x1, z1 jest płaszczyzną geometrycznej 
osi wieńca.
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Rys. 11. Układy współrzędnych związane z kołem

Przez geometryczną oś wieńca (o promieniu krzywizny R) rozumie się miej-
sce geometryczne przekrojów poprzecznych nieodkształconego wieńca koła. Do 
matematycznego modelowania dynamiki koła uwzględniającego trzy składowe 
przemieszczenia oraz drgania skrętne wieńca potrzebujemy czterech równań róż-
niczkowych cząstkowych typu parabolicznego lub hiperbolicznego. Do opisania 
zastawu kołowego przy założeniu, że oś jest sztywna potrzeba zatem 14 równań 
różniczkowych:

−	 8 równań do opisania ruchu dwóch kół,
−	 3 równania ruchu środka masy,
−	 3 równania obrotów względem środka masy.
Zadając stałą prędkość ruchu wzdłuż toru (osi x) oraz wykorzystując symetrię 

i asymetrię zestawu kołowego możemy zredukować liczbę równań do 9 (4 rów-
nania ruchu wieńca, 3 równania obrotów oraz 2 równania przemieszczeń środka 
masy).

Przykłady postaci drgań zestawów podane zostały na rys. 12.
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Rys. 12. Postaci i częstotliwości drgań własnych zestawu kołowego

Wykorzystując oscylacyjne i falowe rozwiązania układu równań ruchu otrzy-
mamy postaci ruchu zestawu kołowego, które są podane w następującej tabeli:

Z postaci drgań zestawu kołowego podanych w powyższej tabeli wynika, że 
w przypadku formy S-S następują tylko drgania w płaszczyźnie pionowej,zacho-
wuje się prostoliniowy ruch zestawu kołowego oraz prostopadłość osi do toru. 
W przypadku postaci Sym-Anty zachowuje się prostopadłość osi zestawu, ale wy-
stępuje nieznaczne wężykowanie zastawu. W przypadku postaci Anty-Sym na-
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stępuje wzrost amplitudy wężykowania z drganiami skrętnymi osi w obu płasz-
czyznach, ze skróceniem fali wężykowania. W ostatnim przypadku otrzymujemy 
dużą amplitudę wężykowania ze skręceniem osi oraz jej przesunięciem w płasz-
czyźnie poprzecznej. W tym przypadku możliwa jest najmniejsza długość fali ko-
rugacji i poligonalizacji, powstałej w wyniku dynamicznego oddziaływania zesta-
wu kołowego z torem.

Drgania wymienione w powyższej tabeli mogą występować w wyniku kine-
matycznego wymuszenia, spowodowanego nierównościami toru. Jednak bardziej 
intensywne są drgania samowzbudne występujące w zakresie prędkości 110-
140 km/godz. o postaci S-A oraz 240-360 km/godz. w przypadku postaci S-S, co 
ilustrują wykresy przedstawione na rys. 13.W przypadku sprężystym, w wymie-
nionych zakresach częstotliwości występują pierwiastki zespolone, parami sprzężo-
ne. Jedna z par powoduje eksponencjalne zanikanie drgań, a druga ich narastanie. 
Jest oczywiste, że występujące w rzeczywistości nieliniowości ograniczają narasta-
nie oscylacji poprzez powstawanie cykli granicznych.

Rys. 13.Ukształtowanie częstotliwości drgań własnych w funkcji prędkości jazdy z zakresami niestateczności

3. Dynamiczne obciążenie toru wzbudzane kinematycznie

Nadwyżka dynamiczna spowodowana kinematycznym wymuszeniem zarówno 
przez nierówności toru (szyn) i inne wady toru, jak również okresowe podparcie 
szyn klasycznymi węzłami przytwierdzenia może wynosić nawet wielokrotność 
obciążenia statycznego. Wyniki pomiarów świadczące o takiej dynamicznej nad-
wyżce uzyskali badacze ABB na liniach kolejowych Szwecji, mierząc naprężenia 
na tarczy koła [13] oraz badacze Japońskiego Instytutu Kolejnictwa na linii To-
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kaido mierząc obciążenie na kilka sposobów, w tym mierząc nacisk na przekładkę 
w węźle przytwierdzenia [1]. Rezultaty badań japońskich, ilustrujące maksymalne 
obciążenia przypadające na jedno koło w zależności od typu zestawu, obciążenia 
statycznego i masy zestawu przypadającej na jedno koło w funkcji prędkości po-
dane zostały na rys. 14. Możemy zauważyć, że w przypadku masy jednostkowejw 
granicach M = 1,0 - 1,7 tony/koło i obciążenia statycznego Pst = 5,5 – 9,5 tony/
koło, największe pomierzone obciążenie dynamiczne przy prędkości 240 km/godz. 
wynosi 37 ton, a więc jest równe 446% obciążenia statycznego (co odpowiada 
największej masie/koło). W przypadku największego obciążenia statycznego wy-
noszącego 9,5 tony/koło i masy M = 1,3 tony/koło ma Pmax

 = 27 ton/koło, co sta-
nowi 284% obciążenia statycznego. W przypadku najlżejszego zestawu kołowego 
o masie M = 1,0 tony/koło i Pst = 5,5 tony/koło Pmax

 = 12 ton/koło, co stanowi 
najmniejsze wartość wynoszącą około 218% obciążenia statycznego.

Pomiar obciążenia dynamicznego wykonany przez ABB wykazał większe war-
tości przy prędkości 165 km/godz., przy czym częstotliwość wskazywała wyraźnie 
na rezonans związany z okresowym rozkładem podkładów. Pomiar naprężenia na 
tarczy koła nie zapewnia jednak, że takie obciążenie jest przekazywane na tor. 
Rozwiązaniem, które może istotnie zmniejszyć obciążenia dynamiczne powodowa-
ne okresowym rozkładem podkładów może być zaburzenie okresowości rozkładu 
podkładów[20].

Rys. 14. Dynamiczne obciążenie toru w zależności od prędkości. Pomiary na linii Tokaido w Japonii
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4. Podsumowanie

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dynamiczne związane z sa-
mowzbudnością i kinematycznym wymuszeniem wskazujące na zjawiska, któ-
re mogą być przyczyną dużych obciążeń toru i jego degradacji oraz zmęczenia 
osi zestawów kołowych. Zasygnalizowane zostały prawdopodobne przyczyny 
powstawania korugacji szyn i kół kolejowych oraz poligonalizacji kół.

Omówiono kilka postaci wężykowania, jako efekt dynamicznego oddziaływa-
nia zestawów kołowych z torem będącego alternatywnym podejściem do kinema-
tycznego wyjaśniania tego zjawiska, m.in. w [9].

Jako dowód na duże dynamiczne obciążenie toru wzbudzane kinematycznie 
podano wyniki badań japońskich, prowadzonych przed dwudziestu laty pod kie-
runkiem prof.Y. Sato. Wspomniano również o badaniach szwedzkich, które wyka-
zały również bardzo duże przeciążenia dynamiczne, nawet na torach dobrze utrzy-
manych.
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CHARAKTERYSTYKA ZUŻYĆ, WAD I USZKODZEŃ 
SZYN W TORACH TRAMWAJOWYCH1

Streszczenie. Eksploatacja i utrzymanie nawierzchni tramwajowych napotyka liczne pro-
blemy. Podstawowym zagadnieniem jest intensywne zużywanie się i degradacja elementów stalo-
wych. W artykule poświęcono uwagę wadompowierzchniowym oraz zużyciom szyn w torach tram-
wajowych, przybierających inny charakter niż w torach kolejowych.

Słowa kluczowe: tory tramwajowe, wady szyn, diagnostyka toru tramwajowego

1. Wprowadzenie

Na sprawność i niezawodność toru tramwajowego wpływ mają przede wszyst-
kim szyny. Powstające wady i uszkodzenia szyn (oodmiennym charakterze niż ma 
to miejsce w ruchu kolejowym), a przede wszystkim tempo przyrostu zużyć to 
czynniki, które bezpośrednio przekładają się na trwałość nawierzchni, a w konse-
kwencji na koszt cyklu życia (LCC – Life Cycle Cost). Charakterystycznym zjawi-
skiem występującym w torach tramwajowych jest intensywne zużywanie się szyn 
w łukach (w toku zewnętrznym). Proces ten w łukach o niewielkich promieniach 
rzędu R = 50 m i mniejszych, przybiera charakter gwałtowny i dynamiczny. Szyny 
o znacznym stopniu zużycia bocznego zagrażają w sposób bezpośredni bezpieczeń-
stwu jazdy tramwajów.

2. Zużycie powierzchni tocznej

Współdziałanie kół z szynami, a właściwie brak ich prawidłowego współdzia-
łania, powoduje powstawanie na ich powierzchniach łatwych do zaobserwowania 
zjawisk. Toczące się po szynach zestawy kołowe są poddane działaniu zmiennych 
w czasie obciążeń dynamicznych, które są źródłem kontaktowego zużycia kół 
i szyn. Zużycie to jako ścierne powoduje zniekształcenie zewnętrznych zarysów 
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kół, zaś jako zmęczeniowe zużycie kontaktowe powoduje powstawanie na po-
wierzchniach tocznych kół i na główkach szyn ubytków typu pitting (wykrusze-
nie) i uszkodzeń innego rodzaju.

Rys. 1. Zróżnicowany charakter zużycia falistego szyny na odcinku Przeróbka – Stogi w Gdańsku 
Źródło: opracowanie własne
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Niezależnie od zużycia kontaktowego, występuje też zjawisko korrugacji, czyli 
zużycia falistego. Według definicji podanej przez Międzynarodowy Związek Kolei 
UIC zużycie faliste charakteryzuje się występowaniem na powierzchniach główek 
szyn i na tocznych powierzchniach kół prawie regularnych nierówności, występu-
jących w odstępach od 30 do 80 mm w postaci błyszczących grzbietów fal i ciem-
niejących zagłębień (rys. 1). Zużycie faliste jest dodatkowym źródłem hałasu. Prze-
bieg tego zjawiska ma bardzo różnorodny charakter. Warunkami sprzyjającymi 
jego powstawaniu są: jednorodność prowadzonego ruchu, rodzaj ruchu i zmienna 
prędkość taboru. Często występuje na odcinkach rozpędzania się tramwajów oraz 
na długich odcinkachprostych. Na tempo przyrostu zjawiska ma wpływ również 
konstrukcja toru tramwajowego, jak również różnice twardości szyn i elementów 
kół taboru tramwajowego. Konstrukcyjnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu 
tego rodzaju zużycia jest zwiększanie się sprężystości układu koło-szynaw kierun-
ku pionowym, głównie w wyniku stosowania niewłaściwej ilości podsypki o złej 
jakości [12].

Rys. 2. Zużycie faliste w obrębie połączenia szyn
Źródło: opracowanie własne
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Istnieje wiele teorii dotyczących powstawania zużycia falistego na powierzchni 
główki szyny, lecz – jak dotychczas – niezostały one jednoznacznie wyjaśnione. 
I tak, np. uważa się, że wiodącym procesempowstawania korrugacji jest zużycie 
ścierne powodowane podłużnym poślizgiem kół. Istnieje również pogląd, że przy-
czyną powstawania korrugacji są plastyczne odkształcenia wierzchnich warstw na 
styku koła z szyną, wynikające z przeciążeń dynamicznych. Akurat ten drugi ar-
gument nie znajduje potwierdzenia w specyfice ruchu tramwajowego, a zużycie 
faliste stanowi tu istotny elementstanu szyny.

Wizualne różnice charakteru zużycia falistego na odcinku toru tramwajowego 
wynikają ze zmiennej prędkości i przyspieszania taboru. Zaobserwowano również 
zmianę charakterystyki zjawiska korrugacji w obrębie połączeń szyn, co może być 
spowodowane różnymi własnościami stali (rys. 2).

Innym przykładem zużycia powierzchniowego jest zużycie w postaci bruzd 
i wgnieceń, przypominające wadę belgrospis, występujące w strefie hamowania 
pojazdów tramwajowych (rys. 3). Często przyczyną tego zjawiska jest piasek wy-
sypywany z piasecznic pod koła pojazdów.

Rys. 3. Powierzchniowe wgniecenia na główce szyny w torach tramwajowych 
Źródło: opracowanie własne

3. Wady powierzchniowe

3.1. Stan spoin

Większość spoin w szynach torów tramwajowych wykonywanych było w tech-
nologii spawania. Niejednorodność i niekompletność spoin były głównymi cechami 
tej technologii. Nie usuwano spływów zbędnej spoiny, przez co jest ona szczególnie 
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narażona na czynniki korozji. Niejednorodność i niestabilność materiału stalowego 
na zewnętrznej powierzchni szyny powoduje, że na powierzchni główki najpierw 
pojawia się wykruszenie, a w dalszym etapie (po krótkim czasie) następuje złama-
nie szyny. W skrajnym przypadku może prowadzić do wyłamania główki i części 
szyjki szyny (rys. 4 i rys. 5) [5].

Rys. 4. Wykruszenie na powierzchni główki szyny w obrębie spoiny 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Złamanie szyny wraz z wyłamaniem główki szyny tramwajowej
Źródło: opracowanie własne
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3.2. Nadmierna podatność na korozje

Szyny tramwajowe ze względu na miejsce wbudowania są narażone w większym 
stopniu na oddziaływanie środków używanych do zimowego utrzymania oraz 
związków zawartych w zabrudzonej podsypce. Sól drogowa do usuwania oblodze-
nia powierzchni przystankowych i jezdni ulic przyspiesza korozję szyn, powodując 
rozwarstwienia i łuszczenie się stopki i szyjki szyny(rys. 6 i rys. 7) [5]. 

Rys. 6. Złuszczenia i skorodowania stopki szyny 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Skorodowanie strefy przytwierdzenia szyn 
Źródło: opracowanie własne
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4. Zużycie przekroju poprzecznego główki szyny

W przypadku szyn tramwajowych obszarem ich największego zużycia po-
przecznego są wewnętrzne krawędzie i płaszczyzny szyn zewnętrznego toku szyno-
wego łuków o małych promieniach, tj. o promieniu R < 50 m. Jednak występuje 
ono również na odcinkach łuków o większych promieniach, ale także na odcinkach 
prostych, gdzie dochodzi do zjawiska wężykowania zestawów kołowych, choć ma 
znacznie niższe wartości (rys. 8).

Rys. 8. Zasada zjawiska wężykowania dla pojedynczej osi kołowej [11]

Rys. 9. Zużycie boczne wewnętrznej krawędzi główki szyny tramwajowej 
Źródło: opracowanie własne
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Zużycie szyn tramwajowych powstaje w wyniku cyklicznego, częstego kontak-
tu i oddziaływania pomiędzy obręczami kół pojazdów szynowych a główką szyny 
– jej powierzchnią toczną i krawędziami wewnętrznymi toków szynowych. Jest 
to kontakt stal-stal, w trakcie którego występuje tarcie wzdłuż lub/i w poprzek 
główki szyny. Tarcie wzdłuż występuje najczęściej w wyniku poślizgu kół pojaz-
du w trakcie hamowania i przyspieszania pojazdów. Jego wynikiem jest zużycie 
pionowe (zmniejszenie wysokości) całego przekroju oraz uszkodzenia widoczne na 
powierzchni tocznej główki szyny, opisane wcześniej [11].

Do tarcia w poprzek (nacisku) dochodzi zazwyczaj w wyniku zjawiska węży-
kowania taboru (na odcinkach prostych), bądź w wyniku działania na pojazd siły 
odśrodkowej podczas pokonywania łuku. Występuje wtedy kontakt obrzeża koła 
z główką szyny skutkującego najbardziej charakterystycznym zjawiskiem zuży-
cia bocznego. W odróżnieniu od toru kolejowego zużycie boczne szyn tramwajo-
wych na długości łuku przybiera wyraźny charakter falowy. Przy dużych zużyciach 
bocznych prawie zawsze pojawiają się spływy materiału stalowego w dolnej części 
główki szyny (rys. 10).

Rys. 10. Spływy materiału stalowego na główce szyny 
Źródło: opracowanie własne
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Pomiary prowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej potwierdzają, że 
na zużycie szyn tramwajowych w łuku ma wpływ jego promień: im mniejszy 
promień tym zużycie jest większe, a przebieg tego zużycia przybiera bardzo 
gwałtowny i nieregularny charakter. Nie bez znaczenia jest też prędkość po-
ruszającego się taboru: większa prędkość powoduje zwiększone oddziaływanie 
zestawów kołowych na szynę zewnętrzną w postaci nabiegania koła na krawędź 
tejże szyny [4].

Dopuszczalne pionowe zużycie główek szyn kolejowych S49 lub 49E1 wy-
nosi 15 mm, zaś szyn tramwajowych rowkowych wynosi 18 mm. Dopuszczalne 
zużycie boczne główek obu rodzajów szyn wynosi 15 mm. To właśnie boczne 
zużycie ma istotny wpływ na współpracę kół z szynami.W okresie kilkuletnich 
badań i obserwacji zjawiska na sieci tramwajowej w Gdańsku zidentyfikowano 
miejsca, gdzie przy zużyciu pionowym główki o wartości 5 mm, zużycie boczne 
wynosiło 36,5 mm [5].

4.1. Układ koło/szyna na łuku

W przypadku toczenia się zestawów kołowych po torach ułożonych z szyn 
kolejowych współpraca kół z szynami ma podobny charakter jak w pojazdach 
kolejowych. Podczas wjazdu na łuk i jazdy po łuku poziomym prowadzenie 
przejmuje zawsze koło zewnętrzne zestawu (względem środka łuku), nabiegając 
obrzeżami na główkę szyny toku zewnętrznego, bez względu na stopień zużycia 
współpracujących powierzchni. Dzieje się tak również w przypadku niezużytych 
krawędzi główek szyn tramwajowych i boków obrzeży [10].

Podczas zużywania się boku główki rowkowej szyny zewnętrznej oraz obrzeża 
koła zewnętrznego maleje luz pomiędzy bokiem prowadnicy szyny wewnętrznej 
i wewnętrznym bokiem obrzeża koła wewnętrznego. W pewnym stanie zuży-
cia trących bocznych powierzchni występuje równoczesny styk obrzeży obu kół 
z szynami. Dalsze współdziałanie zestawu kołowego z torem zależy od ustawie-
nia się wózka w łuku, od kąta nabiegania, od wartości sił kierujących i od stopnia 
zużycia obrzeży kół i główek szyn (rys. 11). Jeżeli wzrośnie zużycie główki szyny 
zewnętrznej, to prowadzenie w łuku przejmuje koło wewnętrzne, trąc wewnętrz-
nym bokiem obrzeża o prowadnicę, a wówczas wszystkie powyższe parametry 
przekroczą kryteria dopuszczalne (rys. 12). Dla porównania trzeba wspomnieć, 
że dla kół tramwajowych poruszających się po łuku o promieniu R = 100 m 
wartość kąta nabiegania nie przekracza 1,5°, dla promienia R = 50 m kąt na-
biegania wynosi ok. 2,5°, podczas gdy przy promieniu R = 20 m kąt ten wynosi 
blisko 4°. W związku z tym zdecydowanie wzrasta niebezpieczeństwo wykoleje-
nia się zestawu kołowego [9].
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Rys. 11. Schemat układu koło-szyna w łuku [7]

Rys. 12. Falowy charakter zużycia bocznego szyny w łuku poziomym 
Źródło: opracowanie własne
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Niekorzystny wpływ takiej sytuacji na zużywanie się szyn i kół wynika tego, 
że każdy z punktów kontaktu (P

I
, P

II
) toczy się po szynie z taką samą prędkością 

kątową, ale po innym promieniu (r
I 
< r

II
), na skutek czego dąży do pokonania in-

nej drogi, jednakże nie pozwala mu na to monolityczna konstrukcja obręczy koła 
(rys. 13) [8].

Rys. 13. Zasada dwupunktowego kontaktu koła z szyną [8]

Te różnice w długości drogi pokonywanej przez każdy z punktów obręczy koła 
prowadzą do poślizgu obrzeża po krawędzi tocznej główki szyny w punkcie P

II
, 

a tym samym do ścierania się (zużywania) powierzchni obrzeża krawędzi tocznej 
szyny. Jest to podstawowy mechanizm narastania zużycia szyn i kół. Następstwem 
tego procesu jest dopasowanie się obu profili, które osiągając tzw. profil zużyty 
(dopasowany) nie zużywają się w dalszym ciągu równie intensywnie, jak ma to 
miejsce w początkowej fazie. Tak stabilizujący się samoczynnie przebieg procesu 
zużycia kół i szyn wymaga jednolitych lub zbliżonych w skali całej eksploatowanej 
sieci torowej warunków współpracy koło-szyna, czyli ujednoliconych na całej sieci 
ich profili [4].

4.2. Badania zużycia bocznego szyn tramwajowych

Na łukach torów tramwajowych w Gdańsku wykonano pomiary zużyć bocz-
nych szyn tramwajowych. Rozpoczęcie pomiarów nastąpiło około 1,5 roku od cza-
su oddania toru do użytku po remoncie. W okresie 9 miesięcy od tego momentu, 
w równych odstępach czasu dokonywane były pomiary na założonym odcinku 
badawczym, na który składały się dwa równoległe odcinki torów w postaci dwóch 
łuków odwrotnych, pomiędzy którymi zlokalizowany był odcinek prosty przype-
ronowy. W każdym z torów znajdują się dwa łuki poziome: R = 54 m i R = 50 m. 
Odcinek torów, na którym przeprowadzone zostały badania posiada nawierzchnię, 
na którą składają się: szyny rowkowe Ri60N, mocowane do drewnianych podkła-
dów, ułożonych w warstwie tłucznia, przytwierdzeniem Skl-12. Struktura ruchu 
była niejednolita, co skutkowało znacznymi zaobserwowanymi zużyciami boczny-
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mi główki szyn rowkowych, pomimo dość krótkiego czasu eksploatacji od napra-
wy głównej. Na linii tramwajowej, na której zorganizowano odcinek pomiarowy 
kursował tabor typu Duwag N8C oraz Konstal 105N. Zarówno profile kół, jak 
i budowa wózków w tych tramwajach są odmienne. Oszacowane w przybliżeniu, 
na podstawie ilości wykonywanych wg rozkładu jazdy kursów, obciążenie rocz-
ne toru wyniosło 1,4 Tg. Ze względu na lokalne warunki ruchu (przejścia piesze 
w poziomie główki szyny, przejazd drogowy, przystanek i małe promienie łuków) 
dozwolona prędkość na tym odcinku została ograniczona.

Normatywne zużycie mierzono 11 mm poniżej powierzchni główki szyny, 
gdzie dla niezużytej szyny Ri60N szerokość winna wynosić 55,83 mm. W dniu 
pierwszego pomiaru największe zużycie boczne o wartości 11,33 mm wystąpiło 
w torze o promieniu łuku R = 50 m, natomiast maksymalna odnotowana war-
tość zużycia w torze o promieniu R = 54 m wynosiła 6,63 mm. Kolejne pomiary 
wykazały, iż zużycie wzrastało w różnych punktach pomiarowych od 1,1 mm do 
2,1 mm i przejawiało pewną stabilizację. Pomierzone w czasie ostatniego pomiaru 
wielkości zużyć wyniosły 13,13 mm (dla toru o R = 50 m) oraz 8,33 mm (dla toru 
o R = 54 m) [4].

Rys. 14. Porównanie zużyć z pomiaru pierwszego i ostatniego dla obu torów 
Źródło: opracowanie własne

Na powyższych wykresach zużyć (rys. 14) można zauważyć, że odległości po-
między minimami i maksimami mieszczą się w granicach 2-3 m, podczas gdy 
odległość pomiędzy osiami w wózku tramwaju typu Konstal 105N wynosi 1,9 m. 
Maksymalne zużycia boczne występują w odległościach ok. 6-9 m od siebie. Prze-
dział ten odpowiada odległości pomiędzy wózkami w wagonie 105N wynoszącej 
6 m lub pomiędzy tylnym wózkiem a wózkiem przednim sąsiadujących wagonów 
wynoszącej ok. 8,5 m. Zmiany wielkości zużycia pomiędzy ekstremami mogą być 
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duże i występować w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie. W ten spo-
sób mogą się stać przyczyną gwałtownych zmian szerokości toru. To zaś wiąże się 
bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa jazdy. Taborowi grozi wykolejenie, spo-
wodowane przekroczeniem wartości dopuszczalnej gradientu szerokości toru [6].

Wyniki pokazują, iż istotny wpływ na charakter i wielkość zużycia bocznego 
ma kierunek poruszania się pojazdu po łuku oraz prędkość jazdy, co można zaob-
serwować na wykresach. Największe zużycia wystąpiły na końcach łuku kołowe-
go, w okolicy krzywej przejściowej, gdzie zaobserwowano wyraźną nieregularność 
toru ruchu ostatnich wagonów w składach pociągów tramwajowych, w postaci 
wyraźnych ruchów pudła taboru w poprzek kierunku jazdy. Wynika to z bezwład-
ności ostatniego wagonu lub modułu tramwaju. Zjawisko takie jest efektem du-
żych przyrostów przyspieszeń bocznych, co skutkuje dużymi siłami poprzecznymi 
przekazywanymi na szynę i kontaktem szyny z obrzeżem. Przyspieszenia te są tym 
większe i wyższa jest prędkość poruszania się pojazdu na łuku. Zjawisko to dodat-
kowo potęgują niektórzy motorniczowie, którzy po pokonaniu łuku przez czoło 
składu (ich kabina i pierwszy zestaw kołowy) zaczynają przyspieszać, w wyniku 
czego ostatni wózek składu przejeżdża przez koniec łuku z wyższą prędkością niż 
pierwszy [4].

Powyższe spostrzeżenia zostały zweryfikowane również w innych lokalizacjach 
torów o małych promieniach łuków poziomych, jak również w łukach o promie-
niach powyżej 50 m.

Otrzymane wyniki i obserwacje potwierdzają podobne badania wykonane na 
sieci tramwajowej miasta Kraków, głównie na pętlach, gdzie promienie występu-
jących łuków były jeszcze mniejsze (rys. 15) [1].

Rys. 15. Pomiar zużycia bocznego szyny toku zewnętrznego na Pętli Os. Piastów, R = 25 m (9 miesięcy 
po wymianie szyn, obciążenie ok. 0,67 Tg) [1]
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5. Podsumowanie

Intensywność występowania wad i zużyć szyn w torach tramwajowych jest 
znacznie większa niż na typowych liniach kolejowych. Jest to związane ze specyfi-
ką występujących tutaj warunków eksploatacyjnych, a także – jak wykazały prze-
prowadzone pomiary – z nieprawidłowościami w ukształtowaniu geometrycznym 
toru i elementami konstrukcyjnymi.

Punktem wyjścia do dyskusji jest określenie stosowalności szyn Vignolesa i szyn 
rowkowych w torach tramwajowych [2].

W kontekście opracowania nowych wytycznych projektowania, budowy 
i utrzymania torów tramwajowych aspekt trwałości i niezawodności powinien zo-
stać uwzględniony kompleksowo (także w odniesieniu do obręczy kół pojazdów), 
szczególnie na odcinkach o małych promieniach łuków poziomych.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań drgańi hałasu w otoczeniu mostu-
kolejowego blachownicowego z pomostem otwartym. Przedstawiono wyniki pomiaru drgań podsta-
wowych elementów konstrukcji i oceniono poziom tych drgań pod kątem spełnienia wymagań norm 
europejskich. Zaprezentowano także wyniki badań hałasu obok mostu oraz wpływ konstrukcji mo-
stowej na klimat akustyczny. Badania wykonano zestawem akcelerometrów, mikrofonów i kamerą 
akustyczną.Przedstawiono także szczegółową analizę numeryczną drgań konstrukcji, obejmującą 
niskie i średnie częstotliwości.

Słowa kluczowe: most kolejowy, drgania, hałas

1. Wprowadzenie

Mostom kolejowym stawia się coraz większe wymagania normowe. W Euroko-
dzie PN-EN 1990:2004/A1 Podstawy projektowania konstrukcji [3] stwierdzono, 
że sprawdzenie maksymalnego przyspieszenia drgań przęsła powinno być rozpatry-
wane jako wymaganie bezpieczeństwa, sprawdzane w stanie granicznym użytkowal-
ności. Zapisano, że w przypadku toru na podsypce zalecaną maksymalną wartością 
przyspieszeń jest 3.5 m/s2 a w przypadku pomostów z jazdą bezpośrednią i elemen-
tów konstrukcyjnych projektowanych do ruchu dużej prędkości 5 m/s2. Wymaganie 
dotyczy wszystkich elementów utrzymujących tor, przy częstotliwościach drgań nie 
większych od 30 Hz. Powyższe warunki mają także na celu ochronę przed niesta-
tecznością toru. Norma zaleca ponadto, aby pierwsza częstotliwość bocznych drgań 
własnych przęsła była nie mniejsza niż 1.2 Hz. Przykłady oceny drgań mostów i pro-
blemy z tym związane przedstawiono m.in. w pracach [1, 2, 5].

Często mosty kolejowe oddziałują na środowisko w znacznie większym stop-
niu niż linie kolejowe na docinkach poza mostami. Odziaływanie to może prze-
jawiać się nadmierną emisją hałasu, co ma szczególnie istotne znaczenie na tere-
nach aglomeracji. Na problem hałasu mostów kolejowych zwraca uwagę PN-EN 
1993-2, Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 2: Mosty stalo-
we [4]. W normie tej, w rozdziale dotyczącym stanów granicznych użytkowal-
ności, w postanowieniach ogólnych zapisano, że należy ograniczać częstotliwości 
drgań własnych m.in. po to, aby ograniczyć uszkodzenia zmęczeniowe i ograni-
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czyć nadmierną emisję hałasu. W pkt. 7.7 tej samej normy, dotyczącym kryteriów 
użytkowania mostów kolejowych, zapisano: „Wszelkie wymagania dotyczące emisji 
hałasu można podać w ustaleniach projektowych”.

W Polsce dopuszczalny poziom hałasu (L
Aeq

) zgodnie z [6] wynosi na terenie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 65 dBw porze dziennej, tj. między godzi-
nami 6:00 a 22:00 i 56 dBw porze nocnej, tj. między godz. 22:00 a 6:00. Według 
badań, wartości te w pobliżu mostów stalowych są często przekroczone.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań drgań i hałasu w otocze-
niu mostu blachownicowego z pomostem otwartym. W celu identyfikacji źró-
deł dźwięku przedstawiono m.in. analizę numeryczną drgań niskiej i średniej 
częstotliwości. Badania prowadzono w czasie normalnej eksploatacji. Ocenę kon-
strukcji przeprowadzono w odniesieniu do wymagań zawartych w [3] i [6].

2. Opis obiektu

Most składa się z dwóch osobnych konstrukcji stalowych opartych na wspólnych 
podporach. Schemat statyczny to belka swobodnie podparta,rozpiętość 24.15 m. 
Dźwigary główne są stalowe blachownicowe. Światło poziome wynosi 22,58 m, 
wysokość nad terenem 6,61 m. Konstrukcja pomostu to ruszt poprzecznicowo-
-podłużnicowy (czyli tzw. pomost otwarty). Szyny są zamocowane do mostownic 
drewnianych przez podkładki PM-60 i przekładki podszynowe typu PKW. Obiekt 
jest zlokalizowany na linii magistralnej.

Rys. 1. Widok mostu z boku

Rys. 2. Przekrój poprzeczny badanego mostu
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3. Analiza numeryczna

Obliczenia wykonano w celu wyznaczenia podstawowych częstotliwości drgań 
własnych oraz ustalenia czy występują charakterystyczne pasma, które mogą być 
przyczyną drgań rezonansowych i nadmiernej emisji hałasu. Model obliczeniowy 
konstrukcji wykonano w MES stosując elementy powłokowe (blachownice, po-
przecznice i podłużnice) i prętowe (stężenia poziome, mostownice i szyny). Ponieważ 
analiza mostu obejmuje nie tylko analizę drgań związaną z wymaganiami określony-
mi w normie [3] ale również oddziaływania akustyczne, przeprowadzono rozszerzo-
ną analizę numeryczną, obejmującą 500 pierwszych częstotliwości drgań własnych.

Wybrane formy drgań przedstawiono na rys. 3 do 6. W tab. 1 zestawiono 
kolejne częstotliwości w wybranych czterech przedziałach. W celu zobrazowania 
rozkładu częstotliwości drgań własnych na rys. 7 przestawiono stopień zagęszcze-
nia wartości w przedziale do 155 Hz.

 

Rys. 3. Model obliczeniowy konstrukcji i forma drgań własnych dlanajniższejczęstotliwości tj. 7.53 Hz 
(drgania w kierunku poziomym)

 

Rys. 4. Forma drgań własnych dla częstotliwości 8.44 Hz (drgania w kierunku pionowym) oraz forma 
odpowiadająca częstotliwości 14.08 Hz (drgania giętno-skrętne)

 
Rys. 5. Formy drgań dla częstotliwości 26.18 Hz (drgania giętno-skrętne) i 29.9 Hz (drgania środnika)
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Rys. 6. Formy drgań własnych dla częstotliwości 92.76 Hz i 155.92 Hz – dominują drgania środnika

Tabela 1. Zestawienie częstotliwości drgań własnychw wybranych, przykładowych pasmach częstotli-
wości (Lp. – oznacza nr kolejnej,obliczonej częstotliwości drgań własnych, f – oznacza 
wartość częstotliwościdrgań własnych)

Lp. f[Hz] Lp. f[Hz] Lp. f[Hz] Lp. f[Hz]
1 7.53 16 28.83 300 121.01 486 153.93
2 8.44 17 28.94 301 121.05 487 154.00
3 14.08 18 29.09 302 121.06 488 154.34
4 17.97 19 29.18 303 121.06 489 154.60
5 22.33 20 29.39 304 121.16 490 154.83
6 24.76 21 29.41 305 121.21 491 155.04
7 26.18 22 29.54 306 121.39 492 155.09
8 26.97 23 29.62 307 121.47 493 155.25
9 27.75 24 29.82 308 121.48 494 155.31
10 28.11 25 29.95 309 121.51 495 155.52
11 28.36 26 29.99 310 121.61 496 155.73
12 28.43 27 30.34 311 121.63 497 155.75
13 28.49 28 30.71 312 121.70 498 155.84
14 28.62 29 30.74 313 121.82 499 155.89
15 28.67 30 30.81 314 121.84 500 155.92

Rys. 7. Częstotliwości drgań własnych w zakresie: a) 0-80 Hz, b) 80-155 Hz

Obliczenia wykazały bardzo duże zagęszczenie wartości częstotliwości drgań 
własnych szczególnie powyżej 26 Hz. W zakresie od 65 do 155 Hz kolejne często-
tliwości różnią się od siebie zwykle o dziesiąte lub setne części Hertza.
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Do ok. 26 Hz formy drgań mają charakter globalny, tzn., że są to formy giętne 
poziome lub pionowe oraz giętno-skrętne całego przęsła. Powyżej 29 Hz można 
zaobserwować przede wszystkim różne formy drgań poszczególnych elementów 
konstrukcji, w tym przede wszystkim środnika dźwigara głównego, co ze względu 
na dużą jego powierzchnię ma istotne znaczenie dla emisji hałasu. Obliczeń często-
tliwości drgań powyżej 155 Hz nie wykonywano.

Duża liczba bliskich pod względem wartości częstotliwości drgań własnych po-
woduje, że przejazd praktycznie każdego rodzaju pojazdu szynowego może powo-
dować drgania rezonansowe, głównie środnikai emisję niepożądanych dźwięków.

4. Opis badań wibroakustycznych 

Hałas mierzono w odległości 7.5 m od toru bezpośrednio obok mostu, w od-
ległości ok. 75 m od mostu oraz pod mostem (rys. 8). Drgania mierzono w kilku 
miejscach konstrukcji, przy czym w niniejszym artykule ograniczono się do przed-
stawieniawynikówpomiaru drgań pionowych i poziomych środnika oraz drgań 
pionowych poprzecznicy i podłużnicy. Zjawiska wibroakustyczne rejestrowano 
w czasie przejazdów pociągów osobowych i towarowych. Do badań zastosowano 
zestaw mikrofonów i akcelerometrów firmy B&K, oprogramowanie PulseReflex 
oraz kamerę akustyczną z oprogramowaniem LMS. Badania prowadzono w cza-
sie przejazdów pociągów oraz w czasie impulsowego wzbudzenia drgań młotkiem 
modalnym.

Rys. 8. Schemat lokalizacji mikrofonów oraz kamery akustycznej: 1 – mikrofon obok mostu, 
2 – mikrofon obok toru poza mostem, 3 – mikrofon pod mostem, KA – kamera akustyczna

 

Rys. 9. Kamera akustyczna obok mostu i mikrofon pod konstrukcją
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Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu (mikrofony) zlokalizowano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiar ów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotni-
skiem lub portem” [7]. Kamera akustyczna została usytuowana obok mostu –jak 
pokazano to na rys. 9.

5. Wybrane wyniki badań drgań

Przykładowe amplitudy drgań pionowych zarejestrowane w czasie przejazdu 
pociągu osobowego przedstawiono na rys. 10 a drgań poziomych na rys. 11.

Rys. 10. Amplitudy przyspieszeń drgań pionowych w funkcji częstotliwości 

Rys. 11. Amplitudy przyspieszeń drgań poziomych w funkcji częstotliwości

Podstawowa, zmierzona częstotliwość drgań własnych pionowych, wynosi 
8.5 Hz i jest bliska wartości obliczonej 8.44 Hz. Zmierzona częstotliwość drgań 
własnych poziomych wynosi 6.5 Hz i różni się od wartości obliczonej o ok. 1 Hz. 
W widmie drgań poziomych widoczne są wyższe, obliczone częstotliwości np. 
22.7 Hz, 24.37 Hz. Na rys. 12 i 13 przedstawiono przykładowe amplitudy przy-
spieszeń drgań pionowych dźwigara i podłużnicy, a na rys. 14 amplitudy drgań 
poziomych środnika dźwigara głównego. Analizę przeprowadzono w zakresie do 
30 Hz, w przypadku drgań poziomych środnika analizę wykonano również w za-
kresie do 150 Hz (rys. 14b).
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Rys. 12. Amplitudy przyspieszeń drgań pionowych w czasie przejazdu pociągu osobowego:  
a) dźwigar – max. 0.99 m/s2, b) podłużnica – max 1.04 m/s2

Rys. 13. Amplitudy przyspieszeń drgań pionowych w czasie przejazdu pociągu towarowego:  
a) dźwigar – max. 1.21 m/s2, b) podłużnica – max 1.12 m/s2
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Rys. 14. Amplitudy przyspieszeń drgań poziomych blachownicy w czasie przejazdu pociągu towarowe-
go: a) w zakresie do 30 Hz – max. 1.12 m/s2, b) w zakresie 150 Hz – max 8.06 m/s2

Należy zaznaczyć, że ze względu na ograniczenie prędkości na badanym odcin-
ku linii kolejowej, zarejestrowano przejazdy z prędkością nie większą niż 70 km/h. 
Przyspieszenia drgań przy takich prędkościach były mniejsze od 5 m/s2, czyli war-
tości granicznej podanej w [3].

Przyspieszenia drgań poziomych w zakresie do 150 Hz osiągają wartości nawet 
ponad 8 m/s2.

6. Wyniki pomiarów hałasu

Przykładowe wyniki pomiarów hałasu w postaci tercjowych widm dźwięku 
przedstawiono na rys. 15 do 21. Na rys. 15 przedstawiono widmo poziomu ciśnie-
nia akustycznego tła. Dla każdego pomiaru podano poziom dźwięku L (liniowy) 
i skorygowany poziom dźwięku L

A
.

Rys. 15. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – tło 
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Rys. 16. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego z prędkością 50 km/h

Rys. 17. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego z prędkością 60 km/h

Rys. 18. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego zespolonego z prędko-
ścią  50 km/h

Rys. 19. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego z prędkością 70 km/h
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Rys. 20. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu towarowego z prędkością 50 km/h

Rys. 21. Widmo poziomu ciśnienia akustycznego – przejazd pociągu osobowego z prędkością 40 km/h

W tab. 2 zestawiono wyniki pomiarów hałasu. Podano wartości z uwzględnie-
niem krzywej korekcyjnej A.

Tabela 2. Zestawienie wyników pomiaru hałasu

Lp. Rodzaj  
pociągu

Prędkość
przejazdu 

[km/h]

Poziom hałasu LA [dB]

obok toru poza mostem obok mostu pod mostem

1 tło - 42,0
2 osobowy 50 80,4 83,8 96,2
3 osobowy 60 83,8 87,4 99,9
4 osobowy 55 77,3 87,4 100,4
5 osobowy 70 84,8 89,2 102,0
6 towarowy 50 84,3 88,9 100,7
7 towarowy 40 79,6 88,6 101,3

Wartości poziomu hałasu obok mostu w czasie przejazdów pociągów są o od 
3.5 do10 dB większe od poziomu hałasu obok toru poza mostem. Wartość po-
ziomu hałasu zależy przede wszystkim od rodzaju pociągu, jego prędkości i stanu 
technicznego kół. Hałas pod mostem w kilku przypadkach przekracza 100 dB.

W czasie badań nie było możliwości zarejestrowania emisji akustycznej w czasie 
przejazdów z większymi prędkościami niż 70 km/h. Należy się spodziewać, że przy 
większych prędkościach oddziaływanie na środowisko będzie bardziej uciążliwe.
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W celu identyfikacji dróg propagacji dźwięku wykonano badania kamerą 
akustyczną wyposażoną w 36 mikrofonów. Kamera była ustawiona obok mostu 
- rys. 8 i 9. Na rys. 22 i 23 przedstawiono wyniki badań hałasu w postaci map 
akustycznych, tj. rozkładu pola akustycznego.

Rys. 22. Rozkład pola akustycznego bezpośrednio przed wjazdem pociągu na most

Rys. 23. Rozkład pola akustycznego w czasie przejazdu pociągu przez most 
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Zarejestrowane sygnały pozwalają potwierdzić wysoki poziom emisji akustycz-
nej w otoczeniu mostu oraz wykazały, że główną przyczyną hałasu i jego rozprze-
strzeniania jest otwarty pomost w postaci rusztu podłużnicowo-poprzecznicowego.

Hałas obok linii kolejowych, w tym obok mostów ma charakter hałasu nieusta-
lonego. Jego wartość, w stosunku do tła, zmienia się w czasie nawet o ok. 50 dB. 
W przypadku tego typu hałasu, do oceny wpływu na środowisko, wyznacza się 
tzw. równoważny (ekwiwalentny) poziom hałasu oznaczany L

Aeq
.

Dla badanego mostu przeprowadzono symulację obliczeniową zakładając, że 
w ciągu godziny przejeżdża 6 pociągów emitujących hałas o wartościach podanych 
w tab. 2. Obliczenia przeprowadzono przyjmując pojedyncze (cząstkowe) wartości 
poziomu ciśnienia akustycznego. Jak wiadomo czas przejazdu po moście zależy od 
długości składu i prędkości pociągu. Do obliczeń przyjęto, że pociąg towarowy 
przejeżdża przez obiekt przez 30 sek., pociąg osobowy 15 sek., a podmiejski (ze-
spolony) 10 sek. Poziom równoważny hałasu obliczono ze wzoru [8]:

 (1)

gdzie: 
n – liczba przejazdów
L

Ai
 – chwilowy poziom dźwięku w [dB].

Przy założeniu, że przez most przejeżdża średnio w ciągu godziny 6 pociągów 
o charakterystykach przedstawionych w tab. 2. wartość równoważnego poziomu 
dźwięku wyniesie:

 (2)

Jeżeli liczba pociągów o analogicznej strukturze będzie 2 krotnie większa to 
otrzymamy:

 (3)

Obliczone wartości są znacznie większe od wartości dopuszczalnych na tere-
nach zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego podanych w [6], tj. 
L

Aeq,D
 = 65 dB dla dnia i L

Aeq,N
 = 56 dB dla nocy. Na terenach w strefie śródmiej-

skiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców wartości dopuszczalne to odpowiednio: 
L

Aeq,D
 = 68 dB i L

Aeq,N
 = 60 dB.
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7. Podsumowanie

Analizy wibroakustyczne mostów kolejowych powinny być dzisiaj standardo-
wym elementem procesu przygotowania i projektowania inwestycji.

W zakresie drgań konstrukcji o niskich częstotliwościach wartości dopuszczalne 
są skwantyfikowane w eurokodach, o których wspomniano wcześniej. W zakresie 
analiz akustycznych w eurokodach stwierdzono jedynie „Wszelkie wymagania doty-
czące emisji hałasu można podać w ustaleniach projektowych”, co w praktyce oznacza, że 
wymagania dotyczące emisji hałasu powinny być określone przez inwestora.

Jeżeli takich wymagań inwestor nie zdefiniuje, to efektem może być budowa 
lub modernizacja obiektu, który w znacznym stopniu pogorszy klimat akustycz-
ny w otoczeniu linii kolejowej. Należy zaznaczyć, że hałas kolejowy jest to hałas, 
w którym dominują dźwięki o niskiej częstotliwości, charakteryzujące się dużą 
długością fali. Fale te są tłumione w niewielkim stopniu przez powietrze, więc bez 
przeszkód przenikają do mieszkań, szkół, miejsc pracy, itp.

Przykład mostu opisanego w niniejszym artykule świadczy o tym, że most 
może spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych drgań natomiast stanowić 
zagrożenie dla środowiska poprzez nadmierną emisję hałasu.
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Streszczenie. Jakość geometryczna toru analizowana jest w różnych celach, 
a dane podlegają różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizo-
wane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw 
w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów pozwala 
na planowanie robót w terminach średniookresowych i budowę modeli predykcji. 
W artykule przedstawiono zagregowanewskaźniki jakości geometrycznej toru, 
które spełniają wymogi normy PN-EN 13848-6 oraz przykłady ich obliczeń.

Słowa kluczowe: drogi kolejowe, diagnostyka dróg kolejowych, jakość geo-
metryczna toru

1. Wstęp

W celu ujednolicenia zasad oceny stanu geometrii toru na europejskiej sieci ko-
lejowej, konieczne było wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie charak-
terystyki podstawowych parametrówi metod ich pomiaru. Głównymi dokumenta-
mi opisującym tą problematykę są: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dla 
podsystemu Infrastruktura [2] oraz normy powiązane serii PN-EN 13848 [7-12] 
i PN-EN 14363 [6].

Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, co sprawia, 
że w zależności od potrzeby, dane mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. 
W procesie utrzymania linii kolejowych można wyróżnić trzy poziomy agrega-
cji podstawowychparametrów opisujących geometrię toru (nierówności pionowe 
i poziome, szerokość toru, przechyłkę i wichrowatość) [4, 12]:

– szczegółowy,
– pośredni,
– poglądowy.
Na poziomie szczegółowym analizowane są pojedyncze nierówności toru, któ-

re mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych [4]. 
W tym celu oceniane są podstawowe parametry opisujące geometrię toru:

– nierówności pionowe D1 (zakres długości fal 3÷25 m),
– nierówności poziome D1 (zakres długości fal 3÷25 m),
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– wichrowatość,
– szerokość toru,
– przechyłka,

które zostały pomierzone zgodnie z normą PN-EN 13848-1 [7].
Maksymalne wartości pomierzonych parametrów (pojedyncze nierówności 

toru) porównuje się z przyjętymi przez zarządcę infrastruktury wartościami do-
puszczalnymi (granicą czujności, działań planowanych i bezpośrednich [1]).

Poziom pośredni obejmuje analizę wskaźników (rekomendowane są odchylenia 
standardowe nierówności pionowych i poziomych) w celu podjęcia decyzji w za-
kresie planowania napraw średniookresowych i badania właściwości dynamicznych 
pojazdów. Analiza obejmuje najczęściej odcinki toru o długości 200 m.

Na poziomie poglądowym obliczane są wskaźniki jakości toru (dystrybuanty 
rozkładu częstości odchyleń standardowych, oddzielnie dla nierówności piono-
wych i poziomych), które analizowane są w celu podejmowania decyzji strategicz-
nych. Analizy wykonywane są dla poszczególnych linii kolejowych i wykorzysty-
wane przez właściciela infrastruktury do zarządzania siecią kolejową iplanowania 
długoterminowego.

Zaleca się, aby ocena stanu geometrycznego toru wykonana była przy wyko-
rzystaniu kilku wskaźników TQI (Track Quality Index) na różnych poziomach ich 
agregacji, przy jednoczesnym założeniu, że algorytmy obliczeń i metody wniosko-
wania są jasne i zrozumiałe dla użytkownika. Ocena ta powinna również odzwier-
ciedlać interakcję tor-pojazd (np. nierówności o tej samej amplitudzie i różnych 
długościach fal będą prowadziły do różnych zachowań pojazdu).

2. Odchylenia standardowe

Podstawowym (referencyjnym) wskaźnikiem oceny stanu geometrii toru na po-
ziomie pośrednim jest odchylenie standardowe, które jest klasyczną miarą zmien-
ności. Obliczane jest zazwyczaj dla wszystkich parametrów opisujących geometrię 
toru na długości 200 m (w Polsce 1000 m) z następującego wyrażenia:

 (1)

gdzie:
 N – liczba pomiarów na analizowanym odcinku toru,
 xi – wartość i-tego pomiaru,
  – wartość średnia N pomiarów.

Odchylenie standardowe nierówności pionowych i poziomych powinno być 
obliczone oddzielnie dla każdego toku szynowego. W zależności od konstrukcji 
wskaźnika jakości toru i sposobu jego wykorzystania, odchylenie standardowe 
może być wyznaczane jako:
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– średnia arytmetyczna (z toku lewego i prawego) w celu obliczenia wskaźni-
ka syntetycznego lub budowy modelu predykcji i planowania napraw,

– wartość maksymalna (z dwóch toków szynowych) lub wartość z toku ze-
wnętrznego na łuku i krzywych przejściowych przy badaniach właściwości 
dynamicznych pojazdów szynowych.

Przy analizie odchylenia standardowego można również rozróżniać poszczegól-
ne odcinki toru z uwagi na jego geometrię (proste iłuki z krzywymi przejściowymi) 
oraz konstrukcję nawierzchni (rozjazdy i obiekty inżynierskie).

Dopuszczalne wartości odchylenia standardowego nierówności pionowych 
i poziomych dla granicy czujności i zakresu długości fal D1 (3÷25 m) zapisane 
zostały w normie PN-EN 13848-5 [11]. Wartości te podane zostały w pewnych 
zakresach (tab. 1), a zarządca infrastruktury kolejowej w zależności od przyjętej 
strategii utrzymania zapisuje je w planie utrzymania [13].

Tabela 1. Odchylenia standardowe nierówności pionowych D1– granicy czujności AL [11]

Prędkość
[km/h]

Odchylenie standardowe
zakresu długości fal D1 [mm]

V ≤ 80 2,3÷3,0
80 < V ≤ 120 1,8÷2,7

120 < V ≤ 160 1,4÷2,4
160 < V ≤ 230 1,2÷1,9
230 < V ≤ 300 1,0÷1,5

Strategia utrzymania torów kolejowych może być ukierunkowana na bezpie-
czeństwo lub spokojność jazdy oraz niższy koszt cyklu życia lub wyższe prędkości 
jazdy. Odchyłki te zapewniają bezpieczeństwo (większe wartości) i mogą być rów-
nież stosowane do osiągnięcia odpowiedniego poziomu spokojności jazdy (wartości 
mniejsze).

W normie PN-EN 14363 [6] dotyczącej badania właściwości dynamicznych 
pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu, poziom jakości geometrii 
toru oparty został na trzech kryteriach utrzymania QN1, QN2 i QN3.

W tabeli 2 przedstawiono dopuszczalne wartości odchylenia standardo-
wego nierówności pionowych dla poziomu jakości QN, przy czym wartości 
QN3 =1,3 x QN2. Odnoszą się one do rzeczywistego stanu toru (reprezentatyw-
nych linii), z uwzględnieniem odchyłek nierówności toru, które zostały ustalone 
zgodnie z zasadami utrzymania wynikającymi z wiedzy i dobrej praktyki.

Tabela 2. Odchylenia standardowe nierówności pionowych D1 [6]

Prędkość [km/h]
Odchylenia standardowe D1 [mm]

QN1 QN2 QN3
V ≤ 80 2,3 2,6 3,4

80 < V ≤ 120 1,8 2,1 2,7
120 < V ≤ 160 1,4 1,7 2,2
160 < V ≤ 200 1,2 1,5 2,0
200 < V ≤ 300 1,0 1,3 1,7
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Na rys. 1 przedstawiono przykładowy wykres odchyleń standardowych obli-
czonych na odcinkach toru (sekcjach) o długości 200 m. Pomiary strzałek w płasz-
czyźnie pionowej wykonane zostały drezyną pomiarową EM-120 w czterech ko-
lejnych latach.

Rys. 1. Odchylenia standardowe pomierzonych strzałek w płaszczyźnie pionowej 
Źródło: opracowanie własne

Na wykresie odchyleń standardowych pomierzonych strzałek (rys. 1) zazna-
czono wartości graniczne QN trzech poziomów jakości geometrycznej toru dla 
zakresu prędkości 80<V≤120 km/h, gdzie [6]:

– poziom QN1 – charakteryzuje odcinki toru, które wymagająoceny stanui 
podejmowania decyzji w zakresienormalnego utrzymania (planowania na-
praw średniookresowych),

– poziom QN2 – charakteryzuje odcinki toru, które wymagają podejmowa-
nia decyzji w zakresie napraw krótkotrwałych,

– poziom QN3 – charakteryzujący odcinki toru, które nie odzwierciedlają 
zalecanego poziomu jakości toru (zgodnego ze stanem wiedzy i dobrą prak-
tyką), ale jest to jeszcze stan dopuszczalny.

Należy zauważyć, że na pięciu odcinkach odchylenie standardowe jest większe 
od dopuszczalnego poziomu QN3 (rys. 1), co wskazuje na przekroczenie terminu 
naprawy, konieczność miejscowego ograniczenia prędkości i szybszą degradacje 
toru.

Odchylenia standardowe nierówności pionowych i poziomych wykorzysty-
wane są również do budowy modelu predykcji. Modele te powinny pozwalać na 
estymację i prognozowanie stanu infrastruktury w funkcji czasu lub obciążenia. 
W praktyce do oceny jakości geometrii toru najczęściej stosowane są modele linio-
we (rys. 2) lub wykładnicze [5].
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Rys. 2. Model liniowy oceny jakości geometrii toru 
Źródło: opracowanie własne

3. Wadliwość

Pojedyncze nierówności toru mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
pojazdu kolejowego, ale obliczenie liczby tych przekroczeń dla granicy czujności 
i działań planowanych na stałej długości toru może być wartością reprezentatywną 
i wykorzystaną jako wskaźnik jakości geometrycznej. Metoda ta stosowana jest 
przez niektórych zarządców europejskiej sieci kolejowej, a wskaźnik liczony jest 
zazwyczaj na długości 1000 m.

Przykładem takiego wskaźnika w Polsce jest wadliwość, która obliczana jest 
z wzoru:

 (2)

gdzie:
Np – liczba pomiarów przekraczająca wartość odchyłki na analizowanym od-

cinku,
N – liczba pomiarów na analizowanym odcinku.

Na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowe wykresy wadliwości pomierzonych 
strzałek w płaszczyźnie pionowej dla odchyłek klasy A i B (V=100 km/h [2, 15]) 
na dziesięciu odcinkach toru o długości 200 m.
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Rys. 3. Wadliwość nierówności pionowych dla odchyłki klasy A (50% odchyłki C)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Wadliwość nierówności pionowych dla odchyłki klasy B (75% odchyłki C)
Źródło: opracowanie własne

W praktyce wadliwość może być obliczona dla granicy czujności i działań pla-
nowanych, a wartości dopuszczane należy przyjmować według normy PN-EN 
14363 [6].
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4. Wskaźnik FRA TQI

Koleje amerykańskie do oceny stanu torów wykorzystują wskaźnik FRA TQI 
wyrażony wzorem [3, 16]:

 (3)

gdzie:
 Ls – długość krzywej pomierzonych nierówności toru,
 Lo– teoretyczna długość odcinka toru.

Wartość wskaźnika TQI obliczana jest dla odcinka toru o długości 528 stóp 
(160,9 m), co stanowi jedną dziesiątą mili. Długość krzywej pomierzonych nie-
równości oblicza się jako sumę prostoliniowych odcinków pomiędzy dwoma kolej-
nymi punktami pomiarowymi na podstawie zależności [16]:

 (4)

gdzie:
 Dx – odległość pomiędzy pomiarami,
 Dy – różnica dwóch kolejnych pomiarów.

W przypadku toru bez deformacji, długość teoretyczna równa jest długości po-
mierzonych nierówności, a zatem wartość TQI równa się zero. Zwiększenie defor-
macji toru powoduje wydłużenie krzywej pomierzonych nierówności, co zwiększa 
wartość wskaźnika TQI (rys. 5).

Rys. 5. Idea wskaźnika FRA TQI: kształt deformacji – z lewej, długość krzywej pomierzonych nierów-
ności – z prawej 

Źródło: [16]

Na rys. 6 przedstawiono przykładowy wykres wskaźników FRA TQI dla kolej-
nych czterech pomiarów strzałek pionowych, które obliczono na dziesięciu odcin-
kach toru o długości równej 200 m.
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Rys. 6. Wykres wskaźnika FRA TQI dla strzałek pionowych 
Źródło: opracowanie własne

5. Wskaźniki scalone

Ocena syntetyczna jakości odcinka toru (np. 200 m, 1000 m) może być rów-
nież wykonana poprzez połączenie ważonych odchyleń standardowych poszcze-
gólnych parametrów. Ogólny przykład takiego TQI podano w normie PN-EN 
13848-6[12]:

 (5)
gdzie:
 SD – odchylenie standardowe nierówności toru,
 w – współczynnikkorygujący (określa zarządca infrastruktury),
  – nierówności poziome (średnia z toku lewego i prawego),
 G – odchyłka szerokość toru,
 CL – odchyłka przechyłki,
  – nierówności pionowe (średnia z toku lewego i prawego).

Scalonywskaźnik jakości geometrycznej może być również obliczony jako śred-
nia ważona z wybranych odchyleń standardowych. W Polsce syntetyczny wskaź-
nik jakości toru J obliczany jest z wyrażenia [2, 15]:

 (6)

gdzie:
 Sz – odchylenie standardowe strzałek pionowych,
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 Sy – odchylenie standardowe strzałek poziomych,
 Sw – odchylenie standardowe wichrowatości toru,
 Se– odchylenie standardowe szerokości toru.

Na linii Gautrain w RPA, która łączy w sobie cechy metra i kolei podmiejskiej 
obliczany jest wskaźnik jakości toru TQI z wyrażenia [14]:

 (7)
gdzie:
s – odchylenia standardowe – odpowiednio strzałek pionowych, poziomych, 

wichrowatości, przechyłki i szerokości toru.

Do oceny stanu toru mogą być również wykorzystane wskaźniki obliczane jako 
odchylenie standardowe kombinacji parametrów geometrycznych. Takie podej-
ście opiera się na obserwacji, że połączenie pewnych parametrów (np. nierówności 
poziomych i przechyłki) może lepiej odzwierciedlać zachowanie się pojazdu, niż 
pojedyncze parametry.

Odchylenie standardowe kombinacji parametrów powszechnie obliczane jest 
dla nierówności pionowych i poziomych jako średnia arytmetyczna lub wybierana 
jest wartość maksymalna do wyznaczenia wskaźnika syntetycznego.

Przykładem kombinacji parametrów jest również połączenie nierówności po-
ziomych i przechyłki (rys. 7) z uwzględnieniem ich znaku [12]:

 (8)
gdzie:
 s – suma przechyłki i nierówności poziomych,
  - średnia nierówności poziomych z dwóch toków szynowych,
 Dz – przechyłka.

Rys. 7. Schemat wyznaczania wskaźnika z nierówności poziomych i przechyłki:1 – tor bez przechyłki
Źródło: [12]
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Przykładem wskaźników wykorzystujących kombinację pomierzonych warto-
ści strzałek poziomych i przechyłki mogą być również obliczone wielkości kinema-
tyczne. W tym celu należy wykonać transformację pomierzonych nierówności toru 
na przyspieszenia i ich przyrost. Wartości te oblicza się dla pojazdu szynowego, 
który traktuje się jako punkt materialny.

Niezrównoważone przyspieszenie w dowolnym punkcie pomiarowym można 
obliczyć z wyrażenia przedstawionego w pracy [1]:

 (9)

gdzie:
 a – niezrównoważone przyspieszenie [m/s2],
 V–prędkość [km/h],
 F – strzałka pozioma [mm],
 c – długość cięciwy [m],
 h – przechyłka [m].

Na podstawie pomierzonych strzałek poziomych i przechyłki możemy również 
ocenić zmianę przyśpieszenia w czasie. Wartość przyrostu przyśpieszenia na krót-
kim odcinku toru obliczymy wówczas z wyrażenia [1]:

 (10)

gdzie:
 Y – przyrost przyśpieszenia [m/s3],
 Fi – Fi+1 – różnica strzałek [mm],
 hi – hi+1 – różnica przechyłek [mm].

6. Wnioski

Ocena stanu geometrii toru powinna być wykonana na podstawie kilku wskaź-
ników na różnych poziomach ich agregacji, przy jednoczesnym założeniu, że al-
gorytmy obliczeń i metody wnioskowania są jasne i zrozumiałe dla użytkownika.

Na poziomie szczegółowym należy ocenić pojedyncze nierówności toru, które 
mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych. Mak-
symalne wartości pomierzonych parametrów porównuje się z przyjętymi przez 
zarządcę infrastruktury wartościami dopuszczalnymi (granicą czujności, działań 
planowanych i bezpośrednich). Na tej podstawie planowane są i wykonywane na-
prawy krótkookresowe na krótkich odcinkach.

Na poziomie pośrednim rekomendowana jest analiza odchyleń standardowych 
nierówności pionowych i poziomych w celu podjęcia decyzji w zakresie planowa-
nia napraw średniookresowych. Obliczone odchylenia standardowe na odcinkach 
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200 m mogą być porównane z granicami QN i na tej podstawie powinny być 
planowane naprawy średniookresowe na dłuższych odcinkach torów (nawet na 
całym szlaku).

Na poziomie poglądowym analizowane są dystrybuanty rozkładu częstości od-
chyleń standardowych, oddzielnie dla nierówności pionowych i poziomych, w celu 
podjęcia decyzji strategicznych. Analizy wykonywane są dla całych linii kolejo-
wych i wykorzystywane przez właściciela infrastruktury do zarządzania siecią ko-
lejową i planowania długoterminowego.
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ANALITYCZNA WERYFIKACJA DOKŁADNOŚCI 
KOMERCYJNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 
WSPOMAGAJĄCYCH PROJEKTOWANIE UKŁADÓW 

GEOMETRYCZNYCH TORU1

Streszczenie. W pracy podjęto próbę wyjaśnienia kwestii uzyskiwanej dokładności w pro-
jektowaniu układów geometrycznych toru z wykorzystaniem komercyjnych programów kompute-
rowych typu CAD. Użytkownikowi najczęściej nie są znane zasady działania tych programów, 
w tym również wykorzystywane algorytmy obliczeniowe. Opisano w sposób ogólny funkcjonowanie 
dwóch wiodących programów. Przedstawiono własną, analityczną metodę projektowania układów 
torowych, którą następnie wykorzystano w przeprowadzonej analizie porównawczej rzędnych po-
ziomych. Weryfikacji poddano elementarny układ geometryczny: krzywa przejściowa – łuk kołowy 
– krzywa przejściowa, przy czym zastosowano różne rodzaje krzywych przejściowych oraz zróżni-
cowane ich długości.Rozpatrzono również wybrane warianty układu geometrycznego zawierającego 
łuk koszowy z trzema krzywymi przejściowymi. Przeprowadzona analiza wykazała, że z punktu 
widzenia praktyki wykonawczej wszystkie zastosowane metody dają w zasadzie identyczne wyni-
ki, jednak w niektórych sytuacjach występują niewielkie różnice oraz zaburzenia kształtu osi toru; 
dotyczy to w głównym stopniu rejonu krzywych przejściowych.

Słowa kluczowe: tor kolejowy, układ geometryczny, projektowanie, wspomaganie kompu-
terowe

1. Wprowadzenie

Pracę projektanta, praktycznie we wszystkich dziedzinach, wspierają obecnie 
ogólnodostępne pakiety komercyjnego oprogramowania. Programy te posiadają 
interfejs zgodny z platformami, dla których są dedykowane. W dziedzinie infra-
struktury transportowej najbardziej rozpowszechnione są dwa środowiska grafiki 
wektorowej wspomagające projektowanie w inżynierii lądowej; są nimi AutoCAD 
firmy Autodesk [1] oraz MicroStation firmy Bentley [15].
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Programy wspomagające projektowanie układów torowych, dedykowane pod 
ww. platformy, posiadają szereg funkcji pozwalających na generowanie różnego 
rodzaju układów geometrycznych. Podstawową zaletę tych programówstanowią 
zaimplementowane funkcje umożliwiające tworzenie dokumentacji technicznej 
poprzez zintegrowanie takich elementów projektu, jak plan sytuacyjny, rozwinię-
cie podłużne projektowanej trasy oraz jej przekroje poprzeczne.

Charakterystyczną cechą stosowania omawianych programów jest wysoki sto-
pień automatyzacji. Osoba obsługująca program musi tylko wprowadzić zasadni-
cze parametry układu, a wszystko dalej odbywa się bez jej udziału. Jak zdołano 
się zorientować, cały ten proces opiera się na zaufaniu do poprawności działania 
programu wspomagającego projektowanie, gdyż nie są znane zasady jego działa-
nia, w tym wykorzystywane algorytmy obliczeniowe. W takiej sytuacji panujące 
przypuszczenia o poprawności działania programów komercyjnych należałoby po-
twierdzić. Próbę takiego podejścia podjęto w pracach [10, 12]. Obecnie działania 
te zostały znacznie rozszerzone – ocenie poddanowiodące programy wspomagające 
projektowanie (będą one dalej określane jako Program 1 i Program 2).

Przeprowadzona w niniejszej pracy ocena polegać będzie na porównaniu ge-
nerowanych przez program komercyjny rzędnych poziomych trasy z wartościami 
rzędnych uzyskanych przy zastosowaniu analitycznej metody projektowania (w 
zapisie matematycznym). Obejmie ona przypadek elementarny: krzywa przejścio-
wa – łuk kołowy – krzywa przejściowa (w układzie niesymetrycznym) oraz przy-
padek bardziej złożony – połączenie dwóch kierunków głównych trasy z wykorzy-
staniem łuku koszowego.

W odniesieniu do projektowania układów torowych w planie sytuacyjnym oce-
niane programy CAD umożliwiają projektowanie takich wariantów ukształtowa-
nia geometrycznego, jak: łuk kołowy z dwiema krzywymi przejściowymi (dowol-
nego typu i o zróżnicowanej długości obu krzywych), łuk koszowy składający się 
z łuków kołowych i krzywych przejściowych o zmiennej krzywiźnie, łuk parabo-
liczny, łuki odwrotne w różnych wariantach (z dwiema krzywymi przejściowymi, 
z wstawką prostą). Oferują one następujące postaci krzywych przejściowych:

- parabola trzeciego stopnia,
- klotoida,
- parabola czwartego stopnia,
- krzywa Blossa,
- krzywa sinusoidalna.

2. Analityczna metoda projektowania

Ogólne zasady projektowania układów geometrycznych toru zostały sformuło-
wane w I połowie XIX wieku. Przez kolejne lata następowała ich ciągła modyfika-
cja, co znajdowało odzwierciedlenie w zmieniających się przepisach. W Polsce przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat kluczową rolę odgrywała w tej dziedzinie fundamentalna 
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praca H. Bałucha [2]. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój techniki obliczeniowej 
stymuluje trwające wciąż rozważania, przedstawionem. in. w pracach [3, 14]. Na-
leży także zauważyć, że najnowsze przepisy i wytyczne do projektowania układów 
geometrycznych również rozszerzają zakres stosowanych dotąd w Polsce rozwią-
zań modelowych [4]. W świetle tych zmian do praktyki projektowej sukcesywnie 
wchodzą coraz to nowsze programy komputerowe wspomagające pracę projektan-
tów. Programy te na ogół dążą do precyzyjnego odwzorowania założeń analitycz-
nych związanych z definiowaniem i łączeniem elementów geometrycznych trasy. 

Inspirację do opracowania nowej, analitycznej metody projektowania układów 
geometrycznych toru stanowiły wyniki mobilnych pomiarów satelitarnych [11, 
16]. Już pierwsze pomiary, przeprowadzone w 2009 roku, wykazały, że istnie-
je możliwość wyznaczania z bardzo dużą precyzją współrzędnych kartezjańskich 
osi toru, w odstępach kilkunastu lub kilkudziesięciu centymetrów (w zależności 
od prędkości przejazdu). Należało więc stworzyć możliwość konfrontowania tych 
współrzędnych ze współrzędnymi projektowymi. Opracowana analityczna metoda 
projektowania została dostosowana do techniki pomiarów satelitarnych. W związ-
ku z powyższym różnice wyników dostarczanych przez komercyjne programy 
wspomagające projektowanie w stosunku do metody analitycznej stanowią od-
powiedni wskaźnik weryfikujący dokładność wyznaczania współrzędnych układu 
geometrycznego.

Podstawowym założeniem analitycznej metody projektowania układów toro-
wych jest zachowanie warunku styczności w połączeniach poszczególnych elemen-
tów geometrycznych. Najbardziej istotnym elementem tej procedury jest to, że 
rozwiązanie problemu projektowego polega na wyznaczeniu uniwersalnych rów-
nań opisujących całość układu geometrycznego. Tworzenie kolejnych wariantów 
przebiegu trasy odbywa się zatem nie za pomocą techniki graficznej (np. z wy-
korzystaniem programu AutoCad), lecz poprzez wprowadzanie do odpowiednich 
formuł matematycznych kolejnych wartości projektowych (promieni łuków koło-
wych, długości krzywych przejściowych i długości odcinków prostych).

Opracowane dotąd rozwiązania modelowe zostały przedstawione m. in. w pra-
cach [6,7,8], a odpowiednie programy komputerowe m. in. w pracy [9]. W związ-
ku z przeprowadzoną dalej analizą porównawczą, zostaną teraz przedstawione 
ogólne zasady projektowania dla rozpatrywanych układów geometrycznych.

2.1.	 Łuk	kołowy	(przypadek	ogólny)

Na rys. 1 przedstawiono lokalny układ współrzędnych x, y, w którym odby-
wać się będzie projektowanie układu geometrycznego, by następnie – na drodze 
odpowiedniej transformacji – przenieść go do państwowego układu odniesienia 
- PUWG 2000 [15]. Jak widać, lokalny układ współrzędnych pozwala na syme-
tryczne ustawienie danego układu geometrycznego z naniesionymi kierunkami 
głównymi trasy. Wprowadzono tam również pomocnicze układy współrzędnych 
(x

1
, y

1
) oraz (x

2
, y

2
), wykorzystywane do wyznaczania punktów nakrzywych przej-

ściowych. Tworzenie zapisu analitycznego odbywa się sekwencyjnie, obejmując 
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kolejne fragmenty układu geometrycznego trasy: pierwszą krzywą przejściową 
(KP1), łuk kołowy (ŁK1) oraz drugą krzywą przejściową (KP2) [8].

Rys.	1.	Układ	geometryczny	łuku	kołowego	w	lokalnym	układzie	współrzędnych

Dane projektowe, konieczne do przeprowadzenia obliczeń, są następujące:
a – kąt zwrotu kierunków głównych trasy,
l1 – długość pierwszej krzywej przejściowej (określonego rodzaju),
R – promień łuku kołowego,
l2 – długość drugiej krzywej przejściowej (określonego rodzaju),
Długość lR łuku kołowego stanowi wartość wynikową, zamykającą zaprojekto-

wany układ geometryczny.
Ponieważ w analitycznej metodzie projektowania elementy składowe są łączone 

ze sobą przy zachowaniu warunku styczności, kwestię podstawową stanowi znajo-
mość wartości stycznych w poszczególnych punktach charakterystycznych układu 
geometrycznego. Wyznacza się je z następujących wzorów:

– w punkcie O (początek krzywej przejściowej KP1 – początek układu)

 (1)

– w punkcie K1 (połączenie krzywej przejściowej KP1 z łukiem kołowym ŁK)
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(2)

– w punkcie Kz (połączenie łuku kołowego ŁK z krzywą przejściową KP2)

 (3)

– w punkcie Oz (początek krzywej przejściowej KP2– koniec układu)

 (4)

Równanie łuku kołowego można zapisać w postaci funkcji jawnej y(x); należy 
tylko uprzednio wyznaczyć współrzędne jego środka S(xs, ys). Krzywe przejściowe 
zapisujemy równaniami parametrycznymi x(l) i y(l), gdzie l oznacza odległość da-
nego punktu krzywej od punktu początkowego, mierzoną po krzywej.

2.2.	 Łuk	koszowy

Rys.	2.	Układ	geometryczny	łuku	koszowego	w	lokalnym	układzie	współrzędnych

Układ geometryczny łuku koszowego w lokalnym układzie współrzędnych 
x, y pokazano na rys. 2. Wprowadzono tam również pomocnicze układy współ-
rzędnych (x

1
, y

1
), (x

2
, y

2
) oraz (x

3
, y

3
), wykorzystywane do wyznaczania punktów 

poszczególnych krzywych przejściowych. Sekwencyjne tworzenie zapisu analitycz-
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nego obejmuje kolejne fragmenty układu geometrycznego trasy: pierwszą krzywą 
przejściową (KP1), pierwszy łuk kołowy (ŁK1), drugą krzywą przejściową (KP2), 
drugi łuk kołowy (ŁK2) oraz trzecią krzywą przejściową (KP3) [7].

Dane projektowe, konieczne do przeprowadzenia obliczeń, są następujące:
a – kąt zwrotu kierunków głównych trasy,
l1 – długość pierwszej krzywej przejściowej (określonego rodzaju),
R1 – promień pierwszego łuku kołowego,
lR1 – długość pierwszego łuku kołowego,
l2 – długość drugiej krzywej przejściowej (określonego rodzaju),
R2 – promień drugiego łuku kołowego,
l3 – długość trzeciej krzywej przejściowej (określonego rodzaju).
Długość lR2 drugiego łuku kołowego stanowi wartość wynikową, zamykającą 

zaprojektowany układ geometryczny.
Wartości stycznych w punkcie O i w punkcie K1 wyznacza się, odpowiednio, ze 

wzorów (1) i (2), adla pozostałych punktów charakterystycznych układu geome-
trycznego wyznacza się je z następujących wzorów:

– w punkcie O2 (połączenie łuku kołowego ŁK1 z krzywą przejściową KP2)

 (5)

– w punkcie K2 (połączenie krzywej przejściowej KP2 z łukiem kołowym ŁK2)

 (6)

– w punkcie K3 (połączenie łuku kołowego ŁK2 z krzywą przejściową KP3)

 (7)

– w punkcie O3 (początek krzywej przejściowej KP3 – koniec układu)

 (8)

Równania łuków kołowych można zapisać w postaci funkcji jawnej y(x); 
należy tylko uprzednio wyznaczyć współrzędne środków tych łuków S1(xs1, ys1) 
i S2(xs2, ys2). Postać równań krzywych przejściowych przy łączeniu odcinków 
prostych z łukiem kołowym (krzywe KP1 i KP3) ma charakter standardowy. 
Bardziej złożona jest kwestia łączenia ze sobą obu łuków kołowych (krzywa 
KP2). Po wprowadzeniu oznaczeń k1 = 1/R1 i k2 = 1/R2, dla rozpatrywanych 
przypadków krzywizny liniowej i wielomianowej stosowane są następujące 
wzory [4]:
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– krzywizna liniowa (przypadek odpowiadający klotoidzie)

  (9)
 

(10)

– krzywizna wielomianowa (przypadek odpowiadający krzywej Blossa)

 (11)

 (12)

3. Weryfikacja metod projektowania

3.1.	Metodyka	prowadzonej	analizy

Wyznaczone metodą analityczną rzędne poziome układu geometrycznego 
stanowiły odniesienie dla rzędnych uzyskanych z wykorzystaniem programu ko-
mercyjnego. Metoda analityczna daje rozwiązanie przy symetrycznym ustawieniu 
obu kierunków głównych trasy (rys. 1 i rys. 2). Typowy układ współrzędnych, 
w którym wyznaczane są rzędne poziome przez program komercyjny, posiada oś 
odciętych pokrywającą się z jednym z kierunków głównych. Na rys. 3 pokazano 
przykładowy układ rzędnych poziomych dla wybranego łuku koszowego.

Aby można było dokonać porównania rzędnych otrzymanych z wykorzysta-
niem programu komercyjnego z rzędnymi z metody analitycznej, należało prze-
prowadzić transformację współrzędnych xC, yC (z rys. 3) do układu współrzędnych 
występującego na rys. 1 i 2. Do tego celu zastosowano następujące wzory [13]:
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 (13)
 

(14)

Rys.	3.	Układ	rzędnych	poziomych	dla	wybranego	łuku	koszowego	uzyskanych	programem	komercyjnym

Na długości łuku kołowego jako wskaźnik oceny przyjęto różnicę rzędnych

 (15)

W omawianej procedurze pewną trudność stanowiłoby wyznaczenie rzędnych 
  na długości krzywych przejściowych. Dlatego też postanowiono przetrans-

formować współrzędne  krzywych przejściowych do właściwego pomocni-
czego układu współrzędnych (xi,yi). W przypadku typowego łuku kołowego dla 

  jest to układ (x
1
, y

1
), a dla  układ (x

2
, y

2
). W przypadku 

łuku koszowego dla  stosuje się transformację do układu (x
1
, y

1
), dla 

 do układu (x
2
, y

2
), a dla  do układu (x

3
, y

3
). W ten 

sposób otrzymuje się współrzędne . W pomocniczym układzie współrzęd-
nych następuje wyznaczenie parametru lC z układu równań algebraicznych

 (16)
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Następnie określany jest wskaźnik

 (17)

3.2.	 Rozpatrywane	przypadki	geometryczne

Ocenie poddano dwa komercyjne programy wspomagające projektowanie 
układów geometrycznych toru (Program 1 i Program 2). Testowanie dotyczyło tra-
dycyjnego łuku kołowego i łuku koszowego, przy czym przyjęte wartości parame-
trów odpowiadały prędkościom 80 km/h, 120 km/h i 160 km/h. W stosowanych 
krzywych przejściowych uwzględniono krzywiznę liniową (KLOT) i wielomianową 
(BLOSS). W tabelach 1 ÷ 3 przedstawiono wykaz rozpatrywanych przypadków 
geometrycznych.

Tabela	1.	Parametry	geometryczne	rozpatrywanych	łuków	kołowych

L.p.
KrzywiznaKLOT KrzywiznaBLOSS

R[m] l1[m] l2[m] R[m] l1[m] l2[m]
1 500 40 60 500 60 80
2 1000 120 80 1000 130 110
3 1500 130 160 1500 200 220

Tabela	2.	Parametry	geometryczne	rozpatrywanych	łuków	koszowych	(krzywizna	KLOT)
L.p. l1[m] R1[m] lR1[m] l2[m] R2[m] l3[m]

1 50 500 150 20 700 40
2 120 1000 200 40 800 110
3 130 1500 250 80 1200 210

Tabela	3.	Parametry	geometryczne	rozpatrywanych	łuków	koszowych	(krzywizna	BLOSS)
L.p. l1[m] R1[m] lR1[m] l2[m] R2[m] l3[m]

1 60 500 200 30 700 50
2 130 1000 300 60 800 160
3 200 1500 400 80 2000 120
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3.3.	Wyniki	analizy

a) Przykładowe różnice rzędnych uzyskane dla układów z krzywymi przejścio-
wymi o krzywiźnie liniowej

Rys.	4.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	kołowego (ŁK)	i	krzywych	przejściowych	(KP1		

i	KP2)	o	krzywiźnie	liniowej	(Program 1,	R = 1000 m,	l1 = 120 m,	l2 = 80 m)

Rys.	5.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	kołowego (ŁK)	i	krzywych	przejściowych	(KP1		

i	KP2)	o	krzywiźnie	liniowej	(Program 2,	R = 1000 m,	l1 = 120 m,	l2 = 80 m)
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Rys.	6.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	koszowego (ŁK1 i ŁK2) z	krzywymi	przejścio-

wymi	(KP1,	KP2,	KP3)	o	krzywiźnie	liniowej	(Program 1,	l1 = 130 m,	R1 = 1500 m,	lR1 = 250 m,	
l2 = 80 m,	R2 = 1200 m,	l3 = 210 m)

Rys.	7.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	koszowego	(ŁK1	i	ŁK2)	z	krzywymi	przejścio-

wymi	(KP1,	KP2,	KP3)	o	krzywiźnie	liniowej	(Program 2,	l1 = 130 m,	R1 = 1500 m,	lR1 = 250 m,	
l2 = 80 m,	R2 = 1200 m,	l3 = 210 m)
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Powyższe przykłady (rys. 4 ÷ 7) ilustrują odmienny sposób modelowania 
elementów geometrycznych w obydwu programach typu CAD. W przy-
padku Programu 1 (rys. 4) jedynie pierwsza krzywa przejściowa wykazuje 
spadek dokładności odwzorowania względem metody analitycznej. Jest ona 
zapewne elementem domykającym układ krzywizn w procesie modelowa-
nia układu geometrycznego. Rys. 5 dotyczący analizy dokładności Progra-
mu 2, wskazuje na obustronne anomalie w dokładności obliczeń numerycz-
nych względem wyników metody analitycznej. Wynik rozbieżności obydwu 
metod mieści się bezpiecznym (z uwagi na praktyczny aspekt stosowania) 
przedziale. Podobne wyniki uzyskano analizując łuki koszowe z krzywymi 
przejściowymi o liniowym rozkładzie krzywizny. W przypadku Programu 1, 
znów zaobserwować można jednostronny wyraźny spadek dokładności, któ-
ry – jak poprzednio – zachodzi na pierwszej krzywej przejściowej. Jednak 
tym razem również ostatnia krzywa posiada inny rząd dokładności wzglę-
dem przyległego łuku kołowego (ŁK2). Program 2 wykazał w przypadku 
łuku koszowego (rys. 7) podobny charakter obustronnej anomalii, jak miało 
to miejsce dla przypadku elementarnego (rys. 5).

b) Przykładowe różnice rzędnych uzyskane dla układów z krzywymi przejścio-
wymi o krzywiźnie wielomianowej

Rys.	8.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	kołowego (ŁK)	i	krzywych	przejściowych	(KP1		

i	KP2)	o	krzywiźnie	wielomianowej	(Program 1,	R = 1500 m,	l1 = 200 m,	l2 = 220 m)
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Rys.	9.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	kołowego	(ŁK)	i	krzywych	przejściowych	(KP1		

i	KP2)	o	krzywiźnie	wielomianowej	(Program 2,	R = 1500 m,	l1 = 200 m,	l2 = 220 m)

Rys.	10.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	koszowego (ŁK1 i ŁK2) z	krzywymi	przej-

ściowymi	(KP1,	KP2,	KP3)	o	krzywiźnie	wielomianowej	(Program 1,	l1 = 130 m,	R1 = 1000 m,	
lR1 = 300 m,	l2 = 60 m,	R2 = 800 m,	l3 = 160 m)
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Rys.	11.	Wykres	wskaźników	Dy	i	Dy
i
	na	długości	łuku	koszowego (ŁK1 i ŁK2) z	krzywymi	przej-

ściowymi	(KP1,	KP2,	KP3)	o	krzywiźnie	wielomianowej	(Program 2,	l1 = 130 m,	R1 = 1000 m,	
lR1 = 300 m,	l2 = 60 m,	R2 = 800 m,	l3 = 160 m)

W przypadkach modelowania układów geometrycznych z nieliniowym roz-
kładem krzywizny na krzywych przejściowych poziom rozbieżności wyni-
ków Programów 1 i 2 oraz wyników metody analitycznej znacznie wzrasta 
(rys. 8 ÷ 11) względem rozbieżności w przypadkach układów o liniowej 
krzywiźnie. Tym razem ujawnia się dla obydwu programów obustronny 
sposób domykania układu geometrycznego i dlatego największe różnice 
występują na połączeniach krzywych przejściowych z łukami kołowymi. 
W przypadku nieliniowej krzywizny na krzywej KP2 pomiędzy łukami 
kołowymi o różnych promieniach widać spadek dokładności modelowania 
owej krzywej (rys. 10 i rys. 11). Jak się wydaje, anomalia przebiegu różnic 
wynika również i w tym przypadku zesposobów domykania układu geome-
trycznego w technikach CAD.

Otrzymane wyniki określają jakościową charakterystykę modelowania ukła-
dów geometrycznych w programach typu CAD, gdzie występuje łączenie ze sobą 
elementów o zróżnicowanym rozkładzie krzywizny. Uzyskany obraz wskazuje na 
prawidłowy sposób modelowania poszczególnych elementów, natomiast na przy-
bliżony sposób ich łączenia oraz domykania układu geometrycznego. Z analizy 
wynika również, że rozbieżności modelowania połączeń krzywych przez programy 
CAD względem metody analitycznej (ścisłej) w aspekcie ilościowym nie stanowią 
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problemu w praktycznym korzystaniu z wyników generowanych przez owe pro-
gramy.

4. Podsumowanie

W procesie projektowania układów geometrycznych toru kolejowego znala-
zły powszechne zastosowanie komercyjne komputerowe programy wspomagające. 
Charakterystyczną cechą ich stosowania jest wysoki stopień automatyzacji –oso-
ba obsługująca program musi tylko wprowadzić zasadnicze parametry układu, 
a wszystko dalej odbywa się bez jej udziału. Jak zdołano się zorientować, cały ten 
proces opiera się na zaufaniu do poprawności działania programu wspomagającego 
projektowanie, gdyż nie są znane zasady jego działania, w tym wykorzystywane 
algorytmy obliczeniowe.

Weryfikację rzędnych poziomych generowanych przez program komercyjny 
umożliwia opracowana własna, analityczna metoda projektowania. Jej podstawo-
wym założeniem jest zachowanie warunku styczności w połączeniach poszczegól-
nych elementów geometrycznych. Najbardziej istotnym elementem tej procedury 
jest to, że rozwiązanie problemu projektowego polega na wyznaczeniu uniwersal-
nych równań opisujących całość układu geometrycznego.

W przeprowadzonej analizie porównawczej rzędnych poziomych rozpatrzono-
przypadek elementarny: krzywa przejściowa – łuk kołowy – krzywa przejścio-
wa (w układzie niesymetrycznym) oraz przypadek bardziej złożony – połączenie 
dwóch kierunków głównych trasy z wykorzystaniem łuku koszowego, wyko-
rzystując dwa wiodące programy CAD. Analiza wykazała, że z punktu widzenia 
praktyki wykonawczej obydwa te programy dają w zasadzie identyczne wyniki, 
zgodne zresztą z wynikami uzyskanymi metodą analityczną, jednak w niektórych 
sytuacjach występują niewielkie różnice oraz zaburzenia kształtu osi toru. Zabu-
rzenia te wynikają z różnych sposobów modelowania połączeń krzywych o róż-
nym rozkładzie krzywizny, stosowanych przez programy typu CAD. Anomalie 
w dokładności przebiegu rzędnych poziomych nie występują w opisanej metodzie 
analitycznej z uwagi na definiowanie warunków brzegowych łączonych krzywych 
w sposób ścisły.
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PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE 
WIBROIZOLACYJNE MATY PODPŁYTOWE 

STOSOWANE WKONSTRUKCJI DRÓG SZYNOWYCH 
I METODY ICH BADANIA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono istotne właściwości charakteryzujące grupę wyro-
bów określanych jako maty wibroizolacyjne stosowane w konstrukcjach dróg szynowych, głównie do 
izolacji wibroakustycznej – tzn. głównie do ochrony przed wpływem wibracji od ruchu pojazdów 
szynowych oddziaływujących na obiekty budowlane zlokalizowane w otoczeniu trasy tych dróg 
i ludzi przebywających w budynkach podlegających takim oddziaływaniom. Maty wibroizolacyjne 
pośrednio ograniczają także oddziaływania akustyczne w budynkach, które pod wpływem wibra-
cji, poprzez drgania ścian i stropów emitują tzw. hałas wtórny w budynkach. Na tle podstawowej 
klasyfikacji mat wibroizolacyjnych opisano ich istotne charakterystyki funkcjonalne i eksploatacyj-
ne dotyczące jednego z dwóch rodzajów mat, tj. mat wibroizolacyjnych podpłytowych stosowanych 
w systemach konstrukcyjnych dróg szynowych określanych jako systemy masy odsprężynowanej. 

Słowa kluczowe: konstrukcja dróg szynowych, izolatory wibroakustyczne, maty wibroizo-
lacyjne, bezpodsypkowa nawierzchnia szynowa, redukcja wibracji, systemy masy odsprężynowanej.

1. Wstęp

Maty wibroizolacyjne są stosowane w konstrukcji dróg szynowych (kolejo-
wych, tramwajowych i metra) w celu redukcji dynamicznych oddziaływań od ru-
chu pojazdów szynowych w postaci drgań materiałowych na otoczenie ich tras. 
Redukcja tych oddziaływań dotyczy głównie wibracji (drgań materiałowych pio-
nowych i poprzecznych) oraz pośrednio także hałasu (dźwięków powietrznych) 
– w postaci tzw. hałasu wtórnego emitowanego wewnątrz i na zewnątrz bu-

1	 Wkład	autorów	w	publikację:	Kraśkiewicz	C.:	30%,	Lipko	C.:	20%,	Oleksiewicz	W.:	30%,	Zbiciak	A.:	20%.
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dynków przez wzbudzone wibracjami elementy ich konstrukcji (ściany i stropy) 
i różne elementy obiektów inżynieryjnych. Maty wibroizolacyjne są stosowane 
w podsypkowych i bezpodsypkowych konstrukcjach dróg szynowych. Stosowa-
ne w konstrukcjach podsypkowych maty podtłuczniowe zwiększają sprężystość 
podsypki tłuczniowej, zmniejszając tym samym transmisję drgań do podtorza 
i dalej do otoczenia trasy. Jest to funkcja istotna zwłaszcza w nawierzchniach 
położonych na obiektach inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty, estakady 
i tunele zlokalizowane w strefie oddziaływania na środowisko miejskie. Właści-
wości mat podtłuczniowych, istotne z uwagi na ich funkcje wibroizolacyjne oraz 
metody ich badania zostały przedstawione w analogicznym opracowaniu [5] ni-
niejszego zespołu autorskiego.

W nawierzchniach o konstrukcji bezpodsypkowej, maty wibroizolacyjne 
spełniają podobne funkcje, jak maty podtłuczniowe, ale powinny one być do-
stosowane odpowiednio do specyfiki takich konstrukcji. W konstrukcjach bez-
podsypkowych z podbudową w postaci płyty betonowej, maty wibroizolacyjne, 
określane dodatkowo jako podpłytowe, są zwykle układane poziomo i pionowo, 
bezpośrednio pod i z boków betonowej płyty podbudowy (rys. 3), stanowiącej 
dzięki temu sprężyście posadowioną warstwę nośną dla nawierzchni szynowej. 
Powstały w ten sposób układ mas i warstw sprężystych tworzy konstrukcję drogi 
szynowej, określaną jako system masy odsprężynowanej o dużej skuteczności 
tłumienia drgań, zwłaszcza w zakresach niskich częstotliwości. Systemy masy 
odsprężynowanej charakteryzują się wysokim poziomem tłumienia wibracji i ha-
łasu wtórnego dla częstotliwości wzbudzenia drgań o wartościach powyżej  war-
tości częstotliwości drgań własnych systemu.

Maty wibroizolacyjne mogą być klasyfikowane ze względu na różne kryteria 
– np. zakres ich zastosowania, rodzaj materiału z którego są wykonane, techno-
logię produkcji, czy też strukturę gotowego wyrobu.

Ze względu na zakres zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji dróg 
szynowych maty wibroizolacyjne można podzielić na:

a. maty podtłuczniowe (UBM – skrót od ang. Under-BallastMats lub SBM – 
skrót od ang. Sub-BallastMats lub USM – skrót od niem. Unterschottermat-
ten), przeznaczone do podsypkowej konstrukcji drogi szynowej (do ukła-
dania pod warstwą podsypki tłuczniowej), wśród których są rozróżniane 
dwie odmiany klasyfikowane z uwagi na główny cel ich zastosowania:
– stosowane przede wszystkim dla celów wibroizolacji, 
– stosowane przede wszystkim dla celów redukcji naprężeń w podsypce;

b. maty podpłytowe (do układania pod betonową płytą torową, ewentualnie 
również z boków tej płyty – rys. 3 i 4) w systemach masy odsprężynowa-
nej (STM – skrót od ang. Slab-TrackMats), wśród których są rozróżniane 
trzy odmiany klasyfikowane z uwagi na sposób podparcia konstrukcji na-
wierzchni:
– podparcie punktowe (dyskretne) – rys. 1 i 2,
– podparcie pasmowe (maty taśmowe) – rys. 1 i 2,
– podparcie powierzchniowe (maty ciągłe) – rys. 3 i 4.
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Należy nadmienić, że maty podtłuczniowe mogą być bez przeszkód stosowa-
ne zamiast mat podpłytowych w systemach masy odsprężynowanej. Natomiast 
zastosowanie maty wibroizolacyjnej podpłytowej przeznaczonej do systemów 
masy odsprężynowanej, jako maty podtłuczniowej – tzn. bezpośrednio pod pod-
sypką tłuczniową, wymaga zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń maty pod-
płytowejprzez ostre krawędzie tłucznia dodatkową warstwą ochronną w postaci 
geosyntetyku.

Ze względu na stosowane materiałyi technologie produkcji maty wibroizola-
cyjne można podzielić na maty wykonane z różnego rodzaju elastomerów (maty 
elastomerowe) lub maty z wełny mineralnej. Wśród mat elastomerowych wy-
różnia się:

a. maty na bazie poliuretanu w odmianach z porami zamkniętymi lub otwar-
tymi;

b. maty gumowe (kompozytowe, na bazie mieszanek kauczuku naturalnego 
lub/i kauczuku syntetycznego), których sprężystość zapewniona jest przez 
kształt (kanaliki, rowki lub różnego kształtu wypustki) i strukturę prze-
kroju maty (gęstość i objętość porów).

Maty wibroizolacyjne mogą mieć jednolitą strukturę przekroju (homoge-
niczną) albo strukturę warstwową z warstwami różnych materiałów (tzw. prze-
krój Sandwich), z których jedne spełniają podstawową funkcję wibroizolacyjną, 
a inne funkcję wzmacniającą lub rozkładającą bardziej równomiernie obciążenia 
działające na matę.

Norma niemiecka DIN 45673-7 [3], która w krajach europejskich jest jedy-
nym dokumentem normatywnym dotyczących mat wibroizolacyjnych, opisu-
jącym metody badania elementów sprężystych stosowanych w systemach masy 
odsprężynowanej, w następujący sposób określa podstawowe ich typy stosowane 
w konstrukcji dróg szynowych i systematykę sposobów podparcia masy odsprę-
żynowanej:

– podparcie punktowe (stalowe sprężyny lub elastomerowe podkładki);
– podparcie pasmowe za pomocą mat wibroizolacyjnych;
– podparcie powierzchniowe za pomocą elastomerowych mat wibroizolacyj-

nych”.
Systemy masy odsprężynowanej, których przykłady pokazano na rys. 1-4 są 

indywidualnymi rozwiązaniami i charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem 
w zakresie podstawowych wymiarów elementów składowych, a także elemen-
tów sprężystych użytych do podparcia płyty torowej. Dlatego też nie jest możli-
we podanie jednolitego zakresu obciążeń podczas badań elementów sprężystych, 
gdyż ich zakresy wynikają z zaprojektowanego ukształtowania danego rozwią-
zania systemu masy odsprężynowanej i należy je wyznaczać indywidualnie dla 
konkretnej konstrukcji.



92 Kraśkiewicz C., Lipko C., Oleksiewicz W., Zbiciak A.

Rys. 1. Przykład konstrukcji drogi szynowej według systemu masy odsprężynowanej [3] 
Oznaczenia: 1 – system przytwierdzenia i podpora szynowa, 2 – mata wibroizolacyjna zastosowana 
jako podparcie punktowe lub pasmowe, 3 – betonowa płyta torowa, 4 – spąg np. tunelu stanowiący 

podtorze wraz z kanałem odwadniającym

Rys. 2. Przykład konstrukcji drogi szynowej według systemu masy odsprężynowanej [3] 
Oznaczenia: 1 –podkład, 2 – system przytwierdzenia szyny, 3 – podsypka, 4 – betonowe koryto dla 

podsypki, 5 – mata wibroizolacyjna zastosowana jako podparcie punktowe lub pasmowe, 6 – wgłębie-
nie będące elementem służącym do połączenia kolejnych betonowych koryt,7 – spąg np. tunelu stano-

wiący podtorze wraz z kanałem odwadniającym
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Rys. 3. Przykład konstrukcji drogi szynowej według systemu masy odsprężynowanej [3] 
Oznaczenia: 1 –krawężnik separacyjny, 2 – sprężyste połączenie, 3 – masa zalewowa uszczelniająca, 
4 – szyna rowkowa, 5 – profile przyszynowe lub masa zalewowa, 6 – zabudowa torowiska w postaci 

betonu asfaltowego,7 – zabudowa torowiska w postaci betonu cementowego, 8 – podbudowa torowiska 
w postaci płyty z betonu zbrojonego,9 – mata wibroizolacyjnazastosowana jako podparcie powierzch-
niowe, 10 – podłoże gruntowe/warstwa ochronna o odpowiednim module odkształcenia z kanałem 

odwadniającym, 11 – ciągła przekładka podszynowa

Rys. 4. Przykład konstrukcji drogi szynowej według systemu masy odsprężynowanej [3]
Oznaczenia: 1 – betonowa płyta torowa, 2 – betonowa płyta stanowiąca koryto dla płyty torowej wraz 
z łącznikami pomiędzy sąsiednimi elementami, 3 –mata wibroizolacyjnazastosowana jako podparcie 

powierzchniowe, 4 – płyta betonowa o pochyleniu poprzecznym z kanałem odwadniającym

2. Potrzeba opracowania jednolitych wymagań technicznych dla mat wi-
broizolacyjnych

Praktyczne problemy związane z Prawem Zamówień Publicznych, będące 
przedmiotem bliższej charakterystyki opisanej w pracy [5] stanowią przyczynę 
postulowanego przez Autorów ujednolicenia charakterystyk technicznych mat 
wibroizolacyjnych istotnych z punktu widzenia ich zasadniczych funkcji spełnia-
nych w dokumentacjach projektowych dla konstrukcji dróg szynowych opraco-
wywanych w postaci następujących dokumentów: Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót (STWiORB), Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub 
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). W odniesieniu do wymienionych powyżej 
dokumentów projektowych charakterystyki techniczne mat wibroizolacyjnych 
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mają charakter określonych wymagań techniczno-funkcjonalnych dotyczących 
cech materiałowych (parametrów fizyczno-wytrzymałościowych) najbardziej istot-
nych dla spełnienia przez matę jej zasadniczych funkcji, które można ogólnie okre-
ślić jako:

a. skuteczna wibroizolacja, polegająca na maksymalnej redukcji poziomu od-
działywań w postaci wibracji i hałasu wtórnego i dodatkowo na zwiększeniu 
ochrony otoczenia danej trasy komunikacyjnej przed wpływem prądów błą-
dzących;

b. zwiększona trwałość eksploatacyjna, polegająca na utrzymaniu zdolności do 
długotrwałego spełniania funkcji wymienionych powyżej w pkt. a, w real-
nych warunkach eksploatacyjnych, co jest związane z ograniczoną do mak-
symalnie 20% zmiennością wartości głównych parametrów stwierdzaną 
podczas laboratoryjnych badań zmęczeniowych, przeprowadzanych w wa-
runkach symulujących ekstremalne warunki eksploatacyjne.

Ciekawym przykładem, przedstawionym w pracy [13], niewłaściwego okre-
ślenia parametrów mat wibroizolacyjnych wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej jednego z przetargów i zawartego w treści STWiORB (T.02.02.08): 
Wykonanie warstwy wibroizolacyjnej z maty, gdzie przedstawiono właściwości, jakie 
powinna wykazywać mata podpłytowa zastosowana jako wibroizolacja pozioma 
oraz pionowa w torowisku tramwajowym. Brzmią one następująco (cytowane 
fragmenty są zaznaczone kursywą, natomiast w nawiasach w oddzielnych wier-
szach podane są komentarze):

„1.2.1 Mata wibroizolacyjna
Należy zastosować maty na bazie granulatu gumowego, spełniające następujące para-

metry:
- materiał granulat gumowy spajany żywicą,
- grubość: 20 mm,
- sztywność statyczna: 0,0097 N/mm3,

(Sztywność statyczna i dynamiczna zależne są od zakresu obciążeń, w jakich 
są one określane. Brak jest informacji, dla jakich zakresów zostały określone 
sztywności zarówno statyczna, jak i dynamiczna – poniżej. Uniemożliwia to 
odniesienie się do tej wartości i dobór odpowiedniego produktu.)

- sztywność dynamiczna: 0,019 N/mm3 przy 5 Hz oraz 0,0209 N/mm3 przy 10 Hz,
- współczynnik przesztywnienia dynamicznego: ≤ 2,2 (1,95 przy 5 Hz oraz 2,15 

przy 10 Hz),
- zmiana sztywności dynamicznej po badaniu zmęczeniowym: ≤ 4% przy 5 Hz oraz 

≤ 1% przy 10 Hz,
(Również brak jest informacji na temat normy, wg której należy badać wy-
trzymałość zmęczeniową lub procedury, dla ilu cykli obciążeń należy określić 
zmianę sztywności. Tak niewielka zmiana sztywności jest bardzo restrykcyj-
nym wymaganiem, np. norma DIN 45673-7[3] jako akceptowalną wartość 
zmiany sztywności statycznej po badaniach zmęczeniowych podaje wartość 
<20%. Zgodnie z powyższym wymaganiem zmiana sztywności dynamicz-
nej przy wartości wyjściowej 0,0209 N/mm3 wynosi 0,000209 N/mm3, co 
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oznacza przy obciążeniu np. 0,021 MPa, zmianę wielkości ugięcia próbki 
o 0,01 mm. Wyznaczenie tak niewielkiej zmiany ugięcia wymaga bardzo 
specjalistycznego oprzyrządowania do jego pomiaru, a przy uwzględnieniu 
niepewności pomiaru i dokładności maszyny wytrzymałościowej jest w za-
sadzie nie do wykonania.)

- wydłużenie przy zerwaniu > 40%.
(…)

1.5.2 Wbudowanie maty wibroizolacyjnej
Poziomą matę wibroizolacyjną należy układać na zagęszczone i równe podłoże, wyko-

nane wg dokumentacji projektowej. Arkusze maty wibroizolacyjnej należy łączyć ze sobą za 
pomocą taśmy samoprzylepnej, wzdłuż styków, z pozostawieniem krótkich przerw w łączeniu 
– około 10 cm / 100 cm – w celu umożliwienia przedostawania się wody, która może zbierać 
się na powierzchni maty (w przypadku przesiąkania przez żelbetową płytę torową lub przy 
krawędzi pionowej maty wibroizolacyjnej) (…).

(Nie wolno pozostawiać przerw w łączeniu poszczególnych arkuszy maty, 
gdyż powstają wtedy mostki wibracyjne. Przerwa o szerokości 10 cm jest 
stosunkowo duża. W trakcie montażu mat zdarzają się przerwy kilkumili-
metrowe pomiędzy arkuszami, ale są to błędy związane z niedokładnością 
wykonania, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Sugerowanie, że 
między arkuszami maty powinien być odstęp, żeby umożliwić odpływ wody 
nagromadzonej na powierzchni maty jest wysoce nieprawidłowe. Mata 
przed wylaniem betonowej płyty torowej zabezpieczana jest folią polietyle-
nową na całej powierzchni, aby właśnie uniemożliwić nasiąkanie maty wodą 
pochodzącą np. od mokrej mieszanki betonowej. Natomiast jeśli woda prze-
dostaje się pod płytę torową na styku krawędzi płyty i maty zamontowanej 
w postaci jej pionowej wibroizolacji, to jest to błąd wykonawczy, związany 
z niewłaściwym uszczelnieniem tego miejsca.).

Powyższy przykład niewłaściwego opisu wymaganych cech zamawianej maty 
wibroizolacyjnej potwierdza potrzebę jednolitego, oficjalnego uregulowania nor-
matywnego lub w postaci odpowiednich instrukcji branżowych, z których będą 
mogli korzystać Projektanci i Zamawiający dążący do tego, aby ich dokumenty 
były zgodne z zasadami Prawa zamówień publicznych.

3. Istotne dla eksploatacji właściwości funkcjonalnemat wibroizola-
cyjnych podpłytowych stosowanych w konstrukcji dróg szynowych 
w systemach masy odsprężynowanej

Określone w pkt. 2 ogólne wymagania techniczno-funkcjonalne dotyczące mat 
wibroizolacyjnych produkowanych głównie z elastomerów wymagają wskazania 
cech materiałowych (parametrów fizyczno-wytrzymałościowych) najbardziej istot-
nych dla spełnienia przez matę jej zasadniczych funkcji. W sytuacji braku polskiej 
oraz europejskiej normy określającej takie parametry, należy posłużyć się wyma-
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ganiami niemieckiej normy DIN 45673-7 [3], stosowanej w wielu krajach euro-
pejskich. Za wykaz parametrów najbardziej istotnych dla oceny jakościowej mat 
wibroizolacyjnych stosowanych w systemach masy odsprężynowanej należy uznać 
następujące parametry, wybrane z uwagi na:

A) podstawową funkcję izolacji wibroakustycznej: 
a. sztywność statyczna pionowa (kstat,z) i dynamiczna (kdyn,z) oraz statyczny 

(Cstat,z) i dynamiczny (Cdyn,z) moduł sprężystości pionowej podłoża,
b. sztywność statyczna pozioma (kstat,h) oraz statyczny moduł sprężystości 

poziomej podłoża (Cstat,h),
c. współczynnik strat (tłumienia) określany jako h = tangens kąta prze-

sunięcia fazowego na osi czasu pomiędzy obciążeniem i odkształceniem. 
Współczynnik ten jest związany z istotną dla tłumienia cechą elastome-
rów, jaką jest tzw. przesztywnienie dynamiczne r określane relacją po-
między sztywnością dynamiczną i statyczną (r = kdyn,z/kstat,z lub r = Cdyn,z/
Cstat,z);

B) trwałość (zdatność) eksploatacyjna wibroizolacji, tj. mechaniczna wytrzy-
małość zmęczeniowa, obejmującą zmiany statycznego pionowego modułu 
sprężystości podłoża Cstat,z1 lub sztywności pionowej statycznej kstat,z1 wywoła-
ne obciążeniem dynamicznym symulującym w warunkach laboratoryjnych 
obciążenia eksploatacyjne (3 mln cykli obciążeń), a także wytrzymałość na 
długotrwałe ścinanie (określenie na podstawie badania zakresu zmiany peł-
zania jK, a także zakresu zmiany statycznego pionowego modułu spręży-
stości podłoża Cstat,z1 lub sztywności pionowej statycznej kstat,z1 wywołanej 
długotrwałym obciążeniem ścinającym);

C) ustalone cechy materiałowe maty, których wybór dokonywany przez Pro-
jektanta lub Inwestora powinien uwzględniać specyfikę warunków eksplo-
atacyjnych związanych z konkretnym przeznaczeniem danego rodzaju maty 
wibroizolacyjnej. Badania cech materiałowych mogą obejmować następują-
ce parametry opisane w normie [3]:
a. mrozoodporność,
b. odporność na starzenie,
c. wodoodporność.

W pracy [5, tabl. 1] dokonano zestawienia, na podstawie wydanych aprobat 
technicznych dla mat wibroizolacyjnych różnych producentów, parametrów tech-
nicznychmat oraz norm, według których były określane ich wartości. Z zesta-
wienia tego jednoznacznie wynika dowolność wyboru, brak jednolitych wymagań 
oraz metod określania tych parametrów, nawet przy uwzględnieniu różnic wyni-
kających z różnych materiałów użytych do ich produkcji.W aprobatach powszech-
nie przywoływane są właściwości nieistotne dla spełnienia zasadniczych wymagań 
funkcjonalnych. Podczas gdy wymagania odnośnie jednego wyrobu do takiego sa-
mego zastosowania,powinny być identyczne pod względem właściwości, procedur 
badawczych opisanych w odpowiednich normach, a także wartości parametrów 
granicznych warunkujących ich przydatność w określonych warunkach.
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4. Wybrane zagadnienia badania istotnych dla eksploatacji właściwości 
funkcjonalnych mat wibroizolacyjnych podpłytowych stosowanych 
w systemach masy odsprężynowanej

Brak normy polskiej oraz europejskiej, która określałaby w sposób jednoznacz-
ny wymagania i metodykę badań dla mat wibroizolacyjnych stosowanych w dro-
gach szynowych powoduje, że zasadne jest stosowanie norm niemieckichDIN 
45673-5 [2] i DIN 45673-7 [3]. Dokument DIN 45673-7 [3] powstał w celu 
określenia istotnych właściwości i wyznaczenia ich parametrów dla elementów 
sprężystych stosowanych w systemach masy odsprężynowanej, w celu weryfikacji 
przydatności danego rozwiązania do istniejących warunków, porównywania po-
między sobą różnych rozwiązań oraz aby umożliwić wymiarowanie tych systemów. 
Należy pamiętać, że systemy masy odsprężynowanej są zawsze rozwiązaniem za-
projektowanym dla konkretnych uwarunkowań, dlatego w normie nie są podane 
bezpośrednio konkretne zakresy obciążeń zadawanych podczas badań, jak ma to 
miejsce w przypadku badań dla mat podtłuczniowych opisanych w normie DIN 
45673-5 [2]. Należy zwrócić jednak uwagę, że obecnie wydawane normy zwy-
kle nie określają granicznych wartości parametrów, a jedynie procedury badaw-
cze konkretnych właściwości. W dalszej części artykułu zostaną opisane wybrane 
procedury badawcze charakterystyczne dla mat wibroizolacyjnych podpłytowych 
stosowanych w konstrukcji dróg szynowych w systemach masy odsprężynowanej.

4.1. Statyczny i dynamiczny moduł sprężystości podłoża oraz sztywność sta-
tyczna i dynamiczna

Parametry te zasadniczo określają skuteczność tłumienia transmisji drgań 
do otoczenia. Dla mat wibroizolacyjnych mniej podatnych skuteczność ta bę-
dzie mniejsza niż dla mat o małych wartościach modułu podłoża sprężystego lub 
sztywności. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie maty o bardzo małej warto-
ści statycznego modułu sprężystości podłoża lub sztywności, skutkuje większym 
ugięciem pionowym szyny i nawierzchni szynowej, co z kolei powoduje większe 
amplitudy i naprężenia oraz zmniejsza wytrzymałość zmęczeniową, a tym samym 
trwałość eksploatacyjną konstrukcji drogi szynowej. Szybsze narastanie odkształ-
ceń zwiększa nakłady na utrzymanie toru. Warto dodać, że słowo podłoże w nazwie 
parametru traktowane jest tutaj w szerszym kontekście – nie jako podłoże gruntowe, 
a jako element pod konstrukcją nawierzchni szynowej. Wartość statycznego i dy-
namicznego modułu sprężystości podłoża jest określana w przypadku mat wibro-
izolacyjnych dla podparcia pasmowego oraz powierzchniowego i zawiera się w sze-
rokim przedziale wartości od ~ 0,003 do ~ 0,33 N/mm3. Zależy ona m.in. od ro-
dzaju i struktury materiału, grubości maty, wartości obciążenia w jakim określany 
jest moduł sprężystości podłoża oraz częstotliwości obciążeń w przypadku modułu 
dynamicznego. Natomiast dla elementów o określonych wymiarach, w przypadku 
podparcia punktowego wyznacza się wartość współczynnika sztywności statycznej 
i dynamicznej.
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Określenie statycznych i dynamicznych właściwości systemu masy odspręży-
nowanej zgodnie z normą DIN 45673-7 [3] jest ograniczone tylko do elemen-
tów sprężystych. Ze względu na nieliniowe charakterystyki mat wibroizolacyjnych 
do badań właściwości tłumiących należy brać charakterystyki taboru (np. naciski 
osiowe), który rzeczywiście będzie się poruszał po danej linii w ramach regularnych 
kursów. Wartości te mogą się różnić względem stosowanych do wymiarowania 
konstrukcji drogi szynowej ze względu na wytrzymałość i bezpieczeństwo teore-
tycznych modeli obciążeń np. LM 71 [10].

4.1.1. Statyczny moduł sprężystości pionowej podłożaCstat,zoraz sztywność statyczna pio-
nowakstat,z

Statyczny moduł sprężystości pionowej podłoża jest stosunkiem statyczne-
go nacisku o określonej wartości przyłożonego do próbki/elementu sprężystego 
o określonym polu przekroju (naprężenia) do ugięcia próbki, które ten nacisk 
powoduje. Parametr ten charakteryzuje warunki ugięcia toku szynowego pod 
naciskiem nieporuszającego się taboru i ma wpływ na ugięcie pionowe konstruk-
cji nawierzchni w systemie masy odsprężynowanej. Wielkość statycznego mo-
dułu sprężystości podłoża jest zależna od nacisku, nie jest to jednak zależność 
liniowa. Dlatego też jest ona określana dla różnych zakresów obciążeń w za-
leżności od rozpatrywanego przeznaczenia zastosowania maty wibroizolacyjnej 
(patrz tab. 1).

Tabela 1. Zakresy obciążeń (siła ściskająca F przypadająca na jednostkę powierzchni próbki A; 
F = s×A) stosowane przy wyznaczaniu statycznego modułu sprężystości podłoża 

Rodzaje obciążeń Sposób wyznaczania wartości obciążeń

σ0	–	obciążenie	minimalne
obciążenie	powierzchniowe	od	systemu	masy	odsprężynowanej	z	
uwzględnieniem	szyn	i	ich	przytwierdzeń

σ1	–	obciążenie	użytkowe

obciążenie	minimalne	σ0 plus	pionowe	naciski	od	pojazdów	
szynowychrzeczywiście	poruszających	się	po	danej	linii	w	ramach	
regularnych	kursów	σPV pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ

σ2	–	obciążenie	obliczeniowe

obciążenie	minimalne	σ0	plus	pionowe	naciski	od	pojazdów	szynowych	
referencyjnych	σPVB pomnożone	przez	wartość	współczynnika	dynamicznego	
Φ
lub
obciążenie	minimalne	σ0 plus	pionowe	naciski	w	modelach	obciążeń	
używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	drogi	szynowejnp.	
LM 71 pomnożone	przez	wartość	współczynnika	dynamicznego	Φ

σ3	–	obciążenie	maksymalne

1,35 x obciążenie	minimalne	σ0	plus	1,5 x pionowe	naciski	od	pojazdów	
szynowych	referencyjnych	σPVB	pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ
lub
1,35 x obciążenie	minimalne	σ0	plus	1,45 x pionowe	naciski	w	modelach	
obciążeń	używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	
drogi	szynowej	np.	LM 71 pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ

Uwaga: wartość współczynnika dynamicznego Φ = 1,3 dla Vmax ≤ 200 km/h [3]
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Do badania używane są trzy próbki o wymiarach 300 mm x 300 mm x gru-
bość maty. Odbywa się ono w temperaturze 23 ± 3˚C (jeśli badany materiał 
będzie używany na zewnątrz w temperaturze poniżej 0˚C dodatkowo powinien 
zostać przebadany w temperaturze ujemnej), przy czym próbki powinny być suche 
i przechowywane w temperaturze badania na co najmniej 16 h przed jego rozpo-
częciem. Obciążenie próbki odbywa się w następującym układzie: płaska stalowa 
płyta obciążająca – materiał o dużej szorstkości – próbka maty – materiał o dużej 
szorstkości – płaska płyta obciążająca. Badanie powinno odbywać się w trzech cy-
klach, bez przerw pomiędzy poszczególnymi cyklami. W każdym cyklu obciążenie 
powinno być zadane w następującej sekwencji: 0,001 N/mm2 (tj. 90 N), σ0, σ1, σ2 
i σ3. Następnie następuje odciążenie,w którym wartość obciążenia maleje do zera. 
Fazy obciążania i odciążania próbki powinny odbywać się ze stałą w czasie zmianą 
prędkości obciążenia równą 0,01 (N/mm2)/s (tj. 0,9 kN/s). Trzeci cykl powinien 
zostać zarejestrowany w postaci wykresu: obciążenie (σ)/ugięcie (s). Bazując na 
zmierzonych ugięciach s statyczny moduł sprężystości podłoża powinien zostać 
obliczony w N/mm3 jako moduł sieczny (rys. 5a) pomiędzy skrajnymi wartościami 
zakresu obciążeń

,  
zgodnie ze wzorami 1,2 i 3:

 (1)
 

(2)
 

(3)

Wartości statycznych modułów sprężystości podłoża obliczane są jako średnie aryt-
metyczne z wartości wyznaczonych dla każdej z trzech próbek na podstawie wzorów 1-3. 
Wartość kstat,z1 jest wykorzystywana do obliczania odkształcenia, wartość kstat,z2 do analizy 
statycznej, a wartość kstat,z3 do analizy ugięć płyty systemu masy odsprężynowanej.

Rys. 5. a) Wykres obrazujący badanie statycznego modułu sprężystości podłoża, jako modułu siecznego 
pomiędzy skrajnymi wartościami zakresu obciążeń, b) Wykres obrazujący badanie sztywności statycz-

nej jako sztywności siecznej pomiędzy skrajnymi wartościami zakresu obciążeń [1]
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Sztywność statyczna pionowa jest stosunkiem statycznego nacisku o określonej 
wartości przyłożonego do próbki/elementu sprężystego o określonym polu prze-
kroju do ugięcia próbki/elementu sprężystego, które ten nacisk powoduje. Wiel-
kość sztywności statycznej podobnie jak wielkość statycznego modułu sprężystości 
podłoża jest zależna od nacisku w sposób nieliniowy. Dlatego też jest określana dla 
różnych zakresów obciążeń w zależności od rozpatrywanego przeznaczenia zasto-
sowania maty wibroizolacyjnej (tab. 2).

Tabela 2. Zakresy obciążeń stosowane przy wyznaczaniu sztywności statycznej 
Rodzaje obciążeń Sposób wyznaczania wartości obciążeń

F0	–	obciążenie	minimalne
obciążenie	od	systemu	masy	odsprężynowanej	z	uwzględnieniem	szyn	i	ich	
przytwierdzeń	oraz	podsypki	jeśli	została	zastosowana

F1	–	obciążenie	użytkowe

obciążenie	minimalne	F0 plus	(pionowe	naciski	od	pojazdów	szynowych	
PV uwzględniające	pionowe	składowe	od	przyśpieszenia	odśrodkowego	
na	łukach	poziomych	FFV)	pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ
Uwaga:	
pionowe	składowe	od	przyśpieszenia	odśrodkowego	na	łukach	poziomych	
FFV dla	kolei	miejskiej	i	głównych	linii	kolejowych	można	przyjmować	
jako	0,2 x PV,	ale	ta	wartość	może	być	znacznie	wyższa	dla	pojazdów	
niskopodłogowych

F2	–	obciążenie	obliczeniowe

obciążenie	minimalne	F0 plus	pionowe	naciski	od	pojazdów	szynowych	
referencyjnych	PVB pomnożone	przez	wartość	współczynnika	dynamicznego	
Φ
lub
obciążenie	minimalne	F0 plus	pionowe	naciski	w	modelach	obciążeń	
używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	drogi	szynowej	np.	
LM 71pomnożone	przez	wartość	współczynnika	dynamicznego	Φ

F3	–	obciążenie	maksymalne

1,35 x obciążenie	minimalne	F0	plus	1,5 x pionowe	naciski	od	pojazdów	
szynowych	referencyjnych	PVB	pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ
lub
1,35 x obciążenie	minimalne	F0	plus	1,45 x pionowe	naciski	w	modelach	
obciążeń	używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	
drogi	szynowej	np.	LM 71pomnożone	przez	wartość	współczynnika	
dynamicznego	Φ

Uwaga: wartość współczynnika dynamicznego Φ = 1,3 dla Vmax ≤ 200 km/h [3]

Do badania używane są trzy próbki/elementy sprężyste o wymiarach rzeczywi-
stych. Badanie wykonuje się analogicznie jak badanie statycznego modułu spręży-
stości podłoża z pewnymi modyfikacjami dotyczącymi zakresu i prędkości zmiany 
obciążeń. W każdym cyklu obciążenie powinno być zadane w następującej se-
kwencji: 1 kN, F0, F1, F2 i F3. Następnie następuje odciążenie w którym wartość 
obciążenia maleje do zera. Fazy obciążania i odciążania próbki powinny odbywać 
się ze stałą w czasie zmianą prędkości obciążenia równą 2 kN/s. Trzeci cykl powi-
nien zostać zarejestrowany w postaci wykresu: obciążenie (F)/ugięcie (s). Bazując 
na zmierzonych ugięciach s sztywność statyczna powinna zostać obliczona w N/
mm jako sztywność sieczna (rys. 5b) pomiędzy skrajnymi wartościami zakresu ob-
ciążeń

, 
zgodnie ze wzorami: 4,5 i 6:
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(4)

 (5)

 (6)

Wartości sztywności statycznych obliczane są jako średnie arytmetyczne z war-
tości wyznaczonych dla każdej z trzech próbek na podstawie wzorów 4-6. Wartość  
jest wykorzystywana do obliczania odkształcenia, wartość  do analizy statycznej, 
a wartość  do analizy ugięć płyty systemu masy odsprężynowanej.

4.1.2. Dynamiczny moduł sprężystości pionowej podłoża Cdyn(f) i sztywność dynamiczna 
pionowa kdyn(f)

Dynamiczny moduł sprężystości pionowej podłożajest stosunkiem dynamicz-
nego nacisku o określonej wartości i częstotliwości przyłożonego do próbki o okre-
ślonym polu przekroju (naprężenia) do ugięcia próbki, które ten nacisk powoduje. 
Parametr ten charakteryzuje zatem pracę maty wibroizolacyjnej pod naciskiem 
poruszającego się taboru, czyli determinuje zapewniane przez nią ograniczenia 
transmisji drgań przez system masy odsprężynowanej. Wartość dynamicznego 
modułu sprężystości podłoża jest zależna nie tylko od nacisku, jak w przypadku 
statycznego modułu sprężystości podłoża, ale również od częstotliwości, dlatego 
też powinna być wyznaczana w warunkach znormalizowanej częstotliwości. War-
tość dynamicznego modułu sprężystości podłoża Cdyn(f) ma wpływ na częstotliwość 
drgań własnych układu w postaci systemu masy odsprężynowanej i służy do jej 
wyznaczania.

Wymiary próbki do badania dynamicznego modułu sprężystości podłoża oraz 
sposób jej obciążenia i przygotowania są takie same jak przy badaniu statycznego 
modułu sprężystości podłoża. Badanie przeprowadza się dla częstotliwości: 5, 10, 
20 i 30 Hz. Przy określaniu dynamicznego modułu sprężystości podłoża prób-
ka jest obciążana dynamicznie w stanie wstępnego, statycznego obciążenia zmie-
nianego trzystopniowo o wartościach σv1, σv2 i σv3, których sposób wyznaczania 
podano w tab. 3. Po zastosowaniu obciążenia wstępnego badany element pod-
dawany jest obciążeniu harmonicznemu dla każdej z czterech częstotliwości, tak 
aby względny ruch pomiędzy dwoma płytami obciążającymi wykazywał prędkość 
zmian amplitudy 7 mm/s. Pomiary wartości sił i przemieszczeń oraz obliczenie 
wartości sztywności dynamicznej kdyn(f) wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 
10846-2 [9], która nie dotyczy tylko mat wibroizolacyjnych, ale może być również 
zastosowana do omawianego zakresu badań. Wartość dynamicznego modułu sprę-
żystości podłoża Cdyn(f) jest wynikiem podzielenia wartości sztywności dynamicznej 
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kdyn(f) przez wartość pola przekroju próbki. Dla każdej częstotliwości należy wy-
znaczyć wartość dynamicznego modułu sprężystości podłoża jako wartość średnią 
z wyników badań dla trzech próbek.

Tabela 3. Zakresy obciążeń wstępnych stosowane przy wyznaczaniu dynamicznego modułu sprężystości 
podłoża 

Rodzaje obciążeń wstępnych Sposób wyznaczenia
σv,1	-	ciężar	własnysystemu	masy	odsprężynowanej	z	uwzględnieniem	szyn	i	ich	
przytwierdzeń	oraz	podsypki	jeśli	została	zastosowana

σv,2	-	ciężar	własny	plus	połowa	nacisków	pionowych	od	pojazdów

σv,3	-	ciężar	własny	plus	naciski	pionowe	od	pojazdów

Uwaga: wartość współczynnika dynamicznego Φ = 1,3 dla Vmax ≤ 200 km/h [3]

Wynik badania dla obciążenia wstępnego σv,1 jest stosowany do wyznaczenia 
częstotliwości drgań własnych układu, a dla obciążenia wstępnego σv,2 do wyzna-
czenia współczynnika przesztywnienia dynamicznego. Wartość dynamicznego 
modułu sprężystości podłoża wyznaczona dla obciążenia wstępnego σv,2 lub σv,3 
jest stosowana do wyznaczenia wartości tłumienności dodanej (De).

Sztywność dynamiczna pionowa jest stosunkiem dynamicznego nacisku 
o określonej wartości i częstotliwości przyłożonego do próbki/elementu sprę-
żystego do ugięcia próbki/elementu, które jest powodowane przez ten nacisk. 
Wartość sztywności dynamicznej jest zależna nie tylko od nacisku, jak w przy-
padku sztywności statycznej, ale również od częstotliwości, podobnie jak wartość 
dynamicznego modułu sprężystości podłoża, dlatego też powinna być wyznacza-
na w warunkach znormalizowanej częstotliwości. Wartość sztywności dynamicz-
nej kdyn(f), podobnie jak wartość dynamicznego modułu sprężystości podłoża ma 
wpływ na częstotliwość drgań własnych układu w postaci systemu masy odsprę-
żynowanej i służy do jej wyznaczania.

Wymiary próbki do badania sztywności dynamicznej oraz sposób jej obcią-
żenia i przygotowania są takie same jak przy badaniu sztywności statycznej. 
Badanie przeprowadza się dla częstotliwości: 5, 10 i 20 Hz. Przy określaniu 
sztywności dynamicznej próbka jest obciążana dynamicznie w stanie wstępnego, 
statycznego obciążenia zmienianego trzystopniowo o wartościach Fv1, Fv2 i Fv3, 
których sposób wyznaczania podano w tab. 4. Pomiary wartości sił i przemiesz-
czeń oraz obliczenie wartości sztywności dynamicznej kdyn(f) wykonuje się zgodnie 
z normą PN-EN ISO 10846-2 [9]. Dla każdej częstotliwości należy wyzna-
czyć wartość sztywności dynamicznej jako wartość średnia z wyników badań dla 
trzech próbek.
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Tabela 4. Zakresy obciążeń wstępnych stosowane przy wyznaczaniu sztywności dynamicznej 
Rodzaje obciążeń wstępnych Sposób wyznaczenia

Fv,1	-	ciężar	własny	systemu	masy	odsprężynowanej	z	uwzględnieniem	szyn	i	
ich	przytwierdzeń	oraz	podsypki	jeśli	została	zastosowana

Fv,2	-	ciężar	własny	plus	połowa	nacisków	pionowych	od	pojazdów

Fv,3	-	ciężar	własny	plus	naciski	pionowe	od	pojazdów

Uwaga: wartość współczynnika dynamicznego Φ = 1,3 dla Vmax ≤ 200 km/h [3]

Wynik badania dla obciążenia wstępnego Fv,1 jest stosowany do wyznaczenia 
częstotliwości drgań własnych układu, a dla obciążenia wstępnego Fv,2 do wyzna-
czenia współczynnika przesztywnienia dynamicznego. Wartość sztywności dyna-
micznej wyznaczonej dla obciążenia wstępnego Fv,2 lub Fv,3 jest stosowana do wy-
znaczenia wartości tłumienności dodanej (De).

4.2. Współczynnik przesztywnienia dynamicznego r(f)

Współczynnik przesztywnienia dynamicznego określany jako stosunek dyna-
micznej do statycznej wartości modułu sprężystości podłoża lub sztywności dyna-
micznej do statycznej jest prostym do określenia wskaźnikiem charakteryzującym 
możliwość osiągania skutecznego tłumienia drgań materiałowych przez maty wi-
broizolacyjne. Ze względu na znaną właściwość elastomerów, polegającą na zna-
czącym wpływie częstotliwości ich obciążenia dynamicznego na wartość wywoła-
nego przez nie odkształcenia (tj. na sztywność lub na moduł sprężystości podłoża) 
określany on jest oddzielnie dla różnych częstotliwości. Moduł przesztywnienia 
dynamicznego jest określany wg wzoru 7, a jego wartość im bliższa jest 1 (dla war-
tości r(f) > 1), tym lepsze właściwości wibroizolacyjne wykazuje badany element 
(np. mata podpłytowa).

 (7)

4.3. Współczynnik strat (tłumienia)η

Współczynnik strat (tłumienia) h określany jako tangens kąta (ζ) przesunię-
cia fazowego na osi czasu pomiędzy obciążeniem i odkształceniem (rys. 6). War-
tość współczynnika strat jest jedną z miar tłumienia energii emitowanej z obiektu 
wzbudzonego do drgań (np. szyny lub innego elementu nawierzchni szynowej) do 
jego otoczenia (np. do podtorza). Określa on stosunek wartości energii rozproszo-
nej do wartości energii obciążenia w przypadku obciążenia quasi-statycznego lub 
harmonicznego. Im większa jest wartość współczynnika tłumienia h tym mata jest 
lepszym izolatorem wibroakustycznym. Współczynnik strat (tłumienia) h określa 
się wg wzoru 8, a zależności pomiędzy obciążeniem a odkształceniem (ugięciem) 
opisują wzory 9 i 10:
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 (8)

 (9)

 (10)

Rys. 6. Graficzna interpretacja kąta (ζ) przesunięcia fazowego na osi czasu pomiędzy obciążeniem 
(σ = F/A) i odkształceniem (ugięciem s)

Miarą tłumienia jest również współczynnik tłumienia dodanego (De) określane-
go w uproszczeniu jako różnica poziomu drgań w układzie konstrukcyjnym (np. 
drogi szynowej) bez elementu wibroizolacyjnego i z takim elementem (np. z matą 
wibroizolacyjną). Im większa jest wartość współczynnika tłumienia dodanego (De), 
tym układ konstrukcyjny z elementami wibroizolacji (np. z matą) skuteczniej tłu-
mi wibracje od ruchu pojazdów szynowych [15 - 19].

4.4. Statyczny moduł sprężystości poziomej podłoża Cstat,h i sztywność statyczna 
pozioma kstat,h

Siły poziome przenoszone od kół na szyny (np. podczas hamowania pociągu, 
wskutek działania przyspieszenia odśrodkowego) powodują powstawanie sił ścina-
jących w podporach koryta lub płyty podbudowy systemu masy odsprężynowanej. 
Wartości tych sił są zdecydowanie większe w przypadku podparcia punktowego i pa-
smowego, niż w przypadku podparcia powierzchniowego, gdyż uzależnione są od 
pola powierzchni podparcia. Badania statycznego modułu sprężystości poziomej oraz 
sztywności poziomej przeprowadza się dla obydwu poziomych kierunków głównych.



105PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE WIBROIZOLACYJNE MATY PODPŁYTOWE...

Dla mat wibroizolacyjnych, które stosuje sięw systemach masy odsprężyno-
wanej oprócz podstawowych badań właściwości dynamicznych przedstawionych 
wcześniej (pkt. 4.1 - 4.3) dodatkowo należy wyznaczyć statyczny moduł spręży-
stości poziomej podłoża Cstat,h lub sztywność statyczną poziomą kstat,h. Badanie to 
wykonuje się w celu oszacowania rozpraszania oddziaływań dynamicznych w kie-
runku podłużnym (np. od hamowania pociągów poruszających się z dużymi pręd-
kościami) i poprzecznym toru (np. siła odśrodkowa; składowa od przyśpieszenia 
grawitacyjnego na odcinku toru w łuku poziomym z przechyłką; od wężykowania 
składu). Przeprowadza się je w warunkach analogicznych, jak badania statycznego 
modułu sprężystości podłoża lub sztywności statycznej, z tą różnicą, że materiał 
o dużej szorstkości jest dodatkowo przyklejony do płaskiej stalowej płyty obcią-
żającej, aby zapobiec poślizgowi w trakcie badania. W przypadku badania mate-
riałów anizotropowych badanie przeprowadza się w obu poziomych kierunkach 
głównych. Na próbkę obciążoną początkową pionową siłą ściskająca Fv = F0 (jak 
w badaniu sztywności statycznej – p.4.1.1) należy dodatkowo przyłożyć obciąże-
nie poziome (patrz. rys. 7) o wartościach zgodnie z tab. 5.

Rys. 7. Schemat aparatury do badania sztywności statycznej poziomej [3] 
Oznaczenia: 1 – siłownik, 2 – miernik siły, 3 – płyta dystrybuująca obciążenie poziome, 4 – przyło-
żenie siły pionowej Fv o stałej wartości za pomocą płyty obciążeniowej, 5 – próbka/element sprężysty, 

6 – miernik odkształcenia
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Tabela 5. Zakresy obciążeń poziomych stosowane przy wyznaczaniu sztywności statycznej poziomej [3]
Rodzaje obciążeń Sposób wyznaczania wartości obciążeń

Fh0	–	obciążenie	minimalne
obciążenie	poziome	będące	wypadkową	od	składowej	od	obciążenia	
grawitacyjnego	i	składowej	od	obciążenia	odśrodkowego	działających	w	
płaszczyźnie	równoległej	do	płaszczyzny	

Fh1	–	obciążenie	użytkowe
obciążenie	minimalne	Fh0 plus	poziome	siły	PH	generowane	przez	pojazdy	
szynowe,	które	będą	się	poruszać	po	danej	linii	w	sposób	regularny

Fh2	–	obciążenie	obliczeniowe

obciążenie	minimalne	F0 plus	poziome	siły	PHB	generowane	przez	pojazdy	
szynowe	referencyjne
lub
obciążenie	minimalne	F0	plus	poziome	siły	w	modelach	obciążeń	
używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	drogi	szynowej	
np.	LM 71

Fh3	–	obciążenie	maksymalne

1,35 x obciążenie	minimalne	F0	plus	1,5 x poziome	siły	PHB	generowane	
przez	pojazdy	szynowe	referencyjne
lub
1,35 x obciążenie	minimalne	F0	plus	1,45 x poziome	siły	w	modelach	
obciążeń	używanych	do	sprawdzenia	bezpieczeństwa	konstrukcji	drogi	
szynowejnp.	LM 71

Badanie sztywności statycznej poziomej powinno zostać przeprowadzone ana-
logicznie jak badanie sztywności statycznej (pkt. 4.1.1; wzory 4 i 6), z tą różnicą, 
że obciążenie powinno wzrosnąć do maksymalnego w czasie 20 s. Następnie wy-
znacza się statyczne sztywności poziome kstat,h1 i kstat,h2.

Badanie statycznego modułu sprężystości poziomej podłoża wykonuje się ana-
logicznie jak badanie sztywności statycznej poziomej, z tą różnicą, że wykorzystuje 
się próbkę o wymiarach jak do badania statycznego modułu sprężystości podłoża 
(tzn. 300 mm x 300 mm x rzeczywista grubość).

4.5. Trwałość eksploatacyjna mat wibroizolacyjnych

Trwałość (zdatność) eksploatacyjną mat wibroizolacyjnych ocenia się poprzez 
badanie ich mechanicznej wytrzymałości zmęczeniowej i wpływu długotrwałych 
obciążeń dynamicznych na zmienność ustalonych parametrów. Badanie to polega 
na obciążeniu dynamicznym próbki/elementu sprężystego symulującym w warun-
kach laboratoryjnych obciążenia eksploatacyjne. Sposób przeprowadzenia badania 
jest podany w tab. 6 według normy DIN 45673-7[3]. Pozytywna ocena zdatności 
eksploatacyjnej badanej maty obejmuje określenie na podstawie badania zakresu 
zmiany statycznego modułu sprężystości pionowej podłoża Cstat,z1 lub sztywności 
statycznej pionowej kstat,z1 wywołanej obciążeniem dynamicznym, której wartość 
powinna realnie wynosić do 20% [3]. Zmianę tę wyznacza się procentowo poprzez 
porównanie wartości statycznego modułu sprężystości podłoża lub sztywności sta-
tycznej przed i po badaniu zmęczeniowym (próbkę po badaniu zmęczeniowym na-
leży schłodzić do temp. 23 ± 3˚C i w niej wyznaczyć wartości statycznego modułu 
sprężystości podłoża lub sztywności statycznej). Ocena trwałości eksploatacyjnej 
maty wibroizolacyjnej, oceniana na podstawie jej wytrzymałości zmęczeniowej 
określanej poprzez zmianę statycznego modułu sprężystości podłoża lub sztywno-
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ści statycznej w funkcji przeniesionego obciążenia, ma przełożenie na spadek sku-
teczności właściwości tłumiących maty. Mając na uwadze nawierzchnię w systemie 
masy odsprężynowanej wymiana maty wiązałaby się z naprawą główną. Dlatego 
tak istotna jest ta właściwość dla Zarządców infrastruktury, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na to, aby trwałość maty odbiegała od trwałości pozostałych elementów 
nawierzchni. Przy doborze maty w trakcie projektowania konstrukcji drogi szy-
nowej w systemie masy odsprężynowanej należy brać pod uwagę wytrzymałość 
zmęczeniową oferowanego wyrobu. Nawet jeśli pozostałe właściwości maty są za-
dowalające, to niespełnienie wymagania dotyczącego wytrzymałości zmęczeniowej 
może spowodować, że w trakcie eksploatacji wartości modułów sprężystości pod-
łożalub sztywności statycznej będą stosunkowo szybko wzrastać, co negatywne 
wpłynie na spełnianie podstawowej funkcji maty, jaką jest wibroizolacja.

Tabela 6. Sposób przeprowadzenia badania wytrzymałości zmęczeniowej maty wibroizolacyjnej [3]

Wymiary próbki

Podparcie punktowe Podparcie pasmowe i powierzchniowe

rzeczywisty wymiar 
elementu

300 mm x 300 mm x rzeczywista grubość  
(w przypadku podparcia powierzchniowego)
300 mm x rzeczywista szerokość x rzeczywista 
grubość (w przypadku podparcia pasmowego)

Sztywność	statyczna	lub	
statyczny	moduł	sprężystości	

podłoża

kstat,z1
(patrz	p.	4.1.1)

Cstat,z1
(patrz	p.	4.1.1)

Dolna	granica	wartości	
obciążenia	dynamicznego F0 σ0

Górna	granica	wartości	
obciążenia	dynamicznego F1 σ1

Częstotliwość	obciążeń

Jak	 największa	 uwzględniając	 warunek	 nie	 przekroczenia	 wartości	
granicznej	 temperatury	 próbki/elementu	 sprężystego	 wynoszącej	 40˚C.	
Badanie	wytrzymałości	zmęczeniowej	powinno	odbywać	się	zasadniczo	w	
temp.	23 ± 3˚C,	ale	w	trakcie	badania	próbka/element	sprężysty	może	się	
nagrzewać	i	aby	nie	dopuścić	do	przekroczenia	wartości	temp.	40˚C,	należy	
obniżyć	częstotliwość	lub	chłodzić	próbkę	w	trakcie	badania.

Liczba	cykli	obciążeń 3 mln
Liczba	próbek 1

Powierzchnia	zadająca	
obciążenie

Obciążenie	 próbki	 odbywa	 się	w	następującym	układzie:	 płaska	 stalowa	
płyta	obciążająca	–	materiał	o	dużej	szorstkości	–	próbka/element	sprężysty	
–	materiał	o	dużej	szorstkości	–	płaska	płyta	obciążająca

4.6. Wytrzymałość na długotrwałe ścinanie

W celu zapewnienia odpowiedniej wartości wytrzymałości na długotrwałe 
ścinanie dla mat wibroizolacyjnych podpłytowych stanowiących podpory dla kon-
strukcji nawierzchni w systemach masy odsprężynowanej należy zbadać zmianę 
grubości/kształtu podpór pod wpływem długoterminowego obciążenia ścinającego 
oraz zmianę sztywności statycznej pionowej kstat,z1 lub statycznego modułu spręży-
stości pionowej podłoża Cstat,z1. Wymiary próbek do badań oraz pionowe obciążenia 
wstępne przyjmuje się takie same jak w badaniu sztywności statycznej lub statycz-
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nego modułu sprężystości podłoża. Czas trwania poziomego obciążenia ścinające-
go, o wartościach jak w badaniu sztywności statycznej poziomej lub statycznego 
modułu sprężystości poziomej podłoża, wynosi 168 godz. (7 dni). Po tym czasie 
wyznacza się zakres pełzania φK na podstawie wzoru 11:

 (11)

gdzie:
to – grubość podpory (próbki/elementu sprężystego) bez obciążenia,
t1 – grubość podpory (próbki/elementu sprężystego) po 5 min. od obciążenia,
t2 – grubość podpory (próbki/elementu sprężystego) po 168 godz. (7 dniach) 

od obciążenia.

Pozytywna ocena zdatności eksploatacyjnej badanej maty wibroizolacyjnej pod-
płytowej ze względu na jej wytrzymałość na długotrwałe ścinanie, obejmuje okre-
ślenie na podstawie badania zakresu zmiany pełzania φK, a także zakresu zmiany 
statycznego modułu sprężystości pionowej podłoża Cstat,z1 lub sztywności statycznej 
pionowej kstat,z1 wywołanej obciążeniem ścinającym, których wartości powinny re-
alnie wynosić do 20% [3].

4.7. Mrozoodporność

Ze względu na klimat i związane z nim temperatury występujące w Polce bada-
nie mat wibroizolacyjnych podpłytowych pod kątem ich mrozoodporności jest jak 
najbardziej uzasadnione. Utrzymująca się przez co najmniej dwa tygodnie w okre-
sie zimowym temperatura poniżej -20˚C i ciągłe oscylowanie w okolicy 0˚C nie są 
w naszym kraju rzadkością.

Badanie mrozoodporności opisane w normie DIN 45673-7[3] wykonywane 
jest na jednej próbce o wymiarach identycznych jak w badaniu sztywności sta-
tycznej (rzeczywisty wymiar elementu) lub statycznego modułu sprężystości 
podłoża (300 mm x 300 mm x grubość maty dla podparcia powierzchniowego 
lub 300 mm x szerokość maty x grubość maty dla podparcia pasmowego). Przed 
przystąpieniem do badania należy wyznaczyć sztywność dynamiczną kdyn(f) lub dy-
namiczny moduł sprężystości podłoża Cdyn(f) dla próbki suchej w temperaturze po-
kojowej. Następnie próbka jest zanurzana na 24 godziny w wodzie destylowanej 
o temperaturze pokojowej. Przez pierwsze dwie godziny zanurzenia próbkę należy 
poddać cyklicznemu obciążeniu za pomocą płyty obciążeniowej.Wartość obciąże-
nia powinna mieścić się w zakresach identycznych jak w badaniu wytrzymałości 
zmęczeniowej (od F0 do F1 lub od σ0 do σ1), przy częstotliwości 0,5 Hz. Następnie 
do próbki znajdującej się jeszcze w wodzie przykłada się obciążenie wstępne (F0 
lub σ0) za pomocą dwóch płaskich stalowych płyt i umieszcza ją w komorze klima-
tycznej (z kontrolowaną temperaturą) w temperaturze -20˚C na 11 godzin. Po 11 
godzinach zamrażania próbka jest rozmrażana poprzez podnoszenie temperatury 
do 30˚C przez 1 godzinę i pozostawiana w takiej temperaturze przez 11 godzin. 
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Później temperatura jest po raz kolejny obniżana do wartości -20˚C przez 1 godzi-
nę i próbka jest pozostawiona w takiej temperaturze na 11 godzin (patrz rys. 8). 
Czynności te należy powtórzyć 50 razy. Po zakończeniu 50 cykli należy wyznaczyć 
sztywność dynamiczną lub dynamiczny moduł sprężystości podłoża na wysuszo-
nej próbce w temperaturze pokojowej i porównać z tym, który został określony 
przed badaniem. Dodatkowo należy ocenić próbkę wizualnie i stwierdzić, czy nie 
ma na niej pęknięć lub wybrzuszeń. Wyznacznikiem mrozoodporności maty jest 
procentowa zmiana wartości sztywności dynamicznej lub dynamicznego modułu 
sprężystości podłoża przed i po badaniu (im mniejsza tym lepiej).

Rys. 8. Wykres pokazujący cykle zmian temperatury dla badania mrozoodporności 
maty wibroizolacyjnej podpłytowej 

Oznaczenia: T – temperatura, t – czas, 1 – jeden pełny cykl [3]

4.8. Odporność na starzenie

W czasie eksploatacji materiały - zwłaszcza tworzywa sztuczne, do których 
należą elastomery - zmieniają swoje właściwości. Proces ten nazywany jest sta-
rzeniem się materiału. Jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów na-
rażonych na niekorzystne działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. 
W przypadku mat wibroizolacyjnych podpłytowych z elastomerów stosowanych 
w systemach masy odsprężynowanej starzenie się materiału wskutek zmiennych 
obciążeń termicznych może niekorzystnie wpływać na ich właściwości użytkowe. 
Ze względu na długotrwałość badań odporności na czynniki atmosferyczne w wa-
runkach naturalnych, stosuje się metody przyspieszonego starzenia w warunkach 
laboratoryjnych. Zgodnie z normami DIN 45673-7 [3] oraz ISO 188 [4] badana 
próbka powinna zostać umieszczona w komorze grzewczej z wymuszonym obie-
giem powietrza i stałym dopływem świeżego powietrza przez 168 godzin (7 dni) 
w temperaturze 70 ± 1˚C. Należy wyznaczyć sztywność statyczną kstat lub sta-
tyczny moduł sprężystości podłoża Cstat dla danej próbki zarówno przed badaniem 
odporności na starzenie jak i po, zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. Oprócz 
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oceny zmian tego parametru określana jest procentowa zmiana masy, obliczana 
na podstawie uśrednionych wyników ważenia próbki przed i po procesie przyspie-
szonego starzenia, a także procentowa zmiana odkształcenia trwałego po ściska-
niu, którego wartości wyznaczanie są zgodnie z normami PN-ISO 815 [12] lub 
PN-EN ISO 1856[8], w zależności od materiału z którego wykonana jest mata. 
Wyznacznikiem odporności na starzenie maty jest procentowa zmiana wartości 
sztywności statycznej lub statycznego modułu sprężystości podłoża przed i po ba-
daniu (im mniejsza tym lepiej).

4.9. Wodoodporność i nasiąkliwość

Kolejną istotną właściwością jest odporność mat na działanie wody, ponieważ 
ma ona duże znaczenie w przypadku mat wibroizolacyjnych podpłytowych stoso-
wanych w systemach masy odsprężynowanej, ze względu na możliwość przenika-
nia wód opadowych pod płytę torową (w przypadku rozwiązań na rys. 3 i 4 – tyl-
ko z powodu nieszczelności wynikających z błędów wykonania) i związany z tym 
destrukcyjny wpływ wody na materiał, z którego wykonana jest mata. Badanie 
polega na poddaniu próbki maty (w badaniu wykorzystuje się co najmniej trzy 
próbki; w przypadku materiałów anizotropowych po trzy na kierunek główny) 
suszeniu w temperaturze 30˚C przez 168 godzin (7 dni), a następnie zanurzeniu 
jej w wodzie destylowanej o temperaturze 50˚C na kolejne 168 godzin (7 dni). 
Sprawdzenie odporności maty na wodę określa się poprzez sprawdzenie wytrzy-
małości na rozciąganie oraz badanie zmienności wydłużenia przy zerwaniu, przed 
nasiąknięciem i po nim. Określenie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia 
przy zerwaniu powinno być wykonane zgodnie z normami PN-ISO 37 [11] lub 
PN-EN ISO 1798 [7], w zależności od materiału z którego wykonana jest mata. 
Wyznacznikiem odporności na działanie wody dla maty są procentowe zmiany wy-
trzymałości na rozciąganie oraz zmiany wydłużenia przy zerwaniu przed i po ba-
daniu, wyznaczane jako wartości średnie z trzech próbek (im mniejsze tym lepiej).

W normie DIN 45673-7[3] opisana jest metoda badań jeszcze jednej właści-
wości, a mianowicie zdolności maty wibroizolacyjnej (badana tylko w przypadku 
podparcia powierzchniowego) do absorpcji wody, czyli wykazywanie określonej 
nasiąkliwości. Nasiąkliwość jest zdolnością materiału do wchłaniania wody. Wy-
różnia się nasiąkliwość wagową, która określa procentowy stosunek masy wody 
wchłoniętej przez dany materiał do jego masy w stanie suchym oraz nasiąkliwość 
objętościową, czyli procentowy stosunek masy wody wchłoniętej przez mate-
riał do objętości tego materiału w stanie suchym. Właściwość ta jest szczególnie 
podkreślana przez niektórych producentów mat wibroizolacyjnych jako bardzo 
istotna dla jakościowej oceny mat. Argumentują to tym, że maty wibroizolacyjne 
są narażone na działanie wody opadowej i przez to mogą wykazywać duże zmiany 
modułu sprężystości podłoża związanego podobno z nasiąkliwością. Ta intuicyjnie 
oceniana i prawdopodobna zależność nie znajduje jednak potwierdzenia w wyni-
kach badań, co uzasadnia zakwalifikowanie omawianej zależności jako nieistotnej 
dla eksploatacji drogi szynowej. Opinia ta uwzględnia również fakt, że normo-
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wa metodyka badań nasiąkliwości zdecydowanie odbiega od realnych warunków 
oddziaływania wody na matę, jakie występują w eksploatacji, bowiem podczas 
badania mamy do czynienia z wymuszoną absorbcją wody, która z zasady będzie 
znacznie większa niż w przypadku naturalnej absorpcji wody opadowej w torze 
z konstrukcją nawierzchni w systemie masy odsprężynowanej. W niektórych 
aprobatach (tab.5,[1] ) podane są wartości nasiąkliwości, bez określenia jej wpły-
wu na wartość statycznego i dynamicznego modułu sprężystości podłoża, a więc 
wpływu na istotne właściwości użytkowe maty. Wyniki badań przeprowadzonych 
w Niemczech na Uniwersytecie Technicznym w Monachium [14] pokazują, że 
maty poliuretanowe o nasiąkliwości wynoszącej ok. 35% wykazują tylko nieznacz-
ną zmianę dynamicznego modułu sprężystości podłoża (8% dla częstotliwości 5 
i 10 Hz i 5% dla częstotliwości 20 i 30 Hz). Standardowo badanie nasiąkliwości 
materiału polega na moczeniu próbki w wodzie przez 192 godziny (8 dni) w tem-
peraturze 23˚C, gdzie po 24, 48, 96 i 192 godzinach dokonuje się ważenia próbki. 
Badanie to opisuje Polska Norma PN-EN ISO 62 [6]. Jednak procedura badania 
nasiąkliwości opisana w normie DIN 45673-7[3], dedykowana specjalnie dla mat 
wibroizolacyjnych podpłytowych w przypadku podparcia powierzchniowego, jest 
inna. W przypadku tej procedury badawczej próbka maty zanurzona jest wodzie 
o temperaturze 23 ± 3˚C przez 24 godziny, gdzie przez pierwsze dwie godziny 
zanurzenia próbka poddawana jest cyklicznemu obciążeniu za pomocą płyty ob-
ciążeniowej. Wartość obciążenia powinna mieścić się w zakresach identycznych jak 
w badaniu wytrzymałości zmęczeniowej (od σ0 do σ1), przy częstotliwości 0,5 Hz. 
W celu uniemożliwienia próbce maty swobodnego unoszenia się na wodzie próbka 
jest obciążana szklaną płytą. Nasiąkliwość zostaje wyrażona w procentach poprzez 
porównanie masy badanej próbki przed i po zanurzeniu, podając tę różnicę jako 
procentowy wzrost w odniesieniu do próbki w stanie suchym.

5. Wnioski 

1) Należy w sposób oficjalny ustalić podstawowe wymagania dla wyrobów 
i systemów stosowanych do izolacji wibroakustycznej i elektrycznej w kon-
strukcjach dróg szynowych, najistotniejszych z punktu widzenia ich zasad-
niczych funkcji spełnianych w konstrukcji dróg szynowych – tzn. z uwagi 
na skuteczność tłumienia wibracji i hałasu wtórnego oraz trwałość eksplo-
atacyjną torowiska.

2) Opracowywane dokumentacje projektowe i przetargowe, a także aprobaty 
techniczne powinny uwzględniać tylko istotne cechy techniczne i użytkowe 
wyrobu z wykorzystaniem przede wszystkim Polskich Norm, ewentualnie 
norm państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w przypadku mat 
wibroizolacyjnych podpłytowych stosowanych w systemach masy odsprę-
żynowanej powinna być to norma niemiecka DIN 45673-7 [3] lub opra-
cowana z jej uwzględnieniem norma europejska, której ustanowienie jest 
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oczekiwanym uregulowaniem dotyczącym m.in. jednolitych wymagań, ja-
kie powinny spełniać maty wibroizolacyjne.

3) Za wykaz parametrów charakteryzujących najbardziej istotne cechy bada-
ne dla oceny jakościowej mat wibroizolacyjnych stosowanych w systemach 
masy odsprężynowanej należy uznać takie parametry, jak:
A. moduły sprężystości pionowej podłożastatyczny (Cstat,z) i dynamiczny 

(Cdyn,z) lub pionowa sztywność statyczna (kstat,z) i dynamiczna (kdyn,z) oraz 
obliczany na ich podstawie wskaźnik przesztywnienia dynamicznego 
r = Cdyn,z 

/ Cstat,z lub r = kdyn,z 
/ kstat,z, którego wartość powinna być możli-

wie bliska 1; a także możliwie wysoka wartość współczynnika tłumienia 
dodanego (De) oraz współczynnika strat (tłumienia) określanego jako 
h = tangens kąta przesunięcia fazowego na osi czasu pomiędzy obciąże-
niem i odkształceniem;

B. trwałość (zdatność) eksploatacyjna wibroizolacji, tj. mechaniczna wy-
trzymałość zmęczeniowa obejmującą zmiany statycznego pionowego 
modułu sprężystości podłoża Cstat,z1i 

wywołane obciążeniem dynamicznym 
symulującym w warunkach laboratoryjnych obciążenia eksploatacyjne 
(3 mln cykli obciążeń), a także wytrzymałość na długotrwałe ścinanie 
(określenie na podstawie badania zakresu zmiany pełzania φK, a także 
zakresu zmiany statycznego modułu sprężystości pionowej podłoża Cstat,z1 

lub sztywności statycznej pionowej kstat,z1 wywołanej długotrwałym ob-
ciążeniem ścinającym);

C. cechy materiałowe matyustalone, których wybór dokonywany przez 
Projektanta lub Inwestora powinien uwzględniać specyfikę warunków 
eksploatacyjnych związanych z konkretnym przeznaczeniem danego 
rodzaju maty wibroizolacyjnej. Badania cech materiałowych powinny 
obejmować następujące parametry:
– mrozoodporność,
– odporność na starzenie,
– wodoodporność.
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Streszczenie. Praca poświęcona jest możliwości zastosowania podkładek na spodniej po-
wierzchni podrozjazdnic. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na 
spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych stosowanych na kole-
jach austriackich i niemieckich. W pracy przedstawiono wstępne wyniki analizy wpływu zastoso-
wania wibroizolacji w podrozjazdnicach strunobetonowych na rozjazd.

Słowa kluczowe: rozjazd, wibroizolacja, USP

1. Wstęp

Rozjazdy kolejowe stosowane na liniach nowobudowanych i modernizowanych 
w około 80% zabudowane są na podrozjezdnicach strunobetonowych. Ze względu 
na sztywne mocowanie elementów rozjazdów do podrozjezdnic strunobetonowych 
występuje nierównomierne zużywanie się elementów stalowych rozjazdów, powo-
dując nieprecyzyjną pracę rozjazdu między innymi w części zwrotnicy, takie jak nie 
odbijanie lub nie dociskanie iglicy, stanowiące niebezpieczeństwo w prowadzeniu 
ruchu po rozjeździe. Jednym ze sposobów poprawy parametrów eksploatacyjnych 
rozjazdów jest zastosowanie podkładek wibroizolacyjnych na spodniej powierzchni 
podrozjazdnic strunobetonowych.

Sprężyste podkładki na podrozjazdnicach wpływają na zwiększenie powierzch-
ni kontaktu podrozjazdnicy z podsypką tłuczniową w wyniku zagłębienia się zia-
ren tłucznia w warstwę wibroizolacji. Zagłębienie się ziaren podsypki tłucznio-
wej w wibroizolację zwiększa opór na przesuw poprzeczny rozjazdu, utrzymanie 
geometrycznej niezmienności rozjazdu i ograniczenie uszkodzeń podrozjazdnic 
[4, 5, 6].

W celu oceny wpływu zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni pod-
rozjazdnic strunobetonowych (USP- Under Sleepers Pad)na pracę rozjazdu kolejo-
wego firma Getzner opracowała model numeryczny rozjazdu z wibroizolacją [6]. 
Opracowany model rozjazdu na podrozjazdnicach z USP umożliwia przeprowa-
dzenie analizy rozkładu deformacji pionowych w elementach rozjazdu w wyniku 
zastosowania podkładek pod podrozjazdnicami o różnej sztywności USP.
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2. Sprężyste podpory podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych

Materiał wibroizolacyjny stosowany na spodniej powierzchni podkładów i pod-
rozjazdnic strunobetonowych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. można 
podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należy wibroizolacja wykonana z po-
liuretanu (rys. 1), a do drugiej materiały z granulatu gumowego (rys. 2). Wi-
broizolacja stosowana na spodniej powierzchni podrozjazdnic i podkładów stru-
nobetonowych poddana jest badaniom materiałowym zgodnie z normami:DIN 
45673-1, DIN 18134. 

Rys. 1. USP z poliuretanu firmy Getzner [6]

Rys. 2. USP z granulatu gumowego firmy CDM [5]

Wibroizolacja na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobeto-
nowych wpływa na [1-6]:

• zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu i podrozjezdnic z ziarnami 
podsypki tłuczniowej,
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• redukcje naprężeń w podkładzie i podrozjazdnicy,
• zmniejszenie deformacji pionowych toru i rozjazdu,
• zmniejszenie deformacji poziomych (na łukach), 
• wydłużenie okresów międzynaprawczych w wyniku zmniejszenia deforma-

cji pionowych i poziomych,
• redukcję emisji hałasu w otoczeniu linii kolejowej,
• redukcję propagacji drgań w podtorzu kolejowym,
• zmniejszenie przyspieszeń drgań w podtorzu kolejowym,
• redukcję naprężenia w rozjeździe zmniejszając zużycie elementów rozjazdu
Wibroizolacja stosowana na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych wg zaleceń producentów [5 i 6] może być układana w cza-
sie produkcji podkładów i podrozjazdnic w wytwórni na „mokry”, lubna „suchy” 
beton, bezpośrednio przez zabudowaniem w tor. W Polsce aktualnie firma Track-
Tec S.A. jako producent podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych posiada 
linię produkcyjną dostosowaną do zautomatyzowanego procesu układania wibro-
izolacji na „mokry” beton zapewniając powtarzalność i precyzję wykonania połą-
czenia wibroizolacji z podrozjazdnicami i podkładami (rys. 3). Układanie wibro-
izolacji na „suchy” beton może odbywać się na terenie wytwórni podrozjazdnic lub 
na budowie, jednak wymaga każdorazowo obracania podrozjazdnic i przyklejania 
wibroizolacji za pomocą kleju. 

Rys. 3. Podrozjazdnica i podkład 
strunobetonowyz wibroizolacją [7]
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3. Zakres zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podroz-
jazdnic strunobetonowych

Powszechne wprowadzenie podrozjazdnic strunobetonowych w miejsce 
drewnianych niesie ze sobą usztywnienie konstrukcji rozjazdu kolejowego. 
Sztywność konstrukcji rozjazdu wpływa na wzrost zużycia stalowych elementów 
rozjazdu. Na kolejach niemieckich i austriackich w celu poprawy parametrów 
eksploatacyjnych rozjazdów stosowane są powszechnie rozjazdy na podrozjazd-
nicach z USP. Zakres stosowania na kolejach niemieckich i austriackich rozjaz-
dów na podrozjazdnicach z wibroizolacją (zelówkami) jest uregulowany prawnie. 
W przepisach DB i OBB wskazano zakres stosowania wibroizolacji na spodniej 
powierzchni podrozjazdnic oraz parametry techniczne stosowanego materiału 
izolacji antywibracyjnej. Przykładowo na kolejach austriackich wibroizolacja na 
spodniej powierzchni podrozjazdnic stosowana jest dla rozjazdów o promieniu 
łuków większym niż 250 m oraz:

– przy obciążeniu > 30.000 GBT/dzień lub
– dla prędkości V > 160 km/h lub
– przy promieniu łuku R < 600 m (na torze) lub
– przy prędkości V > 200 km/h i krzyżownicy z ruchomym dziobem. 
Zgodnie z wskazaniami zawartymi w przepisach DB i OBB [6] wibroizolacja 

na spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych stosowa-
najest jako materiał wpływający na wydłużenie trwałości rozjazdu, zwiększenie 
prędkości przejazdu na torze zwrotnym oraz redukującym emisję hałasu genero-
wanego przez przejeżdżający pociąg.

4. Dopuszczenie stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni 
podrozjazdnic strunobetonowych

Podkłady strunobetonowe i podrozjazdnice muszą spełniać wymogi badań 
normowych takich jak:PN – EN 13230-1: 2009: Kolejnictwo. Tor. Podkłady 
i podrozjazdnice betonowe. Część 1: Wymagania ogólne oraz PN-EN 13230-2-
2009: Kolejnictwo. Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 2: Podkłady 
monoblokowe z betonu sprężonego.

Materiał zastosowany na spodniej powierzchni wibroizolacji musi posiadać 
badania zgodności z normą BN 918 071-1, EN 13 146, DIN 45673-1. Według 
opinii Urzędu Transportu Kolejowego nie ma konieczności posiadania świadec-
twa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia 
ruchu kolejowego w zakresie zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni 
podrozjazdnic [6].
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5. Analiza teoretyczna zastosowania wibroizolacji na spodniej po-
wierzchni podrozjazdnic

Firma Getzner przeprowadziła analizę teoretyczną wpływu zastosowania wi-
broizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic na pracę rozjazdu. Analizie nu-
merycznej poddano wielkość deformacji pionowych na długości rozjazdu w kie-
runku zasadniczym [4, 6]. Analiza obejmowała ocenę wpływu zastosowania wi-
broizolacji o różnej sztywności na spodniej powierzchni podrozjazdnic na przyrost 
deformacji pionowych szyn w rozjeździe.

Analizie [6] poddano dziewięć typów izolacji antywibracyjnej o różnej 
sztywności (USP) dobranej wg zaleceń do stosowania na liniach kolei niemieckich 
zgodnie z normą BN 918 145–01. Zaprezentowano na rys. 4 wielkości deformacji 
pionowych w szynach na długości rozjazdu w zależności od sztywności wibroizo-
lacji na spodniej powierzchni podrozjezdnice, analizowano dziewięć typów mate-
riałów z poliuretanu o sztywnościw zakresie0.05-0.50 N/mm3. Wyniki analizy de-
formacji pionowych szyn w rozjeździe w wyniku zastosowania USP przedstawiono 
na rys. 4.

Rys. 4. Deformacje szyny na długości rozjazdu w zależności od sztywności USP [1, 6]

Zaprezentowane wyniki badań numerycznych wykazują nieliniową zmienność 
pracy rozjazdu przy zastosowaniu wibroizolacji. Dla sztywności podkładki wibro-
izolacyjnej pod podrozjazdnicami wynoszącej 0,5 N/mm3 (sztywnej) przyrost de-
formacji na całej długości jest jednorodny i wynosi 0,35-0,62 mm. W przypadku 
podkładek o sztywności 0,05 N/mm3 (miękkich) deformacje oscylują w zakresie 
1,23-2,70 mm.

Następnie przeprowadzono symulacje komputerowe mające na celu opracowa-
nie rozwiązania lokalizacji podkładek pod podrozjazdnicami o różnej sztywności, 
optymalizujące deformacje pionowe w rozjeździe. W wyniku analiz opracowano 
model lokalizacji wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic z podziałem 
na strefy o różnej sztywności USP. W modelu przyjęto sztywności wibroizolacji 
wynoszące od 0.05 do 0.5 N/mm3. Na rys. 5 przedstawiono lokalizacje podkładek 
pod podrozjazdnicami na długości analizowanego rozjazdu.
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Rys. 5. Lokalizacja różnych typów USPw podrozjezdnicach na długości rozjazdów [6]

Następnym etapem było porównanie wyników analiz deformacji pionowych 
szyn dla trzech rozjazdów. Na rys. 6 przedstawiono wyniki analiz, numerem jeden 
oznaczono model rozjazdu bez wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazd-
nic, jako drugi analizowano rozjazd z jednym typem USP o sztywności 0.1 N/
mm3, jako trzeci badano rozjazd o różnych sztywnościach materiału wibroizola-
cyjnego na spodniej powierzchni podrozjazdnic (lokalizacja i sztywności USP na 
długości rozjazdu jak na rys. 5). Wyniki przeprowadzonych analiz dla trzech bada-
nych rozwiązań przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Wyniki badań numerycznych deformacji pionowych szyn w wyniku zastosowania USP w pod-
rozjezdnicach na długości [6]

Badania miały na celu takie dobranie lokalizacji i sztywności USP na dłu-
gości rozjazdu, aby uzyskać równomierny przyrost odkształceń pionowych 
w szynach. Najkorzystniejszy efekt uzyskano przy rozwiązaniu oznaczonym 
jako trzy na rys. 6 w wyniku zastosowania wibroizolacji o różnej sztywności 
na długości rozjazdu. Zachowanie równego przyrostu deformacji pionowych 
w szynach na długości rozjazdu ma celu zapewnienie prawidłowej geometrii 
i pracy rozjazdu. Wyniki badań wpływu zastosowania wibroizolacji na spodniej 
powierzchni podrozjazdnic przedstawione na rys. 6 wykazują pozytywny efekt 
ich stosowania.
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6. Zastosowania podrozjazdnic strunobetonowych z wibroizolacją 
w Austrii i Polsce

Na kolejach austriackich pierwsze zastosowanie podrozjazdnic strunobetono-
wych z wibroizolacją na spodniej powierzchni miało miejsce w 2001 roku. Prze-
prowadzono serie badań terenowych, wykazujących pozytywny wpływ zastosowa-
nia wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic. Pozytywne wyniki badań 
przyczyniły się do zabudowania około 800 rozjazdów na podrozjazdnicach struno-
betonowych z wibroizolacją do 2013 roku (rys. 7).

Rys. 7. Rozjazdy z USP na kolejach austriackich [1]

W Polsce pierwsze zastosowania rozjazdów z wibroizolacją nastąpiło w 2014 
roku. Do marca 2015 roku zamontowano łącznie 8 rozjazdów z wibroizolacją na 
rozjazdach typu R500-1:12-60E1 oraz R300-1:12-60E1. Zastosowana wibroizo-
lacja w podrozjazdnicach na długości rozjazdu miała grubość 10 mm i stałą sztyw-
ność statyczną wynoszącą 0,078 N/m3.

7. Podsumowanie

Wibroizolacja na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych wpły-
wa pozytywnie na konstrukcję rozjazdu. W wyniku zastosowania wibroizolacji na 
spodniej powierzchni podrozjazdnic uzyskano równomierny przyrost deformacji 
pionowych na długości rozjazdu, przyczyniając się do równomiernego zużycia szyn 
w obszarze zwrotnicy, szyn łączących oraz krzyżownicy. Zastosowanie wibroizo-
lacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic może przyczynić się do zmniejszenia 
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zużycia części mechanicznych rozjazdów i wydłużyć okres eksploatacji rozjazdu, 
podwyższając bezpieczeństwo podróżujących koleją oraz obniżając koszty utrzy-
maniowe.
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Streszczenie. Artykuł opisuje wymagania odnoszące się do rozjazdów i skrzyżowań torów, 
określone w TSI Infrastruktura, obowiązujących od 1.01.2015 roku. Przedstawiono oceniane pa-
rametry geometryczne, podając ich wartości dopuszczalne według TSI Infrastruktura, porównując 
je z aktualnie obowiązującymi przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Skomentowano zmia-
ny występujące w „nowych” TSI Infrastruktura, odnoszące się do składników interoperacyjności 
i dotyczące rozjazdów. Opisano również główne zasady oceny zgodności parametrów charakteryzu-
jących rozjazdy z wymaganiami TSI Infrastruktura.

Słowa kluczowe: rozjazd, TSI Infrastruktura, geometria rozjazdów, certyfikacja infra-
struktury

1. Wprowadzenie

W ostatnich kilku latach wdrożono nowelizacje lub przyjęto jako nowe, szereg 
ustaw i rozporządzeń, zmieniających dotychczasowe podejście do zagadnień pro-
jektowania, odbiorów i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Nowelizacja Ustawy 
o transporcie kolejowym w roku 2014 [9] oraz przyjęcie Rozporządzenia w spra-
wie interoperacyjności kolei [7] nałożyły obowiązek stosowania się do postano-
wień Dyrektywy 2008/57/WE [2]. Ponieważ ani we wspomnianej Ustawie, ani 
w Rozporządzeniu, nie sprecyzowano, dla jakich linii (np. tylko objętych umowa-
mi AGC i AGTC) należy stosować wymagania zapisane w treści tych dokumentów 
prawnych, Dyrektywa 2008/57/WE obowiązuje w odniesieniu do niemal wszyst-
kich krajowych linii kolejowych, wyłączając jedynie nieliczne linie, niewchodzące 
w skład zasadniczej krajowej sieci kolejowej, zarządzanej przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Dyrektywa 2008/57/WE charakteryzuje ogólne postępowanie mające na celu 
uzyskanie interoperacyjności systemu kolei. Zgodnie z Ustawą o transporcie kole-
jowym, przez „interoperacyjność” należy rozumieć „zdolność systemu kolei do zapew-
nienia bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, 
ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne poruszanie się 
po transeuropejskiej sieci kolejowej” [9]. Aby sprecyzować zasadnicze wymagania po-
zwalające uzyskać interoperacyjność kolei, Dyrektywa 2008/57/WE wprowadza 
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do stosowania Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI). Są one opraco-
wane, jako odrębne dokumenty dla poszczególnych podsystemów strukturalnych 
i funkcjonalnych systemu kolei. W zakresie podsystemu infrastruktury kolejowej 
obowiązują TSI Infrastruktura (TSI INF) [3] oraz częściowo, w przypadku kilku 
parametrów, TSI odnoszące się do dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych 
i o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM) [4], a także TSI dotyczą-
ce bezpieczeństwa w tunelach kolejowych (TSI SRT) [5]. Należy zauważyć, że 
wszystkie trzy wymienione TSI weszły w życie 1. stycznia 2015 roku, zastępując 
starsze wersje specyfikacji.

2. Krajowe uregulowania w zakresie rozjazdów

Dyrektywa 2008/57/WE, a także wprowadzone przez nią TSI, są dokumen-
tami nadrzędnymi wobec pozostałych uregulowań, stosowanych w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. W przypadku rozjazdów, wymagania techniczne 
istotne z punktu widzenia interoperacyjności kolei, znajdują się tylko w TSI Infra-
struktura.

Na gruncie krajowym, nadrzędnymi normatywami regulującymi warunki 
techniczne są ustawy i rozporządzenia. W zakresie rozjazdów podstawowe wy-
magania o charakterze ogólnym są ujęte w Rozporządzeniu w sprawie budowli 
kolejowych [6] i w jego nowelizacji z roku 2014 [8]. Jednym z najważniejszych 
celów wdrożenia nowelizacji wspomnianego Rozporządzenia było jego dostosowa-
nie do wymagań zawartych w TSI, co udało się w znacznym stopniu zrealizować. 
Wymagania odnoszące się do rozjazdów, znajdujące się w Rozporządzeniu, dotyczą 
głównie zasad doboru elementów konstrukcyjnych nawierzchni kolejowej w roz-
jazdach, zagadnień pochylenia szyn w torze z rozjazdami oraz ogólnych warunków 
stosowania rozjazdów w kontekście geometrii układów torowych.

Kolejnym, bardziej szczegółowym szczeblem wymagań, są polskie normy. 
W zakresie norm, w latach 2005-2008 wprowadzono do stosowania, jako polskie 
normy, normy europejskie PN-EN 13232, z których niektóre zostały poprawione 
i uzupełnione w roku 2012. Obecnie istnieje 9 części norm 13232, z których do 
dnia dzisiejszego tylko niektóre zostały przetłumaczone z języka angielskiego na 
polski. Poszczególne części normy dotyczą w kolejności:

- definicji pojęć,
- wymagań dotyczących projektowania geometrii,
- wymagań dotyczących oddziaływania koło-szyna,
- przestawiania, zamykania i kontroli,
- zwrotnic,
- krzyżownic pojedynczych i podwójnych ze stałymi dziobami,
- krzyżownic z częściami ruchomymi,
- przyrządów wyrównawczych,
- układów (geometrii rozjazdów).



125CERTYFIKOWANIE ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH...

Zarządcy infrastruktury mogą opracowywać własne warunki techniczne i wy-
magania, będące zgodne z normami i rozporządzeniami wyższego szczebla (krajo-
wymi lub unijnymi). W przypadku narodowego zarządcy infrastruktury PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. szczegółowe wymagania w zakresie rozjazdów są zawarte 
w instrukcji Id-4 [11] oraz w standardach technicznych, opracowanych przez Cen-
trum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa [12]. Informacje ogólne dotyczące ukła-
dów geometrycznych dróg zwrotnicowych są zamieszczone również w wytycznych 
projektowania stacji WP-D [13], jednakże te warunki techniczne nie były noweli-
zowane od wielu lat i niektóre zagadnienia opisane w nich nie są aktualne.

3. Wymagania dotyczące rozjazdów zawarte w TSI Infrastruktura

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności nie zawierają kompletnych wytycz-
nych budowy, eksploatacji i utrzymania poszczególnych podsystemów systemu 
kolei i elementów składowych tych podsystemów. TSI odnoszą się wyłącznie do 
tych parametrów i składników, które są istotne dla zapewnienia interoperacyności 
kolei.

W zakresie rozjazdów można wyróżnić kilka parametrów, których wartości lub 
cechy są wyspecyfikowane w TSI Infrastruktura. Zostaną one opisane poniżej.

3.1. Wymagania w zakresie parametrów geometrycznych

W przypadku geometrii rozjazdów i skrzyżowań torów TSI Infrastruktura defi-
niują wartości graniczne parametrów istotnych dla interoperacyjności kolei, które 
stanowią jednocześnie progi, po przekroczeniu których wymagane jest natychmia-
stowe działanie zarządcy infrastruktury. Parametry geometryczne rozjazdów, pod-
legające ocenie zgodności z wymaganiami TSI Infrastruktura, są wyszczególnione 
w lewej kolumnie tabeli 1 i zilustrowane na rys. 1. W tabeli 1 zamieszczono rów-
nież wartości graniczne poszczególnych parametrów, określone w TSI Infrastruk-
tura, a także, o ile występują, w instrukcjach wewnętrznych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Podane wartości liczbowe stanowią jednocześnie progi natychmia-
stowego działania w przypadku ich przekroczenia.

Wszystkie wymienione w tabeli 1 parametry są sprawdzane przez jednostkę 
notyfikowaną wyłącznie na etapie przeglądu projektu. Nie jest wymagana ocena 
zgodności na etapie montażu przed oddaniem rozjazdu do eksploatacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowało tymczasowy plan utrzymania 
podsystemu „Infrastruktura”, w którym określone są wartości graniczne odno-
szące się do progów natychmiastowego działania związanych między innymi z pa-
rametrami geometrycznymi rozjazdów i skrzyżowań torów, podanymi w tab. 1. 
Główną podstawą odniesienia dla tymczasowego planu utrzymania jest Instrukcja 
Id-4 [11].
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Rys. 1. Parametry geometryczne rozjazdów i skrzyżowań torów, określone w TSI Infrastruktura
Oznaczenia: 1 – szerokość prowadzenia w zwrotnicy, 2 – szerokość prowadzenia w krzyżownicy, 3 – rozstaw powierzchni prowa-
dzących w krzyżownicy, 4 – szerokość prowadzenia we wlocie kierownica / szyna skrzydłowa, 5 – szerokość żłobka, 6 – głębokość 

żłobka, 7 – podwyższenie kierownicy
Źródło: [3]

Tabela 1. Eksploatacyjne wartości graniczne parametrów geometrycznych ujętych w TSI Infrastruktu-
ra, odnoszących się do rozjazdów i skrzyżowań torów

Parametr
Wartość 

dopuszczalna 
wg TSI [mm]

Wartość 
dopuszczalna 
wg przepisów 
wewnętrznych

PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. [mm]

szerokość prowadzenia w zwrotnicy
szerokość prowadzenia w krzyżownicy zwyczajnej
rozstaw powierzchni prowadzących w krzyżownicy:
 -zwyczajnej

 -podwójnej
szerokość prowadzenia we wlocie kierownica / szyna skrzydłowa
szerokość żłobka

głębokość żłobka
podwyższenie kierownicy

≤ 1380
≥ 1392

≤ 1356

≤ 1356
≤ 1380
≤ 13852)

≥ 38

≥ 40
≤ 70

≤ 13801)

≥ 1394

≤ 13551)

≤ 13591)

≤ 1353
nieokreślony

≥ 403)

≥ 383)

nieokreślony
nieokreślony

1) bardziej szczegółowe objaśnienia w tekście artykułu;
2) przypadek szczególny dla kolei polskich możliwy dla niektórych rodzajów rozjazdów o promieniu R = 190 m oraz dla skrzyżo-

wań torów o skosie 1:9 i 1:4,444;
3) w instrukcji Id-4 w formularzach badań technicznych rozjazdów (Załącznik 2) szerokość żłobka wynosi nie mniej niż 40 mm, 

natomiast w przypisach do tablicy 5, zawierającej odchyłki dopuszczalne mierzonych parametrów geometrycznych w rozjazdach, 
wspomina się o konieczności zachowania szerokości żłobka nie mniejszej niż 38 mm;

Źródło: opracowanie własne
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Spośród wymienionych w tabeli 1 parametrów geometrycznych, w Id-4 okre-
ślona jest w sposób bezpośredni tylko minimalna szerokość prowadzenia w krzy-
żownicach zwyczajnych i minimalna szerokość żłobka. Wartości graniczne dla pro-
gów natychmiastowego działania w odniesieniu do niektórych innych parametrów 
wymienianych w TSI Infrastruktura, są określone pośrednio lub nie są określone 
w ogóle. I tak, w przypadku maksymalnego rozstawu powierzchni prowadzących 
w krzyżownicy, wielkość ta nie jest wprawdzie uwzględniona bezpośrednio w in-
strukcji Id-4 dla krzyżownic zwyczajnych, ale można ją wyliczyć na podstawie róż-
nicy szerokości toru i dwóch żłobków. W tabeli 1 wartość 1355 mm odnosi się do 
szerokości żłobka 40 mm, a 1359 mm – do szerokości żłobka 38 mm. Są to war-
tości graniczne. W przypadku często spotykanych w rozjazdach szerokości żłob-
ka wynoszącej 41 mm, rozstaw powierzchni prowadzących w krzyżownicy przyj-
muje mniejsze wartości, znajdując się po stronie bezpiecznej. Wartość 1353 mm 
dla krzyżownic podwójnych jest podana w sposób bezpośredni w instrukcji Id-4. 
W przypadku maksymalnej szerokości prowadzenia w zwrotnicach, w Id-4 znalazł 
się przypis podający wartość maksymalną tego parametru wynoszącą 1380 mm. 
Co ciekawe, w tymczasowym planie utrzymania stwierdza się, że wymiar ten nie 
jest uwzględniany w przepisach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ustalając zamiennik w postaci najmniejszej odległości iglicy odlegającej od oporni-
cy. Dla pozostałych trzech parametrów: maksymalnej szerokości prowadzenia we 
wlocie kierownica/szyna skrzydłowa, minimalnej głębokości żłobka oraz maksy-
malnego podwyższenia kierownicy, przepisy wewnętrzne PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. nie określają ich wartości w odniesieniu do progu natychmiastowego 
działania. Nie są również wprowadzone równoważniki tych parametrów. Plano-
wane jest sprecyzowanie wymienionych parametrów w przewidywanym do wdro-
żenia w przyszłości ostatecznym planie utrzymania podsystemu „infrastruktura”.

3.2. Inne wymagania w zakresie rozjazdów

Oprócz wielkości geometrycznych wymienionych w punkcie 3.1, TSI Infra-
struktura normuje kilka innych wymagań dotyczących rozjazdów, które zostaną 
opisane poniżej.

Jednym z nich jest wymóg odnośnie wykorzystywania krzyżownic z ruchomym 
dziobem. TSI Infrastruktura wskazuje konieczność bezwzględnego stosowania ru-
chomych dziobów w krzyżownicach dla prędkości jazdy przekraczającej 250 km/h.

Innym zagadnieniem dotyczącym rozjazdów, wyszczególnionym w TSI Infra-
struktura, jest określenie warunków zapewniających bezpieczeństwo przejazdu na 
odcinku bez prowadzenia w krzyżownicy podwójnej ze stałym dziobem. W celu 
zapewnienia bezpiecznego przejazdu przez taką krzyżownicę, odcinek bez prowa-
dzenia powinien być jak najkrótszy. Jego długość zależy od:

- skosu rozjazdu lub skrzyżowania torów,
- średnicy kół taboru przejeżdżającego przez krzyżownicę,
- wartości podwyższenia kierownicy względem poziomu główki szyny,
- wartości obniżenia ostrza dziobu krzyżownicy.
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TSI Infrastruktura definiują następujące wartości graniczne parametrów decy-
dujących o bezpieczeństwie przejazdu przez krzyżownicę podwójną:

- skos rozjazdu 1:9 lub większy,
- minimalna wysokość kierownicy ponad poziom główki szyny: 45 mm,
- obniżenie (ścięcie) ostrza dziobu krzyżownicy od strony krawędzi prowadzą-

cej – jak na rys. 2.
Ponadto wymagany jest minimalny promień krzywoliniowego toku szynowego 

przechodzącego przez krzyżownicę podwójną równy 450 m.

Rys. 2. Cofnięcie ostrza dziobu krzyżownicy od strony krawędzi prowadzącej
Oznaczenia: X = 3 mm (na długości 150 mm), Y = 8 mm (na długości w przybliżeniu od 200 do 500 mm)

Źródło: [3]

Ocenianym parametrem geometrycznym toru dotyczącym także rozjazdów, 
a nieujętym w TSI Infrastruktura w podpunktach dotyczących geometrii rozjaz-
dów, jest pochylenie poprzeczne szyny. Jak wiadomo, szyny w torze ułożone są 
z pochyleniem 1:20 lub 1:40 w kierunku środka toru. W rozjazdach natomiast 
nie występuje pochylenie szyn. TSI Infrastruktura dopuszczają układanie szyn bez 
pochylenia w rozjazdach w przypadku prędkości nieprzekraczających 200 km/h 
bez zastrzeżeń, zaś dla prędkości z zakresu 200 < v ≤ 250 km/h – na odcinkach 
nie dłuższych niż 50 m.
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4. Składniki interoperacyjności

W Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla każdego podsystemu 
określone są składniki interoperacyjności. Zgodnie z Dyrektywą [2] rozumiane są 
one jako „wszelkie elementarne składniki, grupy części składowych, podzespoły lub pełne 
zespoły sprzętowe, włączone lub mające być włączone do podsystemu, od których bezpośrednio 
lub pośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei”. W przypadku TSI Infrastruktura 
składnikami interoperacyjności są:

- szyny,
- systemy przytwierdzeń,
- podkłady.
Do 1. stycznia 2015 roku w przypadku systemów kolei dużych prędkości, jako 

składniki interoperacyjności były również uznawane między innymi:
- podrozjazdnice,
- rozjazdy i skrzyżowania.

W aktualnie obowiązujących TSI Infrastruktura, odnoszących się do pełnego 
zakresu stosowanych obecnie w eksploatacji prędkości, wymienione elementy nie 
są już uznawane za składniki interoperacyjności. Oznacza to, że rozjazdy, jako wy-
odrębnione elementy układu torowego nie wymagają szczególnej oceny zgodności 
i przydatności do stosowania. Elementy, które w poprzedniej edycji TSI były zawarte 
w ocenie składnika interoperacyjności „rozjazdy i skrzyżowania”, zostały w więk-
szości przeniesione do grupy parametrów podlegających ocenie podczas weryfikacji 
całego podsystemu „Infrastruktura”. Zostały one opisane powyżej w punkcie 3.

Co więcej, w TSI Infrastruktura stwierdza się, że: „szyny, przytwierdzenia i pod-
kłady stosowane na krótkich odcinkach toru do szczególnych celów, na przykład na rozjaz-
dach i skrzyżowaniach, (...), nie są uznawane za składniki interoperacyjności”. Oznacza 
to, że elementy konstrukcyjne nawierzchni uznawane w pojedynczym nierozga-
łęzionym torze za składniki interoperacyjności, w przypadku rozjazdów nie wy-
magają odrębnej oceny zgodności i przydatności do stosowania oraz posiadania 
odpowiedniego certyfikatu.

5. Ocena zgodności

W TSI Infrastruktura oprócz ogólnych zasad, są określone szczególne procedu-
ry oceny w odniesieniu do podsystemu „infrastruktura”. W przypadku oceny po-
łożenia toru określanych jest kilka parametrów zależnych od prędkości, takich jak 
krzywizna toru (promień), przechyłka, niedobór przechyłki i nagła zmiana niedo-
boru przechyłki. Rozjazdy i skrzyżowania torów, w odniesieniu do oceny położenia 
toru, nie wymagają odrębnej oceny położenia.

Ocenę wszystkich parametrów rozjazdów i skrzyżowań torów, opisanych 
w punkcie 3 artykułu, za wyjątkiem pochylenia szyny, przeprowadza się na etapie 
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przeglądu dokumentacji projektowej poprzez sprawdzenie istnienia oświadczenia 
własnego zarządcy infrastruktury lub podmiotu zamawiającego projekt, dotyczą-
cego zapewnienia wbudowania rozjazdów charakteryzujących się parametrami 
określonymi w projekcie i wymaganymi w TSI Infrastruktura. Nie jest natomiast 
wymagana ocena na etapie montażu przed oddaniem do eksploatacji.

Ponadto w odniesieniu do rozjazdów i skrzyżowań torów TSI Infrastruktura 
wymagają przeprowadzenia oceny tych elementów pod kątem wytrzymałości toru. 
Rozjazdy są traktowane w tym przypadku, jako odcinek toru, a oceny dokonuje 
się w taki sam sposób, jak dla pojedynczego nierozgałęzionego toru. Wykazanie 
zgodności wytrzymałości toru na przykładane obciążenia z wymaganiami TSI In-
frastruktura można wykonać, porównując oceniany odcinek toru z projektem ist-
niejącego toru, spełniającego warunki eksploatacji przewidziane dla danego pod-
systemu. Przez istniejący tor rozumie się taki tor, który znajdował się w normalnej 
eksploatacji, przez co najmniej jeden rok oraz na którym łączny tonaż wynosił co 
najmniej 20 mln ton brutto w okresie normalnej eksploatacji. Jeżeli wykorzy-
stywany jest wcześniej oceniony istniejący projekt toru, jednostka notyfikowana 
musi jedynie ocenić, czy przestrzegane są takie warunki eksploatacji w przypadku 
porównywanych torów, które pozwalają uznać projekt toru istniejącego za rów-
noważny w stosunku do ocenianego. Oceny tej dokonuje się poprzez sprawdzenie 
zestawu charakterystyk technicznych konstrukcji rozjazdów i skrzyżowań torów 
oraz ich warunków eksploatacji i porównanie ich w przypadku obu projektów 
torów. Wymagane charakterystyki techniczne oraz warunki eksploatacji są zesta-
wione w dodatkach do TSI Infrastruktura.

6. Podsumowanie

Zgodnie z TSI Infrastruktura, w procesie weryfikacji WE infrastruktury ko-
lejowej nie jest wymagana certyfikacja rozjazdu, jako wyodrębnionego elementu 
układu torowego. Oceniany jest natomiast ustalony zestaw parametrów rozjazdu. 
Ocena jest przeprowadzana wyłącznie na etapie przeglądu dokumentacji projekto-
wej, łącznie z oceną wszystkich elementów infrastruktury torowej rozpatrywanego 
odcinka linii kolejowej, których sprawdzenie jest wymagane według TSI Infra-
struktura.

Na dzień dzisiejszy głównym kłopotem podczas przeprowadzania oceny zgod-
ności elementów geometrycznych rozjazdów z wymaganiami TSI Infrastruktura, 
jest brak planu utrzymania podsystemu „infrastruktura” w PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. oraz brak zdefiniowania niektórych wartości granicznych geometrii 
rozjazdów w instrukcji Id-4, odnoszących się do progu natychmiastowego działa-
nia. Istniejący stan rzeczy opóźnia proces certyfikacji linii kolejowych podlegają-
cych ocenie, gdyż wymaga od jednostki notyfikowanej czasochłonnego zwracania 
się do projektanta i zarządcy infrastruktury po dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnie-
nia przedłożonej dokumentacji projektowej. Opracowany w ostatnim czasie tym-
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czasowy plan utrzymania podsystemu „infrastruktura” tylko częściowo rozwiązuje 
problem, gdyż w przypadku niektórych ocenianych parametrów geometrycznych 
odwołuje się do ostatecznego planu utrzymania, który ma być opracowany dopiero 
w przyszłości.

Nie należy zapominać, że wymagania geometryczne, zawarte w TSI, dotyczą 
zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu pociągu interoperacyjnego przez rozjazd, 
nie zawierają natomiast wszelkich warunków związanych z jazdą taboru po rozjeź-
dzie i z prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem rozjazdu, określenie, których 
leży w gestii zarządcy infrastruktury i których to wymagania są ujęte w instrukcji 
Id-4.
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WYKORZYSTANIE METODY EMISJI AKUSTYCZNEJ 
W BADANIACH WĘZŁA STALOWEGO MOSTU 

KOLEJOWEGO1 

Streszczenie. W ramach realizowanego wspólnie przez Politechnikę Karkowską i PKP 
Polskie Linie Kolejowe projektu finansowanego przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju) przeprowadzono badania na elementach konstrukcji mostowej. W pierwszym etapie określono 
własności materiału konstrukcji, wykonano obliczenia i modelowanie węzła będącego przedmiotem 
badań. W kolejnym etapie węzeł poddano cyklicznemu obciążaniu w próbie obciążeniowej odwzo-
rowującej rzeczywiste warunki jego pracy na przygotowanym stanowisku badawczym z rejestracją 
sygnałów emisji akustycznej (AE). Przeprowadzono analizy zarejestrowanych danych pomiaro-
wych w celu określenia charakterystyk emisyjnych sygnałów, wyznaczenia parametrów sygnałów 
wykorzystywanych w ocenie uszkodzenia oraz określenia najskuteczniejszego układu do lokalizacji 
sygnałów AE.

Słowa kluczowe: emisja akustyczna, stalowe mosty kolejowe

1. Wstęp

Konstrukcje mostowe eksploatowane są w warunkach powodujących stałą de-
gradację materiałów w wyniku działania zmiennego środowiska przyrody, a także 
drgań i naprężeń eksploatacyjnych o mało stabilnym charakterze, będących wy-
nikiem zmiennego poziomu i czasu działania zestawów kolejowych. Niekorzystne 
działanie środowiska jest szczególnie znaczące dla konstrukcji stalowych [1]. Tego 
typu obiekty są często konstrukcjami o dużych rozpiętościach przęseł i zgodnie 
z wymaganiami państwowymi muszą być poddawane okresowo diagnostyce kwa-
lifikującej ich przydatność do bezpiecznej eksploatacji [2]. Sugeruje to konieczność 
stałego dostosowywania metod kontroli do rozwoju nowych technik badawczych 
zwiększających stopień poprawności oceny stanu technicznego konstrukcji.
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Jedną z metod nieniszczących, wykorzystywanych w Europie i na świecie do 
diagnostyki konstrukcji i obiektów przemysłowych jest metoda Emisji Akustycz-
nej (AE). Pozwala ona na objęcie badaniem okresowym lub długotrwałym moni-
toringiem złożonych geometrycznie obiektów, umożliwiając lokalizację uszkodzeń, 
a także określenie ich wpływu na bezpieczną eksploatację [3, 4].

Dla wdrożenia nowego skutecznego sposobu opartego o system procedur, opra-
cowanych dla monitorowania i określenia bezpiecznych warunków eksploatacji no-
śnych elementów mostów z uszkodzeniem, w celu zapewnienia możliwości prowa-
dzenia kontrolowanej czasowej eksploatacji uszkodzonego obiektu, zorganizowane 
zostało konsorcjum złożone z Politechniki Krakowskiej, posiadającej doświadczony 
zespół w opracowywaniu i wdrażaniu metody AE do badań obiektów przemysło-
wych oraz właściciela linii i mostów kolejowych - przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Konsorcjum to realizuje wspólnie projekt finansowany przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju pt. ”Emisja Akustyczna w zastosowaniu do oceny 
uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych 
o konstrukcji stalowej”. Jednym z etapów realizacji projektu były badania w warun-
kach laboratoryjnych na elementach rzeczywistej konstrukcji mostowej.

2. Przedmiot badań

Dla zrealizowania badań laboratoryjnych na elementach konstrukcji mostowej 
pozyskano z mostu o konstrukcji kratownicowej nitowanej, jednoprzęsłowej z jaz-
dą dołem, przeznaczonego do rozbiórki, element (węzeł) o złożonej konstrukcji 
składający się z dwóch odcinków podłużnic o długości około 3 m i łącznej wy-
sokości 0,67 m (środnik + pasy), z dodatkowymi wzmocnieniami oraz odcinka 
poprzecznicy o wymiarach około 0,7x0,95 m. Rysunek poglądowy elementu do 
badań przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat elementu konstrukcji mostowej poddawanego badaniom 

3. Badania materiałowe, modele obliczeniowe

Ze względu na brak dokumentacji w zakresie rodzaju i własności pozyskanego 
materiału, przed realizacją badań obciążeniowych, przeprowadzono badania mate-
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riałowe mające na celu określenie składu chemicznego, własności wytrzymałościo-
wych oraz badania metalograficzne z wykorzystaniem mikroskopu stacjonarnego, 
jak również mikroskopu przenośnego. Badania te wykazały, że poszczególne ele-
menty składające się na pozyskany węzeł różnią się pod względem składu che-
micznego oraz struktury materiału. Zdjęcia mikrostruktury środnika podłużnicy 
o gruboziarnistej strukturze ferrytycznej z niewielkimi obszarami perlitu oraz dużą 
ilością niemetalicznych punktowych wtrąceń (P) przedstawiono na rys. 2.

 

Rys. 2. Mikrostruktura materiału środnika podłużnicy – powiększenie 250x oraz 500x

Dla odwzorowania w badaniach laboratoryjnych rzeczywistych warunków pracy 
węzła, zaprojektowania stanowiska badawczego i ustalenia warunków obciążenio-
wych, wykonano model obliczeniowy konstrukcji mostu oraz pozyskanego węzła.

Obliczenia mostu przeprowadzono na modelu prętowym w strukturze prze-
strzennej - elementy jednowymiarowe w przestrzeni trójwymiarowej. Obliczenia 
przeprowadzono metodą elementów skończonych. Dla założonego obciążenia ta-
borem kolejowym wyznaczono m.in. wykres obwiedni momentów zginających 
w podłużnicy od ciężaru stałego i obciążenia ruchomego taboru. Wyznaczone war-
tości na poziomie charakterystycznym przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Obwiednia charakterystycznych momentów zginających w podłużnicy [kNm] oraz fragment 
modelu z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego węzła
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Obliczenia numeryczne dla przedmiotowego węzła wykonano z wykorzysta-
niem programu Ansys oraz dostępnych narzędzi i systemu analiz. Schemat obcią-
żeń odpowiadał rzeczywistym warunkom pracy węzła określonym na podstawie 
wcześniejszych obliczeń.

Obliczenia numeryczne miały na celu określenie odkształceń i stref występo-
wania największych naprężeń w obciążanym węźle. Wykonano obliczenia dla po-
szczególnych elementów złożonej konstrukcji oraz wyznaczono naprężenia w kie-
runkach głównych. Przykładowe wizualizacje przedstawiono na rys. 4. Ze względu 
na symetryczność obiektu względem płaszczyzny poprzecznicy, przedstawione sy-
mulacje zawierają jedną cześć badanego wycinka konstrukcji.

Rys. 4. Rozkład naprężeń wg hipotezy H-M-H oraz symulacja odkształceń dla obciążanego węzła

4. Stanowisko i metodyka badawcza

Przedstawione powyżej badania i obliczenia pozwoliły na zaprojektowanie sta-
nowiska badawczego oraz określenie charakteru obciążania węzła, który dla badań 
z rejestracją sygnałów AE był obciążany poprzez trójpunktowe zginanie z wyko-
rzystaniem maszyny wytrzymałościowej IST InstronSchenckTesting System z si-
łownikiem hydraulicznym IST PL1000, o maksymalnej sile 1000 kN. Węzeł pod-
dawano obciążeniom statycznym oraz dynamicznym. Widok przedmiotu badań 
na stanowisku badawczym przedstawiono na rys. 5.

Rys.5. Widok przedmiotu badań (węzła) na stanowisku badawczym
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5. Badania węzła metodą emisji akustycznej

Do rejestracji sygnałów AE podczas prób obciążeniowych węzła, wykorzystano 
dwa typy czujników rezonansowych, o częstotliwościach 75 kHz oraz 150 kHz, 
a także system pomiarowy Vallen AMSY6 z oprogramowaniem firmowym za-
wartym w panelu Vallen Control Panel. W przypadku czujników o częstotliwości 
75 kHz wykonanych w wersji bez przedwzmacniacza zastosowano przedwzmac-
niacz zewnętrzny AEP4 firmy Vallen.

5.1. Badania węzła z zalegającymi uszkodzeniami korozyjnymi

Jednym z celów badań metodą AE było odseparowanie sygnałów akustycznych 
pochodzących od uszkodzeń typu pęknięcie od sygnałów generowanych przez pro-
dukty korozji zalegające w przestrzeniach zamkniętych i na elementach konstruk-
cji mostowych poddawanych obciążaniu [5].

Rys. 6. Lokalizacja sygnałów AE dla obciążania konstrukcji a) z dużą ilością zalegających produktów 
korozyjnych, b) po usunięciu produktów korozyjnych
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W tym celu wykonano dwa cykle pomiarów podczas obciążania dynamicznego 
węzła z zalegającymi produktami korozji oraz po ich usunięciu w górnej części wę-
zła. Pozwoliło to na określenie charakterystyk emisyjnych sygnałów generowanych 
przez zalegające produkty korozyjne w trakcie obciążania konstrukcji. Na rys. 6a 
przedstawiono lokalizacje sygnałów AE w strefie występowania i zalegania dużej 
ilości produktów korozyjnych przed ich usunięciem, a na rys. 6b po ich usunięciu. 
Prezentowane lokalizacje dotyczą sygnałów zlokalizowanych za pomocą czujników 
o częstotliwości 75 kHz i obejmują dwie jednakowe czasowo sekwencje obciążania 
cyklicznego węzła do maksymalnej siły 240 kN.

Rys. 7. Parametry sygnałów AE zarejestrowanych czasie obciążania węzła w strefie z zalegającymi 
uszkodzeniami korozyjnymi
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Zarejestrowane sygnały poddano analizie w celu określenia parametrów zare-
jestrowanych sygnałów oraz ich charakterystyk częstotliwościowych. Podstawowe 
parametry tych sygnałów w różnych korelacjach wykorzystywanych w czasie ana-
liz przedstawiono na rys. 7.

5.2. Lokalizacje sygnałów AE na złożonych elementach konstrukcji

Badania na złożonych geometriach miały na celu również sprawdzenie możli-
wości zastosowania różnych wariantów układów, grup i algorytmów lokalizujących 
sygnały AE zawartych w oprogramowaniu firmowym Vallen. Próby te przepro-
wadzono z wykorzystaniem sztucznego źródła Hsu-Nielsena [6] do generowania 
sygnałów w różnych miejscach na badanym węźle. Wyniki porównywano między 
innymi pod kątem ilości zlokalizowanych sygnałów oraz dokładności ich lokaliza-
cji określonej parametrem LUCY (LocationUncertainty) [7]. Na rys. 8 przedsta-
wiono lokalizacje sygnałów dla różnych wariantów układów lokalizujących oraz 
ilość zlokalizowanych sygnałów (Loc. Events) dla danego układu, a także ilość 
zlokalizowanych sygnałów, dla których błąd lokalizacji (Lucy) nie przekracza 10% 
maksymalnej odległości pomiędzy czujnikami biorącymi udział w lokalizacji.

Rys. 8. Lokalizacja sygnałów, ilość zlokalizowanych sygnałów oraz dokładność lokalizacji dla różnych 
wariantów układów lokalizujących

Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie najskuteczniejszego układu do 
lokalizacji sygnałów generowanych w skomplikowanych geometrycznie przestrze-
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niach zamkniętych konstrukcji stalowych. Układ ten stosowany może być przy 
pomiarach monitorujących obiektów z występującymi uszkodzeniami.

5.3. Określenie parametrów sygnału AE opisujących stan uszkodzenia kon-
strukcji

W czasie obciążania elementu konstrukcji o złożonej budowie generowana 
jest duża ilość sygnałów AE, szczególnie dla przypadku z występującymi licznymi 
uszkodzeniami korozyjnymi, ubytkami materiału, itp. Istotnym jest wytypowanie 
parametru lub korelacji parametrów AE, które pozwolą na ujawnienie występowa-
nia aktywnego uszkodzenia konstrukcji, które będzie stanowić zagrożenie dla jego 
eksploatacji [8]. Zadanie to było ostatnim etapem realizacji badań laboratoryjnych 
na elementach konstrukcji mostowych.

Na podstawie obliczeń numerycznych określona była strefa występowania 
największych naprężeń obciążanego elementu. W strefie tej, lokalizowane były 
największe ilości sygnałów AE w czasie statycznego i cyklicznego obciążania wę-
zła. Dla realizacji celu zadania, w strefie mniejszych naprężeń wykonano sztuczne 
uszkodzenia w postaci nieciągłości wzmocnienia dolnego pasa podłużnicy. Po cy-
klu obciążeń z jednoczesnym pomiarem sygnałów AE, nieciągłość ta była powięk-
szana.

Na rys. 9 przedstawiono zlokalizowane w czasie cyklicznego obciążania sygnały 
AE w strefie występowania największych naprężeń elementu przed wprowadze-
niem sztucznego uszkodzenia.

Rys. 9. Lokalizacja sygnałów AE dla obciążanego węzła przed wprowadzeniem sztucznych uszkodzeń

Wprowadzenie sztucznych uszkodzeń w postaci nieciągłości pasa dolnego po-
dłużnicy (oznaczonej na rysunkach) spowodowało powstanie źródeł AE w trakcie 
kolejnych cykli obciążania elementu. Na rys. 10a zobrazowano lokalizację sygna-
łów po wprowadzeniu jednej nieciągłości, a na rys. 10b widoczny jest wzrost ilości 
zlokalizowanych sygnałów w strefie uszkodzenia po wprowadzeniu drugiej niecią-
głości materiału.
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Rys. 10. Lokalizacja sygnałów AE po wprowadzeniu sztucznych uszkodzeń a) jedna nieciągłość, b) 
dwie nieciągłości

Przeprowadzona wieloparametrowa analiza zarejestrowanych sygnałów AE 
umożliwiła określenie parametrów opisujących stan uszkodzenia konstrukcji. 
Przykładowe wykresy tworzone na potrzeby analizy, wykorzystujące standardowe 
parametry sygnału oraz parametry technologii MONPAC zostały przedstawione 
na rys. 11.

Wykorzystanie wytypowanych parametrów sygnału, jako filtra do separacji re-
jestrowanych sygnałów AE pozwoliło na wyeliminowane większości sygnałów ge-
nerowanych w części bez sztucznego uszkodzenia – sygnały generowane również 
w czasie obciążania przed wprowadzeniem nieciągłości. Wynik zastosowania filtra 
dla węzła z odpowiednio jedną i dwoma nieciągłościami przedstawiono na rys. 12.
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Rys. 11. Parametry sygnałów zarejestrowanych w czasie obciążania węzła z uszkodzeniem zlokalizowa-
nych na całym węźle (CGRP=1) oraz w strefie uszkodzenia (CGRP=1 and Py-A=1)
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Rys. 12. Lokalizacja sygnałów AE po zastosowaniu filtracji dla węzła a) z jedną nieciągłością, b) z 
dwoma nieciągłościami

6. Wnioski

Przeprowadzone badania oraz analizy zarejestrowanych sygnałów pozwoliły na 
określenie charakterystyk sygnałów generowanych w czasie obciążenia elementów 
konstrukcji przez zalegające produkty korozji.

Zastosowanie i sprawdzenie dokładności lokalizacji dla różnych układów grup 
lokalizujących umożliwiły wytypowanie najskuteczniejszego układu, który może 
być wykorzystywany przy pomiarach monitorujących obiektów z występującymi 
uszkodzeniami.

Pomiary w trakcie obciążania elementu z wprowadzonym sztucznym dodatko-
wym uszkodzeniem oraz wieloparametrowa analiza była podstawą do określenia 
parametrów i ich wartości wskazujących na stopień uszkodzenia konstrukcji.

Badania laboratoryjne przeprowadzone na elementach konstrukcji mostowych 
stanowiły etap przygotowawczy do badań na obiektach rzeczywistych z wykorzy-
staniem metody emisji akustycznej, które są aktualnie realizowane.



144 Nowak M., Lyasota I., Gawlik J., Hebda M.

Bibliografia

  [1] Nowak M, Gawlik J., Schmidt J., Przydatność metody Emisji Akustycz-
nej w ocenie stanu mostów kolejowych o konstrukcji stalowej - wyniki 
zastosowania i propozycje rozwoju. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, 
2011.

  [2] Bień J., Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych. Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, 2010.

  [3] Christian U. Grosse, Masayasu Ohtsu, Acoustic Emission Testing. Spring-
er, 2008.

  [4] Ronnie K. Miller and Eric v.K. Hill, Patrick O. Moore, Nondestructive 
Testing Handbook. Third Edition: Volume 6, Acoustic Emission Testing, 
American Society for Nondestructive Testing, 2005.

  [5] Schultz A., Development of an Advanced Structural Monitoring System. 
Research Project, Department of Civil Engineering University of Minne-
sota, 2010.

  [6] PN-EN 1330-9:2009 Badania nieniszczące, Terminologia, Część 9: Ter-
miny stosowane w badaniach emisją akustyczną.

  [7] VallenSysteme GmbH: AMSY-6 User’s Manual.
  [8] Kaphle, Manindra R., Tan, Andy, Thambiratnam, David, & Chan, Tom-

my H.T., Analysis of acoustic emission data for structural health moni-
toring applications. 6th Australasian Congress on Applied Mechanics 
(ACAM 6), 2010, Australia.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 2(106)

GRANICE PRZYDATNOŚCI STOSOWANIA 
MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA 

W PROCESIE PRZEBUDOWY PODTORZA1

Streszczenie. Artykuł o znaczeniu wartości wtórnych modułów odkształcenia podtorza 
w procesie jego modernizacji, o przyczynach ograniczeń ich stosowania i o poprawności rozumienia 
próbnych obciążeń podtorza. Na dwóch przykładach wskazano ograniczony zakres stosowania testu 
odkształcalności podtorza, w przypadku występowania w podłożu gruntów o małej wytrzymałości 
oraz niestateczności nasypu.

Słowa kluczowe: droga kolejowa; podtorze kolejowe; badania odkształcalności podtorza

1. Wstęp

W projektowaniu stosowane są dwa sposoby obliczania grubości warstw 
ochronnych. Z założenia obydwa sposoby oparte są o uwzględnianie właściwości 
gruntów podtorza w obliczeniach. Pierwszy na podstawie uwzględniania para-
metrów wytrzymałości gruntów (tarcie, spójność) w obliczaniu obciążeń dopusz-
czalnych na torowisko (na grunty podtorza), od którego obciążenie przekazywane 
przez nawierzchnię powinno być mniejsze. W drugim odkształcalność podtorza 
z warstwą ochronną powinna być mniejsza lub równa odkształcalności wzorcowej.

W praktyce projektowej częściej stosowany jest sposób z uwzględnieniem od-
kształcalności podtorza określanej (ocenianej) na podstawie modułu wtórnego od-
kształcenia lub też obydwa sposoby stosowane są jednocześnie dla uwzględnienia 
konstrukcji lepszej dla podtorza. Właściwości gruntów podtorza (kąt tarcia we-
wnętrznego, spójność, moduł odkształcenia) pochodzą z badań geotechnicznych, 
lub z badań i z norm, i powinny być osiągane w procesie modernizacji.

Analizy postępowania przygotowawczego do projektów modernizacji podtorza, 
przebiegu projektów, wykonawstwa i odbiorów robót modernizacyjnych stanowiły 
podstawę do wykreślenia z Warunków jakie powinny spełniać budowle kolejowe 
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[3], zestawienia wymaganych wartości modułów odkształcenia odnoszących się 
do torowiska i górnej strefy podtorza.

Bardziej szczegółowo przyczyny wykreślenia można przedstawić następu-
jąco:

−	 wymagane wartości wtórnego modułu odkształcenia (gruntów, podtorza 
z warstwą) stały się głównym, a nawet jedynym warunkiem egzekwowa-
nym w modernizacji i odbiorach robót,

−	 możliwość spełniania (osiągnięcia) wartości wymaganych na torowisku 
z jednoczesnym brakiem przydatności całego podtorza do użytkowania,

−	 działania dla zmniejszenia znaczenia modułu odkształcenia w całym pro-
cesie modernizacji podtorza,

−	 utrudnienia osiągnięcia wymaganych wartości, gdy w podtorzu zastoso-
wane są geokompozyty.

Projekt i budowa modernizacyjnych wzmocnień podtorza poprzedzane są 
stosownymi badaniami geotechnicznymi z zastosowaniem bezpośrednich me-
tod badań, a ostatnio także z uwzględnieniem badań metodami pośrednimi 
(radarowymi). Miejsca badań metodami bezpośrednimi odległe są od siebie 
zwykle 100–300 m. Zmiany rodzajów gruntów i ich właściwości przyjmowane 
są według prostej interpretacji geotechnicznych przekrojów podłużnych i po-
przecznych podtorza, ewentualnie z uwzględnieniem wyników ciągłych badań 
radarowych. W modernizacyjnych przebudowach i naprawach podtorza, jeśli 
nie wykazuje ono ogólnej niestateczności i nie następuje zmiana trasy w planie 
lub w profilu, głównie wzmacniana jest górna strefa podtorza pod torowiskiem, 
przez wbudowanie warstwy ochronnej. Dotychczasowa górna strefa podtorza 
zostaje zastąpiona nową konstrukcją, którą tworzą subwarstwy z materiałów 
ziarnistych naturalnych (grunty niespoiste) lub z kamienia łamanego (niesorty, 
grysy, klińce), w razie potrzeby zawierające geokompozyty (geowłókniny, geo-
tkaniny, geosiatki, geokraty przestrzenne). Warstwy ochronne budowane są na 
stosownie przygotowanych gruntach podtorza lub podłoża. Często przygoto-
wanie to polega na zastosowaniu stabilizacji gruntów spoiwami budowlanymi 
(wapnem, cementem lub ich mieszaniną).

W procesie projektowania modernizacji (ulepszenia) podtorza określane 
są potrzebne materiały i wzajemne ich ułożenie dla osiągnięcia zaplanowanej 
konstrukcji górnej strefy i warstwy ochronnej podtorza. Materiały te cechu-
ją się właściwościami fizycznymi (np. uziarnienie), mechanicznymi (np. mo-
duł odkształcenia), a ich układ i następstwo w konstrukcji są zwymiarowa-
ne w projekcie. Podczas realizacji projektu na budowie powinny być ściśle 
kontrolowane właściwości stosowanych materiałów i parametry geometrycz-
ne subwarstw i całej konstrukcji; kontrola powinna także dotyczyć efektów 
osiąganych w kolejnych etapach budowanej konstrukcji (np. pomiar modułów 
odkształcenia na stropach kolejnych subwarstw). W ten sposób pomiary mo-
dułów odkształcenia na gotowym torowisku nie powinny być jedynymisuper 
parametrami, lecz ostatnimi parametrami sprawdzanymi na gotowej budowli 
(konstrukcji) podtorza.
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2. Badania odkształcalności

Miarą odkształcalności jest stosunek jednostkowego obciążenia elementu ob-
ciążającego do jego osiadania pod tym obciążeniem z uwzględnieniem geometrycz-
nych i fizycznych warunków pomiaru. Dla potrzeb podtorza wykonuje się próbne 
obciążenia stalową płytą o średnicy 30 cm w celu oznaczenia modułu pierwotne-
go (ogólnego) odkształcenia gruntu (materiału) podtorza oraz quasi sprężystego 
modułu z drugiego obciążenia. Warunki próbnych obciążeń można analizować 
uwzględniając wartości parametrów opisujących proces badań i obliczeń.

Obecnie uwzględnione jest założenie o sztywności płyty i równanie [1]:

 (1)

gdzie:
 D - średnica płyty [mm],
 p∆ - przedział obciążeń przyjęty do obliczeń modułu [MPa],
 y∆ - osiadanie płyty w przyjętym przedziale obciążeń [mm].

Wynik takiego badania odkształcalności stanowi jedyny syntetyczny mier-
nik bezpośredniego pochodzenia do oceny nośności budowli gruntowej współ-
pracującej z nawierzchnią drogi, bez pobierania próbek z naruszeniem ich 
struktury w każdym przypadku i bez konieczności wykonywania badań labo-
ratoryjnych. Syntetyczny wynik pochodzi z umownego, ale jednakowego testu 
we wszystkich miejscach pomiarowych, przy zastosowaniu takiego samego na-
rzędzia, postępowania i analizy pomiaru.

W geotechnice podtorza, moduł odkształcalności zajął ważne miejsce wśród 
parametrów charakteryzujących stan podtorza, a nawet stał się niezbędnie po-
trzebną właściwością, gdy przy jego zastosowaniu przeprowadzono udane pró-
by dopasowania warstwowych konstrukcji wzmocnienia podtorza o stwierdzo-
nej zbyt dużej odkształcalności, do wymagań trwałości podtorza i nawierzchni, 
a więc ich współpracy bez zwiększonych trwałych odkształceń. Potwierdze-
niem znaczenia, przede wszystkim modułu wtórnego odkształcenia, było usta-
nowienie tak zwanych minimalnych wartości modułu odkształcenia podtorza 
mierzonego w torowisku [3]. W ten sposób przyjęto wzorzec odkształcalności 
(nośności) podtorza, z którym należy porównywać rzeczywiste podtorze dróg, 
w celu identyfikacji jego stanu, określenia potrzeb naprawczych, obliczenia 
konstrukcji wzmocnienia, i na tej podstawie sprawdzenia procesu przebudowy 
podtorza (to jest jakości i skuteczności wbudowywanych subwarstw konstruk-
cji) i końcowego efektu przebudowy-wzmocnienia. Przebieg badań i analizy 
pokazany jest na rys. 1.
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Rys. 1. Wykresy osiadań płyty próbnej i sposób ich opracowania [4]

Podczas sprawdzania robót podtorzowych wartość wtórnego modułu E
2
 jest 

więc porównywana z wartością wymaganą Emin; powinien być spełniony warunek:

 (2)

Z wyników badań wyznaczany jest także iloraz wartości obu modułów, na-
zwany wskaźnikiem odkształcenia, który w rzeczywistości jest ilorazem osiadań 
w miarodajnym przedziale obciążeń ∆p podczas pierwszego i drugiego obciążenia:

 (3)

Wskaźnik ten charakteryzuje zagęszczenie gruntów podtorza i warstw wzmac-
niających i powinien pozostawać w określonych granicach wartości [2]. Norma [2] 
oraz przepisy [1] określają szczegółowe wymagania odnośnie wartości wskaźników 
zagęszczenia i wskaźników odkształcenia, które powinny być stosowane w ocenie 
przebudowy modernizacyjnej podtorza.

Do oceny podtorza wzmocnionego stosowane są więc wartości pomierzonych 
modułów wtórnego odkształcenia z żądaniem spełnienia warunku (2) oraz warto-
ści wskaźników odkształcenia, które powinny spełniać określone wymagania [2]. 
Dla poszczególnych odcinków podtorza otrzymuje się zbiory wartości, które moż-
na statystycznie badać w celu określenia jakości (jednorodności) odkształcalności 
i zagęszczenia podtorza, jako miary jakości robót. [2, 5].

min2 EE ≥
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Wykazano [4], że płyta o średnicy D = 30 cm oddziałuje do głębokości około 4D 
od torowiska. Głębokość ta jest znacznie większa od grubości warstw ochronnych 
stosowanych do wzmocnienia podtorza, które wynoszą zwykle 15 ÷ 50 cm, a w 
przypadku stosowania maszyny AHM największa grubość warstwy osiąga 40 cm.

Z przedstawionej analizy wynika, że zgodnie z definicją modułu odkształcenia 
oraz przebiegiem i analizą wyników badań płytą oraz z głębokością jej oddziaływa-
nia, omawiany test charakteryzuje stan gruntów (materiałów) o ograniczonej grubo-
ści (głębokości). Ten sposób pomiaru stanu jest wystarczająco dokładny dla oceny np. 
górnej strefy podtorza (warstwy ochronnej, podtorza bezpośrednio pod tą warstwą). 
Uzyskany wynik nie dotyczy głębszego środowiska gruntowego, na którym warstwa 
spoczywa i z którym współpracuje. Tak należało rozumieć proces badań odkształcal-
ności podtorza i jego znaczenie dla wszystkich etapów modernizacji podtorza. Stąd 
wynikło także założenie, już wyżej cytowane, że w modernizacyjnych przebudowach 
i naprawach podtorza, jeśli nie wykazuje ono ogólnej niestateczności i nie następuje 
zmiana przebiegu trasy w profilu lub w planie, głównie wzmacniana jest górna stre-
fa podtorza pod torowiskiem przez wbudowanie warstwy ochronnej. Wbudowanie 
warstwy ochronnej na podtorzu niestatecznym w zasadzie nie zmienia jego niesta-
teczności. Niewłaściwym postępowaniem jest ocena podtorza (jego odkształcalności) 
bez przeprowadzenia ogólnych badań geotechnicznych.

W artykule przedstawione są dwa przykłady przebudów podtorza koniecznych, 
mimo uzyskania wystarczająco dużej wartości modułu odkształcenia pomierzonego 
na torowisku.

3. Przykłady

Przebudowa podtorza na słabym podłożu

Rys. 2. Podłużny przekrój geotechniczny słabego podtorza odcinka szlaku od km 272.300 do km 272.500 
linii E-20 [7]

Dla wstępnych badań podtorza (1993 r.) rutynowo wyznaczony otwór o głę-
bokości 2.0 m w km 272.500 linii E-20 wykazał zaleganie torfu bezpośrednio pod 
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nawierzchnią (rys. 2, otwór 10A). W wyniku próbnego obciążenia torowiska płytą 
określono wtórny moduł odkształcenia podtorza równy 115 MPa przy wymaganej 
wartości 120 MPa.

Dla wyjaśnienia budowy podtorza w tym miejscu wykonano szczegółowsze 
badania przy zastosowaniu 11 otworów wiertniczych o głębokościach do 4.5 m 
z makroskopowym i laboratoryjnym badaniem próbek gruntów. Badania prze-
prowadzono na odcinku od km 272.300 do km 272.700 na szlaku od p.o. Nekla 
do stacji Kostrzyn Wlkp. Na odcinku tym znajduje się w planie drogi łuk, który 
został przebudowany w ramach modernizacji.

Pod względem morfologicznym podtorze w tym miejscu znajduje się na ob-
szarze denno-morenowej równiny średzkiej. Torowisko jest w poziomie terenu, 
a ponadto na długości ok. 100 m jest w płytkim przekopie.

W wyniku badań stwierdzono, że głębsze podłoże stanowią gliny zwało-
we bezpośredniej akumulacji lodowca zlodowacenia północno-polskiego (gliny 
piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste), na których zalegają osady wodnolo-
dowcowe (pyły, piaski, pospółki) oraz osady akumulacji rzecznej (torf, namu-
ły, gliny pylaste) związane z działalnością akumulacyjną rzek Maskawa i Cybi-
na. W czasie badań stwierdzono występowanie wody gruntowej o swobodnym 
zwierciadle i pod ciśnieniem około 1.8 m słupa wody; woda stabilizowała się na 
głębokości od 0.15 m do 1.8 m od torowiska.

Podtorze gruntowe na odcinku jest w postaci nasypów zbudowanych głównie 
z gruntów niespoistych (pospółek, piasków), o wysokości około 0.5 m. W kilku 
otworach stwierdzono, że nawierzchnia zbudowana jest na powierzchni podłoża 
kolejowego.

W podłożu, a nawet w nasypach, na dość małej głębokości występowała 
woda gruntowa. Charakterystyczne i zwracające uwagę są otwory 5, 10A, 6 i 7 
w podłożu kolejowym, wykazujące grunty organiczne i mineralne słabe bezpo-
średnio pod nawierzchnią kolejową, w obecności wody gruntowej.

Z przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego wynikał wniosek, że z po-
wodu występowania w podłożu gruntów o małej wytrzymałości (organicznych 
i mineralnych), należy zaprojektować wymianę tych gruntów na grunty niespo-
iste. Miąższość gruntów słabych była największa w otworze 10A i wynosiła ok. 
1.0 m.

Wymiana gruntów słabych nastąpiła jednocześnie z przesunięciem łuku w ra-
mach modernizacji trasy. Zaprojektowano wymianę gruntów nieodpowiednich 
do głębokości ich występowania. Przebudowę zaplanowano wykonać w dwóch 
fazach, bez wstrzymania ruchu pociągów, ale przy zmniejszonej ich prędkości. 
W I fazie czynny był istniejący (stary) tor nr 2, tor nr 1 został zamknięty i ro-
zebrany. Grunt organiczny wybrano tak, aby można było zbudować nasyp pod 
tor nr 1 (rys. 3).
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Rys. 3. Przekrój poprzeczny przebudowanego podtorza [7]

Roboty wykonywano odcinkami o długości około 15.0 m. W II fazie robót 
czynny był nowy tor nr 1, natomiast stary tor nr 2 zamknięto i rozebrano. Wy-
brany został grunt dla umożliwienia zbudowania nasypu pod nowy tor nr 2. Przed 
rozpoczęciem przebudowy, grunty do budowy nowego podtorza zostały w całości 
zgromadzone w pobliżu miejsca robót, dla sprawnego przebiegu prac i dla unik-
nięcia dynamicznych oddziaływań związanych z ich wyładunkiem.

Po przeprowadzeniu wyżej opisanej przebudowy podtorza zbudowano warstwę 
ochronną o minimalnej grubości, jako ostatni etap modernizacji podtorza. W wy-
niku badań odbiorczych podtorza na torowisku uzyskano wartości modułów wtór-
nych modułów odkształcenia większe od wymaganych.

Wzmocnienie nasypu w dolinie Nysy Łużyckiej

Podczas modernizacji odcinka Węgliniec-Bielawa Dolna-Granica Państwa linii 
kolejowej E-30, uruchomiono osuwiskową skarpę nasypu w dolinie Nysy w pobli-
żu mostu granicznego przy Granicy Państwa. Osuwisko wystąpiło w miejscu starej 
strefy osuwiskowej skarpy, która okazała aktywność około 25 - 35 lat wcześniej. 
Aktywność starego osuwiska została wówczas zminimalizowana przez zastosowa-
nie stosu podkładów betonowych w podstawie skarpy. Tor nr 2, przy górnej kra-
wędzi niestatecznej skarpy, od tego czasu nie był użytkowany, a ruch pociągów 
odbywał się tylko po jednym torze – nr 1.

Realizacja robót rozpoczęła się w maju 2005 r. na podstawie dokumentacji, 
która nie obejmowała naprawy osuwiska od km 13.010 do km 13.350 przy 
torze nr 2. Projekt wykonawczy na zabezpieczenia osuwiska przekazano budo-
wie z początkiem grudnia 2005 r. Odbiór częściowy robót modernizacyjnych 
z przekazaniem do eksploatacji przebudowanego toru nr 2 nastąpił z końcem 
grudnia 2005 r. Trudne warunki klimatyczne uniemożliwiły naprawę osuwi-
ska.W dniu 01.04.2006 r. w km 13.120-13.150, w skarpie o wysokości 11 m 
nasypu i jego podłoża oraz w górnej strefie nasypu pod torem nr 2 nastąpiło 
osuwisko gruntów, w związku z czym wstrzymany został ruch pociągów na 
tym torze.
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Rys. 4. Skarpa nasypu w stanie osuwiskowym [6]

Rys. 5. Nasyp w stanie osuwiskowym [6]

Stan nasypu po uaktywnieniu się osuwiska przedstawiony jest na rys. 4 i 5. 
Powierzchnię odkształconej skarpy pokazuje rys. 4. Na rys. 5 pokazana jest znisz-
czona górna strefa podtorza na długości osuwiska oraz osunięta ława i skarpa przy 
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krawędzi ławy. Zwraca uwagę zniszczona konstrukcja wzmocnienia górnej strefy 
podtorza oraz elementy tej konstrukcji.

Modernizacja górnej strefy podtorza i toru nr 2 została wykonana zgodnie 
z projektem, a pomierzone na nowym torowisku wartości modułów odkształceń 
wtórnych wynosiły od 125-160 MPa, wobec wymaganej wartości 120 MPa. Gór-
ną strefę podtorza wzmocniono przez wbudowanie warstwy ochronnej o konstruk-
cji składającej się z następujących subwarstw (elementów) – na podtorzu geowłók-
nina, subwarstwa piasku średnioziarnistego o grubości 5 cm, krata przestrzenna 
(GEOWEB) o grubości 20 cm wypełniona pospółką, subwarstwa piasku o grubo-
ści 5 cm, subwarstwa niesortu kamiennego o grubości 30 cm zbrojona geosiatką.

Projekt stabilizacji osuwiska przewidywał zastosowanie gabionów u podstawy 
skarpy, równoważących ciężar jej gruntów i taboru oraz zmniejszonego pochylenia 
skarpy.

Projekty wzmocnienia górnej strefy podtorza pod nawierzchnią oraz stabiliza-
cji osuwiska były opracowane na podstawie uproszczonychbadań geotechnicznych 
nasypu i podłoża;na podstawie wyników tych badań w projekcie dokonano oceny 
stateczności.

Po wystąpieniu ruchu osuwiskowego w kwietniu 2006 r. w granicach osuwi-
ska przeprowadzono sprawdzające badania geotechniczne. W podłożu naturalnym 
nasypu w kolejności nawiercenia stwierdzono gliny piaszczyste i piaski gliniaste; 
pospółki gliniaste, żwiry gliniaste, gliny pylaste; pospółki i żwiry (rys. 6).

Rys. 6. Przekrój geotechniczny w km 13.142 z badań w 2006r. [6]

Wyniki badań w tych samych miejscach, ale z różnych okresów, są sprzeczne 
z sobą.

Wody gruntowe stwierdzono tylko w podłożu w km 13.0 – 13.4, blisko koryta 
rzeki Nysy Łużyckiej na głębokości 0.50 m poniżej powierzchni podłoża przy kra-
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wędzi nasypu. Okresowo powierzchnia podłoża nasypu w tym miejscu zalewana 
jest przez rzekę (wody powodziowe).

Badania wykonane po wznowieniu się osuwiska w kwietniu 2006 r. (rys. 5), do-
kumentują szczegółowiej warunki geotechniczne w nasypie, niż przyjęte do opra-
cowania projektu wzmocnienia skarpy nasypu. Na przekrojach można wykazać 
powierzchnie ograniczające grunty rdzenia nasypu, jako równoległe do powierzch-
ni skarpy, a więc tworzące dogodne warunki do powstania konsekwentnych po-
wierzchni osuwiskowych – osuwania się gruntów niespoistych po powierzchni 
(skarpie) rdzenia (jądra) nasypu z gruntów spoistych.

Grunty spoiste w podstawie nasypu rozpoznane zostały albo jako grunty w sta-
nie naturalnym (km 13.142) albo jako nasypowe (km 13.150). Grunty te miały 
kontakt z wodą gruntową, a także mogły być pod działaniem wody powierzchnio-
wej podczas powodzi.

Zwykle nie można wskazać jednej istotnej przyczyny ruchu osuwiskowego, 
w związku z czym wyróżnia się zespół czynników osuwiskowych działających jed-
nocześnie, wśród których należy doszukiwać się czynnika katastrofalnie dopełnia-
jącego znaczenie (działanie),czynników pozostałych (innych). W tym przypadku 
czynnikami usuwiskowymi mogły być:

1. Warunki geotechniczne w podłożu nasypu (grunty spoiste w stanach od 
półzwartego do miękkoplastycznego w górnej strefie podłoża pod nasypem, 
wysoki stan wody gruntowej, ukop u podstawy uszkodzonej skarpy nasy-
pu), a w nasypie glin pylastych i piaszczystych tworzących rdzeń nasypu 
i występujących także w skarpie nasypu.

2. Pogorszenie stanu stateczności budowli, przez jednoczesną przebudowę 
(wzmocnienie) górnej strefy podtorza, budowanie nawierzchni i wznowienie 
ruchu na nieczynnym przez 20 lat torze nr 2 oraz przebudowę (wzmocnie-
nie) skarpy nasypu przy tym torze.

3. Projekt przebudowy skarpy słuszny pod względem merytorycznym, nie 
ustalił kolejności postępu prac, przez co roboty przygotowawcze wywołały 
zmniejszenie sił utrzymujących skarpę w równowadze (rozbiórka przypory) 
i zwiększenie sił niszczących równowagę (grunt u góry skarpy, wznowienie 
ruchu pociągów).

4. Obciążenie nasypu ruchem pociągów ponownie po 20 latach przerwy w ru-
chu, przez co nasyp i skarpa znalazły się w nowych warunkach równowagi, 
szczególnie po odmarznięciu nasypu i podłoża, co nastąpiło jednocześnie 
z wystąpieniem stanu powodziowego w otoczeniu nasypu.

5. Przebudowa (modernizacja) podtorza spowodowała zwiększenie wrażliwości 
budowli na wpływ oddziaływań środowiska gruntowo-wodnego i klimatu 
na zmiany stanu stateczności, jednak nagłe pogorszenie tego stanu nastąpi-
ło pod wpływem oddziaływania wody powodziowej na podtorze gruntowe 
z gruntów spoistych znajdujące się w stanie budowlanym.

W tym przypadku należy analizować proces osuwiskowy, uwzględniając jego 
historię i historię podtorza, sposób użytkowania nasypu, stosowane środki dla 
utrzymania stateczności skarpy i całego nasypu, wykonane badania geotechniczne, 
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proces przeprowadzanej modernizacji podtorza – to jest jego etapy projektowania 
i wykonawstwa, a także wpływ środowiska gruntowo-wodnego nasypu oraz zja-
wisk klimatycznych.

Dla odbudowy, odcinek osuwiskowej skarpy w projektowaniu podzielono na 
trzy części – część środkowa, wykazująca największe uszkodzenia (największa nie-
stateczność) wymagała wzmocnienia większego i droższego niż części skrajne od-
cinka.W części środkowej przewidziano jako obudowę skarpę o pochyleniu 1 : 2,3, 
podpartą w podstawie murem oporowym z trzech warstw trójkomorowych koszy 
gabionowych o wymiarach 1 x 2 x 3 m, wypełnionych otoczakami z kamienia 
ciężkiego o średnicy większej od 80 mm; ciężar kosza wypełnionego większy od 
17 kN/m3. Na skrajnych częściach uszkodzonej skarpy przewidziano jej uzupeł-
nienie piaskiem średnim do pochylenia 1 : 1,8 i ułożenie mat Tensar 400. W dol-
nej części skarpy do wysokości 2.0 m ponad teren przewidywano zabezpieczenie 
skarpy materacami kamiennymi o grubości 25 cm. Dokumentacja fotograficzna 
wykonawstwa elementów obudowy pokazana jest na rys. 7. i 8.

Rys. 7. Dokumentacja fotograficzna obudowy uszkodzonego nasypu [6]

Przedstawione przykłady pokazują, że osiągnięcie pozytywnego wyniku bada-
nia odkształcalności na torowisku nie wystarcza dla pozytywnej kwalifikacji całego 
podtorza – decydująca jest ocena na podstawie łącznych badań odkształcalności 
górnej strefy i stanu podtorza poniżej tej strefy.
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Rys. 8. Dokumentacja fotograficzna obudowy uszkodzonego nasypu [6]

4. Wnioski

1. Wartości modułów odkształcenia uzyskuje się na podstawie próbnych ob-
ciążeń podtorza według jednakowego testu we wszystkich miejscach, co do 
aparatury, przebiegu próby i analizy wyników pomiarów.

2. Stosowalność wartości modułów jest ograniczona ze względu na zastosowa-
ną aparaturę i przebieg badania.

3. Badania próbne nie powinny być samodzielnym badaniem, lecz powinny 
stanowić element badań geotechnicznych.

4. Uzyskany wynik próbnego obciążenia (moduł odkształcenia) nie jest jedy-
nym (lecz ostatnim) warunkiem egzekwowanym w odbiorach końcowych 
prac, ponieważ wcześniej przeprowadzane są odbiory częściowe etapów prac 
na podstawie innych parametrów, które muszą być spełnione; tworzy on 
także następne parametry, np. wskaźnik odkształcenia.

5. Stosowanie warstwy ochronnej na nieznanym podtorzu bez badań geotech-
nicznych nie jest poprawnym postępowaniem.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono stosowane miary tłumienia drgań z punktu wi-
dzenia konstrukcji nawierzchni szynowej, model tłumienia z wykorzystaniem normy DIN V 
45673-4: 2008 oraz obliczenia porównawcze nawierzchni podsypkowych wyposażonych w maty 
podtłuczniowe. W wyniku obliczeń parametrycznych stwierdzono konieczność ujednolicenia założeń 
do obliczeń efektywności wibroizolacji, które – zdaniem autora – powinny być wprowadzone przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Słowa kluczowe: nawierzchnie podsypkowe, maty podtłuczniowe, wibroizolacja, parametry 
nawierzchni, sztywność nawierzchni

1. Wstęp – cel pracy

Jak pokazują doświadczenia europejskie, maty podtłuczniowe wykorzystywane 
są w nawierzchniach podsypkowych, jako standardowe elementy przez wszystkie 
wiodące koleje: DB [3,4,5], ÖBB[11], SNCF [w 8]. Rekomendacje zostały zebra-
ne w karcie UIC 719-1R [8].

W Polsce maty podtłuczniowe stosowane są coraz częściej, jednakże wiedza na 
ich temat jest jeszcze dość ograniczona. Są one postrzegane przede wszystkim jako 
element służący do tłumienia drgań. Jest to niepełny obraz, ponieważ w Europie 
służą także jako element do kształtowania sztywności toru oraz mający funkcję 
konstrukcyjno-ochronną, dzięki czemu wydłuża się trwałość nawierzchni szyno-
wych.

Dodatkowym problemem w naszym kraju jest brak konkretnych przepisów 
w instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.odnośnie parametrów samych mat 
oraz nawierzchni z wbudowanymi matami. Matystosuje się na podstawie aprobat 
technicznych, które jednakże nie odzwierciedlają rekomendacji zarządcy infra-
struktury.

Zdaniem autora istnieje pilna potrzeba wprowadzenia odpowiednich przepisów 
w zakresie parametrów mat oraz ich obszarów zastosowania. Takie przepisy mogą 
powstać na podstawie dużego doświadczenia europejskiego z uwzględnieniem spe-
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cyfiki polskiej sieci kolejowej. Ponadto, przepisy powinny sformułować wymaga-
nia dla nawierzchni kolejowych istotnych z punktu widzenia:

• efektywności wibroizolacji,
• efektywności funkcji ochronnych mat,
• nośności i trwałości toru (w tym ugięć statycznych i dynamicznych szyny).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu obliczeń efektywno-

ści wibroizolacyjności w powiązaniu z parametrami całej nawierzchni szynowej 
i podłoża, oraz zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania obliczeń pracy toru 
z wbudowanymi matami. Jest to istotne po to aby, świadomie sterować sztyw-
nością toru i nie dopuścić do np. nadmiernych ugięć szyny, które będą obniżały 
trwałość toru, oraz które mogłyby być nawet niebezpieczne dla ruchu pociągów.

2. Źródła drgań

Drgania (lub tzw. hałas strukturalny np. w [12]) pojawiają się w nawierzchni 
szynowej w wyniku:

1) nierówności powierzchni kontaktu koło-szyna (w tym np. zużycie faliste 
szyny) – częstotliwości wzbudzenia drgań są wysokie – kilkaset Hz i więcej 
– np. zużycie faliste o długości fali 50 mm wywołuje drgania o częstotliwo-
ści 550-1100 Hz przy prędkościach pojazdów 100-200 km/h,

2) niejednorodności podparcia szyny – wynikające np. z różnej sztywności 
podparcia na podkładach i pomiędzy podkładami – częstotliwości wzbudze-
nia obliczana jako iloraz prędkości i rozstawu podkładów: bv /  [Hz] – czę-
stotliwości w zakresie około 50-100 Hz przy prędkościach 100-200 km/h 
(rozstaw podkładów mb 6.0= ),

3) występowanie „fali zginania szyny” w trakcie ruchu pojazdu – czę-
stotliwości wzbudzenia jako iloraz prędkości i długości fali zginania: 

=≈
m
v

L

v
4

4
32 π

 7-15 Hz przy prędkościach 100-200 km/h 

(tutaj: 4 /4 UEIL = ),

4) niewyważenie kół pojazdów – częstotliwości =≈
m
v

r
v

32π
 9-18 Hz dla po-

wyższego zakresu prędkości (gdzie: r - promień koła).
W torze obserwujemy interferencję powyższych oddziaływań, która może być 

opisana przy pomocy charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Z reguły 
im większa amplituda drgań, tym mniejsza częstotliwość i odwrotnie. Największą 
amplitudę (i najmniejszą częstotliwość) posiadają quasi statyczne „fale zginania 
szyny”.



161EFEKTYWNOŚĆ WIBROIZOLACJI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ W UJĘCIU ANALITYCZNYM

3. Badania mat podtłuczniowych w świetle normy DIN45673-5: 2010 [7]

Wyróżnia się kilkanaście parametrów technicznych mat, które stanowią dwie gru-
py: parametry mechaniczne (sztywności statyczne i dynamiczne) oraz parametry „śro-
dowiskowe” (np. mrozoodporność, ognioodporność, izolacyjność elektryczna, itd.).

Na rys. 1 pokazano stanowisko do badań laboratoryjnych sztywności mat. Na-
tomiast na rys. 2 zilustrowano definicje sztywności statycznej (siecznej) oraz dyna-
micznej mat wg normy DIN45673-5: 2010.

Rys. 1. Badanie sztywności statycznej i dynamicznej mat - np. [2]

 

Rys. 2. Definicja sztywności: a) statycznej (siecznej) oraz b) dynamicznej, siecznej, w której pionowa 
siła harmoniczna wywierana jest z częstotliwością ω  na próbkę wokół pewnego wstępnego obciążenia, 

któremu odpowiada naprężenie 0σ , pozostałe naprężenia to: 1σ  - dolne naprężenie graniczne oraz 
2σ - górne naprężenie graniczne
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Maty podtłuczniowe występujące na rynku polskim posiadają świadectwa ba-
dań wg tej normy, chociaż nie jest to reguła. Norma ta jest normą referencyjną na 
kolejach niemieckich, szwajcarskich i austriackich. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nie wskazuje żadnej normy referencyjnej.

Z punku widzenia tłumienia drgań oraz pracy toru najważniejsze są:
• statyczny moduł sztywności maty,
• dynamiczny moduł sztywności maty dla niskich częstotliwości (30 Hz) oraz 

wysokich częstotliwości (200 Hz),
• współczynnik usztywnienia dynamicznego, który jest ilorazem sztywności 

dynamicznej do statycznej,
• współczynnik tłumienia drgań.
Zestawienie sztywności mat stosowanych w Europie podaje karta UIC 719-

1R:2011 (rys. 3).

 

Rys. 3. Rekomendacje Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) w zakresie stosowania mat [8]

We wspomnianej normie współczynnik tłumienia drgań traktowany jest 
jako stały w zakresie częstotliwości do ok. 250 Hz i określany jest jako połowa 
tzw. współczynnika rozpraszania energii materiału maty (tzw. „lossfactor”) - 
rys. 4.
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Rys. 4. Definicja współczynnika rozpraszania energii

Współczynnik rozpraszania energii dany jest wzorem:

 (1)

gdzie: 
D  - energia rozpraszana (pole powierzchni),
E  - energia sprężysta (pole powierzchni pod krzywą odciążenia).

Zgodnie ze wspomniana normą, współczynnik rozpraszania energii wyznaczany 
jest z krzywych naprężenia oraz odkształcenia jako tangens kąta przesunięcia w fa-
zie odkształcenia (tzn. opóźnienia odkształcenia względem naprężenia) – rys. 5:

 (2)

gdzie: φ - kąt przesunięcia w fazie pomiędzy siłą/naprężeniem a ugięciem/od-
kształceniem:

 (3)
gdzie:

t∆  - opóźnienie odkształcenia,
ω  - częstotliwość drgań.

E
D
π

η
2

=

φη tan=

ωφ ⋅∆= t
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Współczynnik rozpraszania energii jest bezwymiarowy i ogólnie zależy od czę-
stotliwości drgań oraz od obciążenia wstępnego (statycznego) [9]. Współczynnik 
tłumienia drgań jest obliczany w cytowanej normie jako:

 (4)

Na ogół współczynnik powyższy przyjmuje wartość z zakresu (0.05-0.15) dla 
większości mat. 

Rys. 5. Definicja badania opóźnienia w fazie odkształcenia w stosunku do naprężenia

4. Obliczanie tłumienia dodanego

W języku polskim terminem używanym do określenia efektywności tłumienia 
jest tzw. „tłumienie dodane” (niem. „Einfügungsdämm-Maß”lub ang. „insertion-
loss”), które jest definiowane jako różnica logarytmów funkcji przeniesienia drgań 
przez układ nawierzchnia-podtorze w dwóch przypadkach: bez wibroizolacji oraz 
z wibroizolacją.

Funkcje przeniesienia dla nawierzchni analizowanej (z wibroizolacją) oraz na-
wierzchni referencyjnej są określone jako:

                                             oraz  (5)

gdzie:

refR̂  - zespolona amplituda reakcji podłoża dla referencyjnego układu na-
wierzchnia-podtorze,

ηδ
2
1
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refR̂ - zespolona amplituda reakcji podłoża dla analizowanego układu na-
wierzchnia-podtorze,

F̂  - amplituda siły wymuszającej (zespolona),

Tłumienie dodane do układu w wyniku wbudowania wkładki wibroizolacyjnej 
jest obliczane jako [6]:

                                                              (6)

Jak widać w powyższych wzorach, problem wyznaczenia tłumienia dodanego 
sprowadza się do wyznaczenia reakcji dynamicznej (zespolonej) podłoża dla układu 
analizowanego w stosunku do referencyjnego. Norma DIN V 45673-4: 2008 su-
geruje następujące modele w celu wyznaczenia reakcji dynamicznej podłoża:

•	 modele o masach skupionych (modele dyskretne),
•	 modele dyskretno-ciągłe, gdzie szyna jest traktowana jest jako belka Berno-

ulliego-Eulera lub Timoshenki – np.[10],
•	 modele numeryczne 3D.
Bez względu na typ modelu, w opisie występujących warstw nawierzchni: prze-

kładki podszynowe, podsypka, wibroizolacja, podtorze – stosuje się dwa parame-
try: sztywność oraz tłumienie danej warstwy. Sztywność jest liniowa, natomiast 
tłumienie może być opisane na dwa sposoby: 

•	 jako tłumienie wiskotyczne (gdzie potrzebny jest współczynnik tłumienia 
wiskotycznego – ten model zalecany jest dla podtorza)

•	 jako tłumienie strukturalne (histeretyczne) – gdzie pojawia się współczyn-
nik rozpraszania energii opisany powyżej – pkt. 3., ten model jest zalecany 
dla wkładki antywibracyjnej i podsypki.

W wyniku operowania sztywnościami oraz tłumieniem otrzymuje się dyna-
miczne sztywności warstw, które składają się z części statycznej oraz tłumiennej 
– tzn. wybranego typu tłumienia, przy czym można stosować „mieszany” model 
tłumienia – nie musi on być jednego typu dla wszystkich warstw nawierzchni. 

5. Przyjęty model obliczeniowy

W skład modelu obliczeniowego wchodzi:
a) nawierzchnia porównawcza (referencyjna) – bez elementów wibroizolacyjnych,
b) nawierzchnia projektowana – z wbudowanymi elementami wibroizolacyjnymi.
Jest to model o jednym stopniu swobody, w którym wykorzystano masę za-

stępczą składającą się z masy efektywnej nawierzchni oraz masy nieusprężynowa-
nej zestawu kołowego. Założenia są następujące:
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1) nawierzchnia jest symetryczna w kierunku poprzecznym, dzięki czemu ob-
liczenia prowadzone są dla połowy toru (z uwzględnieniem 1/2 obciążenia 
osi),

2) oddziaływanie obciążenia jest harmoniczne w średnim zakresie częstotliwo-
ści (do około 250Hz),

3) materiałysąfizycznieliniowe,
4) funkcja przeniesienia drgań nie zależy od częstotliwości drgań,
5) współczynnikrozpraszania energii „lossfactor” nie zależy od częstotliwości 

drgań.
Model składa się z dwóch układów zastępczych:

a) układ górny: szyna, przytwierdzenie, podkład, podsypka;
b) układ dolny: podtorze.

Pomiędzy tymi układami znajduje się warstwa wibroizolacyjna (nawierzchnia 
projektowana) lub brak takiej warstwy (nawierzchnia referencyjna).

Sztywności podparcia obu układów oraz samej warstwy wibroizolacyjnej są wy-
rażone poprzez funkcje zespolone. Zastosowane są modele tłumienia struktural-
nego oraz wiskotycznego (tylko dla podtorza) – na rysunku zaznaczono wszędzie 
„tłoczki’. 

Rys. 6. Model wibroizolacji - maty podtłuczniowe. F̂ , v̂  - amplituda siły wzbudzającej i prędkość 

drgań, refR̂ , refv̂  - amplituda reakcji podłoża i prędkość drgań podłoża w nawierzchni referencyjnej, 

wibR̂ , wibv̂  - amplituda reakcji podłoża i prędkość drgań podłoża w nawierzchni projektowanej po 

wbudowaniu wibroizolacji

Funkcja przeniesienia drgań w przypadku nawierzchni referencyjnej jest nastę-
pująca:

 (7)

gdzie:

refR̂  - zespolona amplituda reakcji,
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F̂  - amplituda siły wymuszającej (zespolona),
)(ˆ ωrefk - sztywność (zespolona) całego układu (dolny i górny razem – jeden nad 

drugim),

ω  - częstość kołowa drgań: fπω 2= , 

f [Hz] – częstotliwość drgań.

Sztywność nawierzchni referencyjnej jest następująca:

 (8)

gdzie:
)(ˆ ωgk  - sztywność zespolona części górnej (przytwierdzenie+podsypka), pod-
kład traktowano jako nieściśliwy,

)(ˆ ωdk  - sztywność zespolona części dolnej (podtorze).

Analogicznie w przypadku nawierzchni analizowanej, uzyskujemy funkcję 
przeniesienia:

 (9)

gdzie:

wibR̂  - amplituda reakcji po wbudowaniu wibroizolacji,

)(ˆ ωwibk - sztywność całego układu (dolny i górny razem), po wbudowaniu wi-

broizolacji i przy założeniu, że wibroizolacja jest bezmasowa.

Sztywność nawierzchni referencyjnej – składa się ze sztywności części górnej:

 (10)

gdzie: )(ˆ ωpk - sztywność dynamiczna przekładki podszynowej, 
)(ˆ

1
ωpodsk

- sztyw-

ność dynamiczna podsypki. Obie sztywności wyznaczono poniżej.
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Sztywność części dolnej – tj. podtorza (model wiskotyczny):

 (11)

gdzie: dc  - współczynnik tłumienia wiskotycznego podtorza, dk - sztywność 
mechaniczna (sprężyna). 

Sztywność całkowita układu z wibroizolacją jest w tym przypadku równa:

 (12)

gdzie:

)(ˆ* ωwibk - sztywność zespolona samej wibroizolacji,

)(ˆ ωrefk  - sztywność zespolona nawierzchni bez wibroizolacji (jak w przypadku 

(a)).

Sztywność samej wibroizolacji:

 (13)

gdzie zastosowano model tłumienia strukturalnego – występuje „lossfactor” 
wibroizolacji wibη , natomiast *

wibk jest sztywnością wibroizolacji przypadającą na 
pojedynczy węzeł przytwierdzenia.

6. Sztywność przytwierdzenia

Współczynnik rozpraszania energii („lossfactor”) określony jest w modelu hi-
steretycznym poprzez stosunek części urojonej kIm do części rzeczywistej kRe:

 (14)

natomiast sztywność dynamiczna przekładki dana jest jako:

 (15)

gdzie: statk  - jest sztywnością statyczną. Tak określona sztywność przekładki 
będzie częścią sztywności nawierzchni znajdującą się ponad wibroizolacją )(ˆ ωgk .
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Sztywności dynamiczne przekładek podszynowych wyznaczało wielu autorów. 
Przykładowo – rys. 7.

Rys. 7. Wyznaczanie sztywności dynamicznej przekładki podszynowej Zw700SGW w funkcji częstotli-
wości wymuszenia [9], obciążenie wstępne 25 kN oraz 43 kN

7. Sztywność podsypki

Rys. 8. Wyznaczanie sztywności maty podtłuczniowej: α - kąt tarcia wewnętrznego podsypki (równy 
kątowi rozkładu naprężeń w podsypce)
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Sztywność statyczna podsypki może być wyznaczona z wykorzystaniem wzoru 
Ahlbecka [1] (por. rys. 8) jako:

 (16)

gdzie: pl  - długość podkładu oraz pozostałe oznaczenia podano na rys. 8.

Sztywność dynamiczna podsypki będzie określona jako:

 (17)

gdzie: podsη - współczynnik rozpraszania energii dla podsypki.

Przy założeniu, że drgania odbywają się w tej samej fazie można zastosować 
wzór na składnie szeregowe sztywności przekładki i podsypki. Obydwie sztywno-
ści będą wchodziły zatem w skład sztywności części górnej. Równocześnie założo-
no, że podkład jest nieściśliwy.

8. Sztywność maty przypadająca na pojedynczy węzeł przytwierdzenia

Sztywność maty na jeden węzeł mocowania wyznaczona jest w zależności od kąta 
tarcia wewnętrznego podsypki (α ) oraz od grubości warstwy podsypki ( bh ) - rys. 8:

 (18)

gdzie:
statc  - statyczny moduł sieczny maty z badań laboratoryjnych,
matyA  - powierzchnia maty przypadająca na jeden węzeł przytwierdzenia, wy-

znaczona jako:

 (19)

gdzie:

bha,,α  podano na rys. 8,

pl - długość podkładu.

( )pods
pods

statpods ikk ηω += 1)(ˆ

matystatwib Ack =*
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Jak widać na rys. 8, kąt tarcia wewnętrznego podsypki wpływa na sztywność 
maty określoną dla pojedynczego węzła, stąd będzie także rzutował na sztywność 
całego układu oraz na predykcję efektywności wibroizolacji. Ponadto, od tego kąta 
będzie zależała także objętość podsypki oraz konsekwentnie jej masa. Masa ta bę-
dzie także wpływała na obliczoną efektywność wibroizolacji.

W badaniach wartości kąta tarcia wewnętrznegowykorzystuje się dwie tech-
niki:

a) pomiar siły ścinającej (tj. naprężenia ścinającego) próbki podsypki poddanej 
ściskaniu, następnie z teorii Koulomba-Mohra wyznacza się pochylenie ob-
wiedni w układzie naprężenie ścinające-naprężenie normalne,

b) pomiar naprężeń faktycznie występujących na podłożu pod tłuczniem ob-
ciążonym podkładem lub fragmentem rusztu torowego w laboratorium – 
tak uzyskany „odcisk” naprężeń na podłożu służy do wyznaczenia efektyw-
nego kąta tarcia wewnętrznego [13].

W zależności od metody uzyskuje się następujące kąty tarcia wewnętrznego; 
a)35-45°, b)17-20°. Ta druga metoda jest bardziej wiarygodna, gdyż uwzględ-
nia rzeczywistą pracę podsypki pod podkładem (mierzone są przecież naprężenia 
na podłożu). Nota bene w Eurokodzie mostowym EN 1991-2:2003 [14], kąt ten 
przyjmuje się równy 15°. W obliczeniach poniżej przyjmowano kąt tarcia we-
wnętrznego, utożsamiony z katem rozkładu naprężeń, w zakresie 15-45°.

9. Tłumienie dodane

Ostatecznie, biorąc pod uwagę (6), tłumienie dodane jest obliczane jako:

 (20)

Obliczenie tłumienia dodanego polega teraz na wyznaczeniu logarytmudzie-
siętnego z modułu stosunków zespolonych funkcji przeniesienia drgań układu re-
ferencyjnego nawierzchnia-podtorze do układu z wbudowaną wibroizolacją. Wy-
prowadzenie to jest bardzo długie i będzie pominięte.

10. Przykłady obliczeń

Obliczenia wykonano dla szyny 60E1, przekładki podszynowej PKW 60 (przy-
twierdzenie SB) o sztywności statycznej =statk  60 kN/mm i współczynniku rozpra-
szania energii pη  =0.1 (dla celów porównawczych przyjęto także =statk  600 kN/
mm), podkładów PS-94, podsypki o grubości =bh  35 cm, sztywności obliczonej 
dla modułów Younga podsE  = 180-360 MPa, współczynniku rozpraszania energii 
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podsη  = 0.4. Współczynnik podłoża (C ) przyjęto w zakresie 0.05-0.15 N/mm3. 
Sztywność podtorza jest zatem obliczona jako

 (21)

gdzie: powierzchnia podtorza przypadająca na jeden węzeł przytwierdzenia 
jest taka sama jak dla maty ( matyA ). Współczynnik tłumienia wiskotycznego 
podłoża ( dc ) przyjęto tak jak w normie DIN V 45673-4: 2008, na poziomie 
1.2x106 Ns/m.

Masa efektywna składa się 1/2 masy zestawu kołowego oraz szyny wraz z pod-
sypką – przyjęto m = 3870 kg (co odpowiada naciskowi statycznemu osi 225 kN), 
dla kąta 17° oraz 4600 kg dla kąta 45°.

Tabela 1. Sztywność mat podtłuczniowych

Typ maty Moduł statyczny maty 
(zgodnie z UIC) [N/mm³]

Współczynnik rozpraszania 
energii

][−η (*)

Mata 1 0.03
0.30Mata 2 0.06

Mata 3 0.12

(*) dla celów porównawczych przyjęto taki sam dla analizowanych mat

Poniżej przedstawiono obliczenia wpływu kąta tarcia wewnętrznego na sztyw-
nośćstatyczną układu nawierzchnia-podtorze (rys. 9,10) oraz odpowiadające im 
tłumienie dodane (rys 1).

Rys. 9. Wpływ kąta tarcia wewnętrznego na całkowitą sztywność nawierzchni i podtorza z elementa-
mi wibroizolacyjnymi i bez, sztywność statyczna przekładki podszynowej 600 kN/mm

matyd ACk ⋅=
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Rys. 10. Wpływ kąta tarcia wewnętrznego na całkowitą sztywność nawierzchni i podtorza z elementa-
mi wibroizolacyjnymi i bez, sztywność statyczna przekładki podszynowej 60 kN/mm

Rys. 11. Wpływ kąta tarcia wewnętrznego na tłumienie dodane: linie przerywane dla kąta α =17°, 
linie ciągłe dla kąta α =45°, dwa przypadki sztywności przytwierdzenia 60 kN/mm oraz 600 kN/

mm, sztywność podłoża C=0.15 N/mm3, sztywność maty podtłuczniowej wynosiła 0.06 N/mm3
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11. Wnioski

Z uwagi na szeroki zakres zagadnienia, w referacie przedstawiono jedynie zarys 
możliwych analiz pracy toru. Pokazano wpływ kąta tarcia wewnętrznego na ugię-
cie szyny oraz na prognozę tłumienia dodanego. Wykazano konieczność komplek-
sowej analizy pracy toru. W szczególności stwierdzono:

•	 przyjęcie kąta tarcia wewnętrznego równego 45° powoduje pozorny wzrost 
sztywności układu-nawierzchnia-podtorze o około 80% w przypadku przy-
twierdzeń bardzo sztywnych (600 kN/mm) oraz o około 45% w przypad-
ku przytwierdzenia o sztywności 60 kN/mm (jak SB) w stosunku do na-
wierzchni z kątem równym 15°,

•	 pozorny wzrost sztywności jest tym większy im bardziej podatne maty są 
porównywane (w przykładzie obliczeniowym najniższy moduł maty wynosił 
0.03 N/mm³, dla którego wzrost sztywności wynosił ponad prawie 90% 
oraz ponad 60% dla w/w przytwierdzeń),

•	 obliczone tłumienie dodane nieco maleje w przypadku większych kątów 
tarcia wewnętrznego, tj. pozornie sztywniejszych mat (przy ustalonym po-
ziomie współczynników rozpraszania energii), różnica wynosi ok. 1-2 dB 
i jest tym większa im sztywność całego układu jest większa,

•	 przyjmowanie zbyt dużego kąta tarcia wewnętrznego zaniża prognozę 
ugięć szyny z poziomu ok. 2.3-2.7 mm (zbyt duże ugięcia) do poziomu 
1.3-1.5 mm przy przytwierdzeniach 600 kN/mm oraz z poziomu ok. 2.7-
3.2 mm (zbyt duże ugięcia) do poziomu 1.5-1.8 mm przy przytwierdze-
niach 60 kN/mm oraz przy takich samych matach podtłuczniowych.

Na podstawie wniosków szczegółowych można sformułować wniosek general-
ny o konieczności przyjęcia określonych parametrów nawierzchni (np. kąt tarcia 
wewnętrznego, masy) przez analogię do Eurokodu EN 1991-2:2003 [14], tak 
aby stworzyć jednakowe warunki dla różnych prognoz efektywności wibroizolacji 
nawierzchni kolejowych. Szczegółowe wymagania odnośnie wykonywania takich 
prognoz w powiązaniu z pracą toru powinny być sformułowane w przepisach PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.
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INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW 
W BUDYNKACH DRGAŃ WYWOŁANYCH 

PRZEJAZDAMI POCIĄGÓW METRA 
NA ODCINKU „BIELAŃSKIM”1

Streszczenie. W publikacji dokonano analizy wpływu drgań komunikacyjnych na budynki 
przy uwzględnieniu zapewnienia komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach. Wybrane budyn-
ki reprezentatywne dla całej zabudowy znajdujące się w strefie wpływów dynamicznych odcinka 
I linii metra w Warszawie od stacji Słodowiec do stacji Młociny na odcinku o długości ok. 3,9 km 
poddano analizie na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań. Pomiary zrealizowano w 2009 
roku po zakończeniu budowy. Ocenę wpływu drgań na budynki oraz ludzi w budynkach wykonano 
odpowiednio na podstawie norm PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171. W artykule przed-
stawiono zmiany odpowiedzi dynamicznej obiektów w zależności od rodzaju taboru oraz toru, po 
którym porusza się pojazd. Wszystkie wartości użyte w artykule uzyskano z pomiarów. Pomiary 
wykonało akredytowane laboratorium - Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli 
(nr akredytacji AB846) działające w ramach Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Kra-
kowskiej. Dokonano analizy wszystkich przebiegów czasowych, odrzucono dane z zakłóceniami. 
Zestawiono maksymalne przyspieszenia dla każdego z akcelerometrów odczytując wartości średnie 
oraz maksymalne. Dla każdego z przejazdów obliczono wartości skuteczne (RMS) (przy analizie 
oddziaływań na ludzi) przyspieszeń drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych) w przedziale 
1-100 Hz. Wyznaczono wskaźniki odczuwalności drgań przez ludzi (WODL).

Słowa kluczowe: WODL, metro, wpływ drgań na budynki i ludzi, przyspieszenie drgań

1. Wprowadzenie

I linia metra w Warszawie, będąc częścią koncepcji kompleksowej rozbudowy 
miasta, pełni bardzo ważną rolę, zapewniając szybkie połączenie północnej części 
aglomeracji z południową. Stacje pełnią istotną funkcję węzłów przesiadkowych, 
umożliwiających połączenie z odległymi dzielnicami miasta. Budowa odcinka me-
tra od stacji Słodowiec do stacji Młociny zakończyła planowany przebieg tej linii. 
Przez powiązanie węzła A-23 Młociny m.in. z linią tramwajową do Tarchomina 
oraz parkingiem systemu „Park & Ride” stacja stała się głównym węzłem przesiad-
kowym obsługującym Łomianki i Białołękę [6].

1	 Wkład	autorów	w	publikację:	Stypuła	K.	50%,	Kożuch	B.	50%
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Barbara Kożuch
mgr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 
31-155 Kraków, tel.: +48 514 531 847, e-mail: bko-
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Jednak przy staraniach o zapewnienie lepszej komunikacji miasta oraz zwięk-
szenia komfortu podróżnych nie można zapominać o komforcie i bezpieczeństwie 
ludzi mieszkających w strefie dynamicznych wpływów metra. Z tego względu, po 
oddaniu do użytkowania wspomnianego odcinka metra – tzw. „bielańskiego”, wy-
konano pomiary przyspieszeń drgań w budynkach. Na rys. 1 zaznaczono fragment 
linii, przy którym zrealizowano pomiary oraz oznaczono budynki znajdujące się po 
wschodniej stronie metra (trójkąty) oraz zachodniej (elipsy).

W opracowaniu przedstawiono dwadzieścia siedem budynków, reprezentatyw-
nych dla całej zabudowy, dla których dokonano analizy wpływu drgań na budynki 
oraz ludzi przebywających w budynkach zgodnie z normami PN-85/B-02170: 
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz PN-
-88/B-02171: Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Badania wykonano 
w 2009 r. po oddaniu odcinka do użytkowania.

Wszystkie wartości użyte w artzkule uzyskano z pomiarów, przy zakładanym 
maksymalnym błędzie pomiarowym 11,62%. Pomiary wykonało i udostępniło 
do analiz akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (nr 
akredytacji AB846), działające w ramach Instytutu Mechaniki Budowli Politech-
niki Krakowskiej.

Rys. 1. Rozmieszczenie analizowanych budynków[1]

2. Źródło drgań i poligon pomiarowy

Analizie poddano wybrane budynki reprezentatywne dla całej zabudowy znaj-
dujące się w strefie wpływów dynamicznych odcinka I linii metra w Warszawie od 
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stacji Słodowiec do stacji Młociny. Odcinek bielański o długości ok. 3,9 km budo-
wano metodą odkrywkową, z tego względu znajduje się płytko pod ziemią, co ma 
ogromne znaczenie przy propagacji drgań.

Pomiary wykonywano za pomocą piezoelektrycznych akcelerometrów umiesz-
czonych na poziomie gruntu na fundamencie budynku (czujniki oznaczone: P-01x, 
P-02y, P-03z) – służące ocenie wpływu wibracji na budynek oraz na środku stro-
pów (czujnik P-04z) – w celu identyfikacji drgań wpływających na ludzi w budyn-
kach. Przetworniki ustawiono odpowiednio:

– P-01x w poziomie, w kierunku prostopadłym do osi toru metra,
– P-02y w poziomie, równolegle do osi toru oraz P-03z i P-04z w pozycji pio-

nowej.
Przejazdy pociągów metra stanowiące źródło drgań odbywały się po torze 1 i 2 

linii. W trakcie pomiarów na linii eksploatowano dwa typy pojazdów: rosyjskiej 
produkcji wagony typu „81” oraz wagony koncernu Alstom o nazwie „Metropo-
lis” [4, 5].

Zgodnie z literaturą [3] sytuację diagnostyczną zaklasyfikowano, jako: A – 
eksploatowane źródło drgań oraz eksploatowany obiekt odbierający drgania.

3. Analiza przebiegów czasowych

Dokonano analizy wszystkich przebiegów czasowych, odrzucono dane z zakłó-
ceniami, po czym odczytano maksymalne przyspieszenia każdego z przebiegów. 
Zestawiono maksymalne przyspieszenia, dla każdego z akcelerometrów obliczono 
wartości średnie w zależności od typu pociągu, który stanowił źródło drgań oraz 
od toru, po którym się poruszał. Na rysunkach 2-9 przedstawiono kolejno roz-
rzut przyspieszeń maksymalnych analizowanych budynków dla akcelerometrów 
umieszczonych na fundamencie (P-01x, P-02y, P-03z) oraz czujnika umieszczone-
go na stropie parteru (P-04z), oddzielnie dla budynków po wschodniej i zachodniej 
stronie metra.

Ogólna analiza danych nie wykazała znaczących różnic w wartościach otrzymy-
wanych z toru 1 i 2. Również wartości generowane przejazdami taboru rosyjskiego 
oraz firmy Alstom nie odbiegały znacząco od siebie. Jednak przy bardziej wnikliwej 
analizie można zwrócić uwagę na fakty, iż wszystkie czujniki rejestrowały nieznacznie 
większy rozrzut wartości środkowych (25%-75%) oraz minimalnie większą medianę 
dla toru 1 w zachodnich budynkach na wszystkich czujnikach oraz we wschodnim 
budynku na czujniku P-01x. Porównując typy taboru, wszystkie czujniki wykazały 
większe mediany wywołane przejazdami pociągu firmy Alstom. Większe wartości 
z zakresu 25%-75% dla przetworników P-02y we wschodnich budynkach genero-
wały przejazdy taboru „81”, a dla pozostałych akcelerometrów pociągi Metropolis. 
Istotne różnice ujawniają się przy porównaniu odczytów z różnych akcelerometrów. 
Przetworniki umieszczone na stropie rejestrowały średnio nawet dziesięciokrotnie 
wyższe wartości przyspieszeń drgań niż czujniki umieszczone na fundamencie.



180 Stypuła K., Kożuch B.

Rys. 2. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-01x w budynkach po stronie 
zachodniej metra

Rys. 3. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-02y w budynkach po stronie 
zachodniej metra
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Rys. 4. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-03z w budynkach po stronie 
zachodniej metra

Rys. 5. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-04z w budynkach po stronie 
zachodniej metra
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Rys. 6. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-01x w budynkach po stronie 
wschodniej metra

Rys. 7. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-02y w budynkach po stronie 
wschodniej metra
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Rys. 8. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-03z w budynkach po stronie 
wschodniej metra

Rys. 9. Wykres rozrzutu przyspieszenia maksymalnego amax dla czujnika P-04z w budynkach po stronie 
wschodniej metra
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Otrzymane wartości z wykresów rozrzutów przyspieszeń maksymalnych nie 
dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z eksploatowanych pociągów 
generuje mniejsze drgania. Z tego względu posłużono się wzorem (1), oblicza-
jąc procentowy spadek maksymalnego przyspieszenia. Dla każdego z budynków 
obliczono spadek przyspieszeń maksymalnych toru drugiego w stosunku do toru 
pierwszego oraz taboru typu „81” w stosunku do Metropolis. Średnie i mediany 
wszystkich pomiarów zestawiono w tabelach 1 i 2 w zależności od położenia bu-
dynków. Wartości dodatnie świadczą o większych przyspieszeniach toru pierw-
szego oraz taboru Metropolis w stosunku odpowiednio do porównywanych, toru 
drugiego i taboru „81”. Największe spadki maksymalnego przyspieszenia w obu 
porównaniach zanotowano na czujniku P-04z, natomiast najmniejsze na drugim 
pionowym czujniku P-03z, co może świadczyć o większej wrażliwości stropów na 
zmiany drgań.Otrzymane wartości świadczą o większej dynamiczności taboru Me-
tropolis. Wyjątek stanowią czujniki pionowe na budynkach od wschodniej strony 
metra przy porównaniu taboru. Średnie tych akcelerometrów wskazują na większą 
wartość drgań wywołanych przejazdami pociągów rosyjskiej produkcji, jednak nie 
potwierdza tego wartość środkowa z porównywanych przejazdów.

 (1)

gdzie:
WR – procentowy spadek maksymalnego przyspieszenia [%];
A

max_1
 – średnia uzyskana z maksymalnych przyspieszeń odpowiednio dla toru 
1 lub taboru Metropolis [m/s2];

A
max_2

 – średnia uzyskana z maksymalnych przyspieszeń odpowiednio dla toru 
2 lub taboru „81” [m/s2].

Tabela 1. Spadek maksymalnego przyspieszenia drgań w zależności od toru oraz taboru dla budynków 
po wschodniej stronie linii metra
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Tabela 2. Spadek maksymalnego przyspieszenia drgań w zależności od toru oraz taboru dla budynków 
po wschodniej stronie linii metra

4. Wskaźnik odczuwalności drgań przez ludzi WODL

Za pomocą filtrów 1/3 oktawowych dokonano rozkładu wszystkich przebie-
gów czasowych na przyspieszenia w pasmach 1/3 oktawowych, a następnie ob-
liczono wartości wskaźnika odczuwalności drgań przez ludzi. Wskaźnik WODL 
jest to największa spośród wyznaczonych w poszczególnych pasmach 1/3 oktawo-
wych wartości stosunku RMS przyspieszeń drgań wyznaczonych w wyniku anali-
zy wibrogramu w pasmach tercjowych do wartości przyspieszenia odpowiadającej 
progowi odczuwalności drgań przez ludzi. Użyteczność takiego współczynnika 
polega na uniezależnieniu ostatecznego wyniku analizy od pasma częstotliwości, 
ponieważ WODL wskazuje bezpośrednio ile razy został przekroczony próg odczu-
walności drgań przez ludzi [2].

Przykładowy wibrogram umieszczono na rys. 10. Linie ciągłe odpowiadają po-
szczególnym progom odczuwalności drgań przez człowieka w ciągu dnia (drgania 
wzdłuż osi kręgosłupa), linie przerywane - w nocy (drgania poprzecznie do osi 
kręgosłupa). Słupki wyznaczają wartościotrzymanych przyspieszenia drgań dla od-
powiednich pasm 1/3 oktawowych.

Dla każdego z budynków w każdej tercji wybrano przejazd najmniej korzystny 
(generujący największe wartości WODL). Zestawiono wszystkie ekstremalne war-
tości dla reprezentatywnej zabudowy w otoczeniu odcinka Bielańskiego, obliczając 
maksymalny współczynnik odczuwalności drgań przez ludzi. Wyniki przedstawio-
no na rys. 11 w podziale na budynki znajdujące się po wschodniej (oznaczone 
literą E) i zachodniej stronie metra (oznaczone literą W). Analogicznie zestawiono 
średnie wartości WODL na rys. 12. Widmo drgań wykazuje ekstrema w wyż-
szych częstotliwościach (25-50 Hz), co jest charakterystyczne dla źródła drgań, 
jakim jest metro. Dzięki zastosowanym matom wibroizolacyjnym w tunelu, drga-
nia odbierane przez ludzi w budynkach nie przekraczają dopuszczalnych wartości 
(WODL nie przekracza wartości 1).
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Rys. 10. Przykład wibrogramu [5]

Rys. 11. Wykres maksymalnych WODL dla reprezentatywnych budynków
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Rys. 12. Wykres uśrednionych WODL dla reprezentatywnych budynków

5. Porównanie wskaźnika odczuwalności drgań z przyspieszeniem mak-
symalnym

Dokonano porównania wskaźnika odczuwalności drgań (WODL) oraz mak-
symalnego przyspieszenia przebiegu czasowego dla czujników umieszczonych na 
stropach. Dla każdego z budynków wybrano przejazd charakteryzujący się naj-
większym przyspieszeniem maksymalnym, po czym porównano WODL otrzy-
many z tego przejazdu z najwyższym WODL otrzymanym dla budynku. Spośród 
analizowanych budynków tylko w ok. 30% przypadkach największa amplituda 
przyspieszenia drgań wywoływała najbardziej niekorzystny wskaźnik odczuwal-
ności drgań. W pozostałych przypadkach najbardziej niekorzystny wskaźnik od-
czuwalności drgań przez ludzi powodowały przejazdy, których amplitudy przy-
spieszeń plasowały się na drugim lub dalszych miejscach. Pomimo tej rozbieżności 
przejazdy o najbardziej niekorzystnym WODL oraz przejazdy osiągające najwięk-
sze przyspieszenia drgań, w przeszło 85% przypadkach osiągały ekstrema warto-
ści WODL w tych samych pasmach 1/3 oktawowych. Na rys. 13 przedstawiono 
rozkład wskaźnika odczuwalności drgań dla jednego z analizowanych budynków. 
Zestawiono wartości WODL w trzech kategoriach: A_max - obliczone z przebie-
gu charakteryzującego się największą wartością maksymalną przyspieszeń drgań; 
WODL_max - obliczone z jednego przebiegu, w którym wystąpiła najwyższa war-
tość WODL; maxWODL – najgorsze wskaźniki dla każdej tercji ze wszystkich 
przebiegów dla danego budynku. Dla każdego z przypadków największe wartości 
znajdowały się w paśmie 40 Hz. Widoczna jest istotna różnica w wartościach ge-
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nerowanych z najgorszego przejazdu pod względem maksymalnych przyspieszeń 
a maksymalnego współczynnika odczuwalności drgań.

Rys. 13. Wykres WODL dla wybranego budynku

6. Wnioski

I linia metra będąc integralną częścią komunikacji miasta stołecznego Warsza-
wy umożliwia pasażerom wygodne i sprawne poruszanie się w aglomeracji. Jednak 
komfort podróżnych nie może ujemnie wpływać na komfort mieszkańców. Z tego 
względu, przy każdej inwestycji generującej zanieczyszczenia środowiska, jakimi 
są drgania, należy dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia lub maksymalnej ni-
welacji wpływów dynamicznych na budynki i ludzi w nich przebywających. Mając 
powyższe na uwadze, przy budowie ostatniego odcinka I linii metra zaprojektowa-
no maty wibroizolacyjne oraz dokonano pomiarów drgań w strefie dynamicznych 
wpływów metra.

Analizując przebiegi czasowe wykazano nieznaczną różnicę w otrzymywanych 
maksymalnych przyspieszeniach drgań na niekorzyść toru 1 oraz taboru konsor-
cjum Alstom. Tor 2 oraz pociągi rosyjskiej produkcji można by wskazać na pod-
stawie analiz średnich ze wszystkich budynków, jako czynniki generujące mniejsze 
drgania. Jednak analiza każdego budynku z osobna nie zawsze potwierdzała po-
wyższą tezę. Dlatego nie można jednoznacznie wskazać toru lub taboru generują-
cego wyższe wibracje budowli w otoczeniu metra.

Badając maksymalne współczynniki oddziaływań dynamicznych na ludzi moż-
na zauważyć, iż eksploatacja bielańskiego odcinka metra nie wpływa negatywnie 
na komfort i zdrowie mieszkańców Warszawy. Zestawienie WODL ukazuje, iż na-
wet maksymalne otrzymane współczynniki nie przekraczają progu odczuwalności 
drgań przez ludzi.
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W publikacji wykazano, iż przebieg czasowy charakteryzujący się najwyższą 
wartością maksymalnych przyspieszeń drgań nie zawsze jest najbardziej nieko-
rzystnym przebiegiem pod względem wpływu na człowieka. Rozpatrującprzebiegi 
czasowe należy z każdego wyznaczyć przyspieszenia w pasmach tercjowych, a na-
stępnie obliczyć współczynniki oddziaływań dynamicznych zgodnie z normą PN-
-88/B-02171 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”, aby określić najbar-
dziej niekorzystny wpływ na człowieka. W przypadku obliczania wartości WODL 
tylko dla najgorszego przebiegu czasowego możemy pominąć istotny przebieg, 
zaniżając rzeczywisty wpływ drgań na człowieka.
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Streszczenie. W publikacji opisano nawierzchnie z warstwą podsypki oraz nawierzchnie 
bezpodsypkowe układane na liniach dużych prędkości w aspekcie budowy nowej linii w Polsce. Pod-
kreślono znaczenie właściwego przygotowania podtorza kolejowego oraz wskazano na możliwości 
wzmocnienia warstwy podsypki.

Słowa kluczowe: linie dużych prędkości, nawierzchnie kolejowe, stabilizacja podsypki

1. Wstęp

Budowa w Polsce linii dużych prędkości w następstwie decyzji podjętej 
w 2008 r. wiąże się z koniecznością wyboru typu nawierzchni zapewniającej bez-
pieczną eksploatację bez nadmiernego zwiększania kosztów utrzymania.

Istotne jest, aby konstrukcja nawierzchni zapewniała dobre warunki współpra-
cy pojazdu z torem bez przekroczenia dopuszczalnych wartości sił dynamicznych 
oddziałujących na nawierzchnię oraz podtorze. Wartość sił 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 prędko-
ściach jazdy [5].

Nawierzchnię i podtorze charakteryzują: sprężystość konstrukcji (określana 
na podstawie pomiaru odkształceń toru pod obciążeniem), tłumienie konstruk-
cyjne oraz charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe, które opisują dy-
namiczną reakcję konstrukcji na oddziaływania pojazdów. Jednym z głównych 
czynników decydujących o wielkości oddziaływań dynamicznych jest sztywność 
podłoża szyny.

Na liniach kolei dużych prędkości (KDP) eksploatuje się obecnie zarówno 
nawierzchnie z warstwą podsypki, jak i nawierzchnie bezpodsypkowe. W obu 
wypadkach jest niezwykle istotne, aby były one układane na właściwie przygo-
towanym podtorzu. Niedotrzymanie tego warunku prowadzi do zakłóceń ruchu 
i zwiększonych kosztów utrzymania.
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2. Nawierzchnie linii dużych prędkości 

Klasyczna nawierzchnia kolejowa z warstwą podsypki jest obecnie eksploato-
wana na wielu liniach dużych prędkości (między innymi we Francji), a jej kon-
strukcja nie uległa poważniejszym zmianom. Niekorzystną okolicznością jest to, 
że warstwa podsypki będąca jednym z elementów nawierzchni pracuje w zakresie 
elastoplastycznym, co powoduje, że w eksploatacji (w przypadku dobrego podto-
rza), jest ona źródłem 80–90% trwałych odkształceń toru. Następstwem tego jest 
konieczność wykonywania okresowych regulacji jego położenia oraz niezbędnych 
napraw.

Wymaganą pionową sztywność nawierzchni (zazwyczaj 150 MN/m) uzyskuje 
się przez odpowiedni dobór jej elementów – przytwierdzeń o dynamicznej sztyw-
ności nie większej od 600 MN/m, z przekładkami i wkładkami izolacyjnymi o od-
powiednich właściwościach materiałowych. Tworzywo przekładek powinno za-
pewniać odpowiednio duży współczynnik tarcia, sprężystość i wystarczającą trwa-
łość. Pod względem sprężystości rozróżnia się przekładki miękkie o sztywności 
dynamicznej mniejszej od 100 MN/m, średnie o sztywności 100–200 MN/m oraz 
twarde o sztywności większej od 200 MN/m. Najczęściej jest obecnie stosowany 
monoblokowy lub dwublokowy podkład betonowy.

W celu zwiększenia sprężystości nawierzchni i uzyskania korzystniejszego roz-
kładu nacisków, a tym samym spowolnienia procesu zużycia podsypki oraz zuży-
cia falistego szyn, stosowane są również podkłady betonowe z przyklejonymi do 
dolnej powierzchni podkładkami USP (Under Sleeper Pads) z polimerów, o grubości 
15–30 mm i sztywności ok. 35 kN/mm. Ich stosowanie nie powoduje ograniczenia 
wielkości oddziaływań między kołem i szyną, lecz zmniejsza wielkość naprężeń 
w podsypce.

Lepszą sprężystość nawierzchni na liniach dużych prędkości można także osią-
gnąć, układając dodatkowo pod warstwą podsypki podtorowe maty wibroizola-
cyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub gumy, w postaci gotowych koryt lub 
arkuszy o różnych profilach (na przykład maty SBM (Sub Ballast Mats) o sztyw-
nościach 0,01–0,06 N/mm2). Efektem stosowania mat jest również ograniczenie 
oddziaływań wibroakustycznych podczas przejazdu pociągów dużych prędkości, 
zwłaszcza w zakresie drgań o częstotliwości ≥ 63 Hz.

Na liniach dużych prędkości nawierzchnia z warstwą podsypki wyma-
ga zwiększonych nakładów na jej utrzymanie. Jest to między innymi spo-
wodowane występowaniem nietypowych zjawisk, takich jak wywiewanie 
podsypki połączone z uszkodzeniami szyn (wady zwane belgrospis, nieujęte 
dotychczas w katalogu uszkodzeń szyn). Uszkodzenia te mają postać zagłębień 
o średnicy do 4 mm i głębokości 0,05–0,8 mm i są widoczne na powierzchni 
główki szyny, jako ciemne plamy, w obrębie których występują zazwyczaj również 
pęknięcia. Obserwowany jest także przyśpieszony proces niszczenia materiału 
podsypki wskutek wysokoczęstotliwościowych uderzeń kół o szyny. Drgania 
szyn powodują również zwiększenie przyśpieszeń łożysk osiowych pojazdów i w 
konsekwencji zauważalny wzrost sił dynamicznych. Obserwuje się wzrost liczby 
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uszkodzeń kontaktowo-zmęczeniowych główki szyny, wady wewnętrzne pro-
wadzące do pęknięć i złamań oraz zużycie faliste szyn.

Obok nawierzchni klasycznych na liniach dużych prędkości coraz powszech-
niej układa się nawierzchnie niekonwencjonalne, w których nie występuje warstwa 
kruszywa kamiennego. Podłoże szyny projektuje się wówczas jako ustrój wielo-
warstwowy, w którym wartości modułów odkształcenia poszczególnych warstw 
zmniejszają się wraz z głębokością. Wymaga to odpowiedniego doboru materiału 
oraz grubości poszczególnych warstw, ponieważ zanikanie naprężeń rozciągają-
cych w podłożu następuje na głębokości około 800 mm od spodu stopki szyny, 
w zależności od sztywności poszczególnych warstw konstrukcji.

Konstrukcja nawierzchni niekonwencjonalnej składa się najczęściej z nawierzch-
ni właściwej (szyny, przytwierdzenia, podkładów stanowiących punktowe podpar-
cie szyny lub płyta betonowa, betonowa warstwa nośna lub warstwa stabilizowana 
hydrauliczna) oraz z podłoża obejmującego warstwy ochronne, w tym górną war-
stwę mrozoochronną oraz niezwiązaną warstwę gruntu zagęszczonego lub niesortu 
spoczywającą na gruncie rodzimym.

Obecnie na liniach dużych prędkości układa się nawierzchnie o różnych roz-
wiązaniach konstrukcyjnych (na przykład typu Rheda 2000 lub Bögl i Getrac). 
W rozwiązaniach tych szyny mogą być przytwierdzone do dwublokowych pod-
kładów wtopionych w zbrojone betonowe koryto, które z kolei opiera się na be-
tonowej płycie. Nawierzchnie bezpodsypkowe charakteryzują się dobrą statecz-
nością położenia toru, niewrażliwością na działanie sił podłużnych, na przykład 
wskutek ogrzania szyn prądami wirowymi przy hamowaniu, dużą trwałością kon-
strukcji (60 lat) oraz znacznie mniejszymi kosztami utrzymania niż w przypad-
ku nawierzchni z warstwą podsypki. Nawierzchnie bezpodsypkowe są układane 
na zróżnicowanym podłożu (mosty, tunele, podtorze ziemne, podłoże rozjazdów) 
i szczególnie chętnie tam, gdzie liczba obiektów inżynieryjnych występujących na 
linii jest znaczna.

Uzyskuje się dobrą dokładność położenia toru, ale możliwość jego regulacji jest 
ograniczona, a usunięcie skutków awarii lub wykolejenia wymaga znacznie dłuż-
szego czasu niż w przypadku nawierzchni klasycznej.

Zarówno nawierzchnie klasyczne, jak i bezpodsypkowe można układać na 
podłożu ziemnym pod warunkiem właściwego zagęszczenia gruntu. Nie spełniają 
tego warunku nasypy powyżej 10 m wysokości, głębokie przekopy wykonywane 
w gruntach spoistych (na przykład iłach), grunty podatne na osiadanie przy zawil-
goceniu (lessy, gipsy) oraz nasypy na podłożu szczególnie podatnym na odkształ-
cenia (na przykład na torfach).

Podtorze na liniach dużych prędkości powinno mieć odpowiednią wytrzyma-
łość i sztywność, a jego górne warstwy powinny być zabezpieczone przed oddzia-
ływaniem zwiększonych drgań. Podtorza kolejowego nie traktuje się jako obiektu 
mającego spełniać warunki interoperacyjności. Może być ono wykonywane zgod-
nie z przepisami danego kraju, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących 
sztywności i własności wibroakustycznych toru oraz właściwej szerokości między-
torzy.
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Należy również pamiętać, że przy prędkościach przekraczających 100 km/h 
narastanie drgań w torze i podtorzu może prowadzić do rozluźnienia ziaren 
gruntu i pionowych odkształceń toru. Nasilenie tego zjawiska zależy od prędko-
ści rozchodzenia się fal powierzchniowych (fal Rayleigha). Krytyczna prędkość 
tych fal zależna jest od rodzaju ośrodka gruntowego [4].

Właściwe przygotowanie podłoża gruntowego na liniach dużych prędkości 
jest niezwykle ważne i wymaga wykonania badań właściwości gruntu i oceny 
jego nośności. Uzyskanie wymaganych modułów odkształcenia osiąga się często 
drogą dodatkowego zagęszczania i stabilizacji gruntu. Warunkiem niezbędnym 
jest również dobre odwodnienie podtorza.

Na liniach KDP z nawierzchnią bezpodsypkową technologia napraw jest nie-
co inna. Wymiany szyn dokonuje się z użyciem stosowanych wcześniej techno-
logii, lecz późniejsza regulacja położenia toru wymaga rozmieszczenia przekła-
dek wyrównawczych umożliwiających przywrócenie właściwego położenia toru 
w obu płaszczyznach. Podobnie można stosować dotychczasowe technologie szli-
fowania szyn. Pozostaje jednak do rozwiązania problem wymiany nawierzchni 
po upływie okresu jej żywotności. W przypadku bezpodsypkowych konstrukcji 
monolitycznych prawdopodobnie konieczne będzie usunięcie całej nawierzchni. 
W pozostałych rozwiązaniach możliwa jest naprawa warstwy betonowej lub bi-
tumicznej na miejscu, po usunięciu szyn i podkładów.

Analiza kosztów budowy i eksploatacji nawierzchni na liniach dużych pręd-
kości powinna zatem uwzględniać specyfikę ich utrzymania, w tym naprawy 
w tunelach i na obiektach mostowych, stosowane technologie budowy, oszaco-
wanie strat ruchowych wynikających z potrzeby wykonania napraw (na przykład 
wymiany pękniętych szyn) oraz ocenę ryzyka utraty zdolności eksploatacyjnej 
przez linię kolejową.

W warunkach polskich wiele okoliczności przemawia za wyborem na-
wierzchni z warstwą podsypki, między innymi ze względu na warunki tereno-
we [2] i prawdopodobnie stosunkowo niedużą liczbę obiektów inżynieryjnych 
oraz możliwość zastosowania prostszych, znanych technologii budowy, a następ-
nie utrzymania nawierzchni. Warunkiem jest właściwe przygotowanie podto-
rza ziemnego. Można tu odwołać się do doświadczeń kolei francuskich, które 
eksploatują nawierzchnie podsypkowe, stosując wzmocnione przytwierdzenia 
(system FCX), przekładki o dużej sprężystości, podkłady z podkładkami USP, 
dodatkową stabilizację polimerami górnej warstwy podsypki, jak również ukła-
danie dodatkowej warstwy gruntu stabilizowanego bitumem [3].

Wyniki badań prowadzonych w latach 2007–2014 na Centralnej Magi-
strali Kolejowej potwierdzają możliwość zwiększenia odporności nawierzchni 
na odkształcenia dzięki zastosowaniu kompozytu tłuczniowego w postaci war-
stwy tłucznia uzbrojonej geosiatkami i miejscowo stabilizowanej chemicznie [1] 
(rys. 1).
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Oznaczenia:
(1) – szyna UIC 60 (60E1), (2) – podkład strunobetonowy, (3) – warstwa tłucznia stabilizowanego chemicznie, (4) – war-
stwa dolna zagęszczonego tłucznia, (4) – warstwa górna zagęszczonego tłucznia, (5) i (6) – geosiatka (geowłóknina)

Rys. 1. Nawierzchnia z kompozytem tłuczniowym

Rys. 2. Odcinek doświadczalny 
nawierzchni z kompozytem 
tłuczniowym (widok geosiatek 
i sklejony żywicą tłuczeń)
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Proponowane rozwiązanie, opisane w licznych pracach prezentowanych na kon-
ferencjach, przewiduje jednoczesne mechaniczne i chemiczne uodpornienie warstwy 
podsypki na zjawisko dekonsolidacji. Mechaniczne uodpornienie polega na uzbroje-
niu podsypki dwiema geosiatkami. Pierwsze, dolne zbrojenie stanowi geosiatka lub 
geowłóknina ułożona na styku podsypki z górną warstwą podtorza (rys. 2).

Rys. 3. Wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych dla działek II1, II2 i II3 w zestawie-
niu z sektorem porównawczym IV

Rys. 4. Wartości odchyleń standardowych nierówności poziomych toru dla działek II1, II2 i II3 oraz 
sektora porównawczego IV
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Po ułożeniu i zagęszczeniu pierwszej warstwy tłucznia (4) ułożono na podsypce 
drugą geosiatkę. Pomiary wykonywano drezyną EM-120 w okresie odpowiada-
jącym przeniesieniu przez nawierzchnię obciążenia ponad 18 Tg. Na rys. 3 i 4 
przedstawiono zmiany wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych 
i poziomych toru, które wskazują na istotne ograniczenie nierówności poziomych 
toru przy mniej widocznym, aczkolwiek również zauważalnym wpływie stabiliza-
cji podsypki na zmiany odkształceń pionowych toru.

Podkreślenia wymaga fakt, że ograniczenie odkształceń pionowych toru nastą-
piło również na odcinku porównawczym, gdzie dodatkowo ułożono na podtorzu 
warstwę niesortu.

3. Podsumowanie

Na liniach KDP eksploatuje się obecnie zarówno nawierzchnie z warstwą pod-
sypki, jak i nawierzchnie bezpodsypkowe. W obu przypadkach jest niezwykle 
istotne, aby były one układane na właściwie przygotowanym podtorzu.

Zaletą nawierzchni bez podsypki jest korzystniejszy - z uwagi na skrajnię bu-
dowli - przekrój poprzeczny linii oraz znacznie mniejsze nakłady na utrzymanie. 
Jednak możliwość regulacji położenia toru jest ograniczona, a usunięcie skutków 
ewentualnej awarii lub wykolejenia wymaga znacznie dłuższego czasu niż w przy-
padku nawierzchni klasycznej. Budowa nawierzchni bezpodsypkowych wymaga 
ponadto stosowania zaawansowanych technologii i dużej dokładności robót.

Budowa linii dużych prędkości w Polsce wymaga decyzji o wyborze typu na-
wierzchni. Należy pamiętać, że nawierzchnia ta musi spełniać wymagania RAMS 
również w zakresie utrzymania, co powinno być przedmiotem analiz na różnych 
etapach realizacji – dotyczących niezawodności, dyspozycyjności, naprawialności 
i bezpieczeństwa drogi kolejowej oraz łącznych kosztów LCC. Wiele czynników, 
takich jak dogodne warunki terenowe oraz prawdopodobnie stosunkowo niewiel-
ka liczba obiektów inżynieryjnych i możliwość użycia prostszych technologii bu-
dowy i utrzymania linii, skłania do wyboru nawierzchni podsypkowej.
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Streszczenie. Dzięki istotnemu wsparciu finansowemu na terenach kolejowych realizowana 
jest modernizacja na dużą skalę. Liczne odcinki robót wymagają równie licznych wykonawców 
na każdym etapie inwestycji. Firmy geodezyjne wchodzące na tereny kolejowe bez doświadczenia 
branżowego popełniają podstawowe i nieraz bardzo kosztowne błędy. Precyzyjne i spójne przepisy 
dają szansę na sprawną, prawidłową i terminową realizację inwestycji. Praca dotyczy tematyki 
związanej z przyjmowaniem i kontrolą dokumentacji z pomiarów satelitarnych przez Kolejowe 
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zwrócono uwagę na szczególną specyfikę 
tematyki opracowania. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące stosowania pomiarów satelitar-
nych w Polsce, z uwzględnieniem przepisów branżowych dotyczących terenów kolejowych. Akcent 
położono na zawartość operatu z pomiarów satelitarnych oraz możliwość kontroli poprawności wy-
konanych pomiarów i obliczeń przez KODGiK. 

Słowa kluczowe: Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, operat 
techniczny, kolejowa osnowa geodezyjna, statyczne pomiary satelitarne

1. Wprowadzenie

W zakresie jakości składania i odbioru operatów geodezyjnych z pomiarów 
satelitarnych następuje w Polsce sukcesywny postęp. Nie mniej jest to zagadnie-
nie, które nadal wymaga normalizacji i standaryzacji, gdyż w istotnym zakresie 
jest niedoprecyzowane, co sprzyja swobodnemu traktowaniu przez składających 
operaty jak i odbierających je, przy czym wymagania odbierającego są decydują-
ce, choć nierzadko subiektywne. Ponadto stanowisko Głównego Geodety Kraju 
przedstawione w piśmie kierowanym do Lubuskiego WINGiK [3] sankcjonuje 
w ramach jednej struktury administracyjnej autonomiczność ośrodków i podkreśla 
indywidualną „interpretację i stosowanie obowiązującego prawa”. W tym aspekcie 
należy zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu odczuwalny jest niewystarczający po-
ziom wiedzy osób odpowiedzialnych za przyjmowanie operatów do zasobu.

1	 Praca	wykonana	w	ramach	badań	statutowych,	umowa	nr	11.11.150.005
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Praca porusza dość specyficzną tematykę, koncentrując się na branży, aczkol-
wiek w części dotyczącej stricte zagadnień związanych z operatami geodezyjnymi 
z pomiarów satelitarnych może być istotna w geodezji ogólnie.

Specyfika tematyki pracy wynika już z charakteru terenów, których dotyczy. 
Tereny kolejowe posiadają status terenów zamkniętych na mocy Ustawy [18]. Są 
to więc tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeń-
stwo państwa. Granice obszaru zamkniętego określane są w drodze decyzji przez 
właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Dla terenów kolejo-
wych była to Decyzja nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2000 r. 
[1] Aktualizacje granic terenów zamkniętych pojawiają sie w postaci cyklicznych 
decyzji, ostatnia z 15.10.2015 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju [2]. Dotyczą 
one w zasadzie wyłączania niektórych obszarów należących do kolei z granic tere-
nów zamkniętych. W przypadku terenów zamkniętych nie ma obowiązku zgła-
szania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników tych 
prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dla terenów za-
mkniętych nie jest prowadzona mapa zasadnicza, a odrębne mapy, zawierające 
również podziemne uzbrojenie terenu. Prace geodezyjne i kartograficzne podlegają 
zgłoszeniu i przekazaniu wyników do Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), funkcjonujących w ramach struktur PKP 
S.A. W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwa powiatowe, powinny być 
zamieszczone uwagi informujące, że określona działka posiada status terenu za-
mkniętego oraz powinien być podany adres zarządcy nieruchomości gruntowej 
w strukturze PKP S.A.

Kolejowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) 
funkcjonują w ramach Wydziałów Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych Depar-
tamentu Geodezji i Współpracy z Samorządami spółki PKP S.A. Obszary podle-
gające poszczególnym KODGiK przedstawia rys. 1 [23]. ZadaniaKODGiK obej-
mują [23]:

- ewidencjonowanie prac geodezyjnych prowadzonych na terenach zamknię-
tych,

- prowadzenie zasobu geodezyjnego złożonego z map sytuacyjno-wysokościo-
wych, profili podłużnych linii kolejowych, geometrii osi torów i dokumen-
tacji geodezyjnej,

- udostępnianie map sytuacyjno-wysokościowych terenów kolejowych,
- kontrolę opracowania i nadzór prac geodezyjno-kartograficznych wykona-

nych na terenach zamkniętych wraz z przyjęciem ich do zasobu KODGiK,
- informowanie właściwych starostw o zmianach wprowadzonych do ewiden-

cji terenów zamkniętych oraz przekazywanie dokumentacji dotyczącej dzia-
łek wyłączanych z ewidencji terenów zamkniętych.

W 2001 roku powstała grupa spółek PKP w wyniku procesu restrukturyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z dyrekty-
wami Unii Europejskiej głównym celem takich przemian było rozdzielenie dzia-
łalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie 
samodzielnych podmiotów prawa handlowego [6]. Z jednego przedsiębiorstwa 
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państwowego wyłoniono tzw. spółkę wiodącą (dominującą) PKP S.A. i kilkanaście 
tzw. spółek operatorskich, wśród nich, zajmującą się infrastrukturą, spółkę PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rys. 1. Obszary w gestii KODGiK 
Źródło: http://pkpsa.pl/nieruchomosci/geodezja-i-kartografia

W tym kontekście pojawił się kolejny czynnik specyficzny dla tematyki pracy, 
czyli funkcjonowanie dwóch struktur w ramach tematyki związanej z geodezją: 
Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) 
w ramach PKP S.A. oraz Biura Geodezji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zainteresowanie geodezją przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest 
naturalną konsekwencją konieczności utrzymania infrastruktury kolejowej.

Kolejną swoistą kwestią tematyki jest składanie operatów technicznych 
w KODGiK w spółce PKP S.A., podczas gdy najaktualniejsze przepisy dla 
tematyki opracowania są wynikiem starań i autorstwa spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Wprawdzie podstawową dla wykonywania pomiarów geodezyjnych 
na terenach kolejowych jest „Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów 
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w geodezji kolejowej» D-19, aktualizowana w 2000 r. [13], jednak nie dostrzega 
ona w swoich zapisach pomiarów satelitarnych. Problematykę pomiarów sateli-
tarnych porusza natomiast standard techniczny Ig-7 [11] PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A., dla którego spółka przygotowała podbudowę w postaci standardu 
technicznego Ig-6 [10], oraz kontynuację tematyki dla linii niezelektryfikowanych 
w postaci standardu technicznego Ig-8 [12].

2. Specyfika pomiarów satelitarnych waspekcie geodezyjnych operatów 
technicznych 

Ograniczenie tematyki pracy dotyczącej składania i odbioru operatów tech-
nicznych z pomiarów geodezyjnych tylko do zakresu pomiarów satelitarnych wy-
nika w pewnej mierze z ich relatywnej nowości na terenach kolejowych, ale przede 
wszystkim z ich specyfiki dotyczącej zagadnienia jakości wyników pomiarów oraz 
możliwości kontrolowania poprawności ich uzyskania i wiarygodności. W operacie 
z pomiarów satelitarnych mamy do czynienia ze stykiem złożonej teorii zagad-
nienia oraz bardzo prostej realizacji pomiaru od strony technicznej i możliwości 
nawet automatycznego opracowania kameralnego. Takie zestawienie pozwala na 
stosowanie pomiarów satelitarnych przez osoby posiadające absolutnie minimalną 
wiedzę związaną z tą tematyką. W praktyce może to stanowić istotny problem. 
Można wskazać przypadki, że nawet osoby posiadające doświadczenie oddają 
opracowania niskiej jakości, mało wiarygodne i istotnie odbiegające od stanu fak-
tycznego [20].

Wypada nadmienić, że pomiary naziemne mają natomiast dobrze utrwalone 
zasady realizacji i odbioru, choć i w ich zakresie można by analizować stosowanie 
najnowszych technologii.

Problematyka jakości wyników pomiarów satelitarnych była poruszana 
w publikacjach niejednokrotnie, także w ramach Zeszytów krakowskiego oddzia-
łu SITK [19, 20, 21, 22]. Na potrzeby opracowania przytoczone zostaną tylko 
podstawowe informacje, a szczegóły wraz z analizami materiałów obserwacyjnych 
można znaleźć między innymi w wymienionych źródłach.

W języku polskim nadal funkcjonuje wymienność stosowania pojęcia precyzji 
i dokładności. W przypadku pomiarów satelitarnych rozróżnianie tych pojęć ma 
szczególne znaczenie. Ponadto relatywnie rzadko pojawia się termin wiarygod-
ności wyników związany z pojęciem niezawodności. Wzajemne relacje precyzji, 
dokładności i niezawodności przedstawia rys. 2 [20].

W znaczeniu precyzji potocznie najczęściej pojawia się termin powtarzalność, 
gdyż pojęcie to dotyczy skupienia obserwacji wokół średniej z nich. Miarą precyzji 
jest odchylenie standardowe, więc precyzję zawsze możemy obliczyć, gdy mamy 
minimum dwie wartości jakiejś wielkości. Stwierdzenie to wskazuje na koniecz-
ność występowania obserwacji nadliczbowych, aby możliwe było praktyczne osza-
cowanie jakości wyników pomiarów. Teoretycznie można posłużyć się założonymi 
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błędami instrumentalnymi obserwowanych wielkości, aby ocenić jakość wyników 
obliczeń. Wówczas mogą nie być poprawnie uwzględnione rzeczywiste warunki 
wykonania pomiaru i ich wpływ na wyniki.

Rys. 2. Ilustracja pojęć dokładności, precyzji oraz niezawodności, xp - wartość prawdziwa, 
xś - wartość średnia

Dokładność odnosi się do wartości prawdziwej mierzonych, czy też oblicza-
nych wielkości, która nie jest znana. Jest to fundamentalna przyczyna proble-
mów z estymacją niezawodności wyników, czyli możliwością stwierdzenia ich 
wiarygodności, gdyż duża niezawodność zawsze idzie w parze z dużą dokładno-
ścią (rys. 2). Podstawowa rozbieżność pojęć precyzji i dokładności wynika z wy-
stępowania błędów o charakterze systematycznym. Cechą szczególną i istotną 
w przypadku pomiarów satelitarnych jest czasoprzestrzenna korelacja błędów, 
modelowanie obserwacji, czyli korzystanie z różnych modeli kilku zjawisk oraz 
różnicowanie obserwacji w algorytmie obliczeniowym z opcją skorzystania 
z w pełni automatycznego opracowania lub przy bardzo małej ingerencji użyt-
kownika. Efektem jest możliwość uzyskania wysokiej precyzji wyników nawet 
zupełnie nieświadomie. Natomiast precyzyjne wyniki nie muszą być automa-
tycznie i analogicznie dokładne i wiarygodne. Przykład opisany w [22] jest bar-
dzo reprezentatywny dla przedstawionej sytuacji. Precyzja wykazana w operacie 
na poziomie 1 mm okazała się w pomiarze kontrolnym dokładnością na pozio-
mie sięgającym nawet 47 mm.

Na tym przykładzie można postawić pytanie, czy uzyskując wysoką precyzję 
pomiarów konieczne jest uzyskanie również wysokiej dokładności? Jest to klu-
czowe zagadnienie dla ODGiK, zarówno kolejowych jak i powiatowych, gdyż 
w odbieranych operatach z pomiarów satelitarnych otrzymują informację o pre-
cyzji pomiaru. Natomiast postawienie równoważnego pytania, czy pomiar pre-
cyzyjny musi być także i wiarygodny, czyli odpowiadający prawdzie, zmniejsza 
ewentualne wątpliwości.
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3. Charakterystyka przepisów związanych z pomiarami satelitarnymi

Podstawą funkcjonowania jednostek każdej administracji, państwowej czy 
branżowej, są przepisy na poprawne wykonanie zadań, które są w jej gestii, pod-
legają jej odbiorowi, kontroli i udostępnianiu, sformalizowane w dokumentach 
zróżnicowanej rangi.

Pomiary satelitarne długo czekały na ich formalne uwzględnienie w przepi-
sach, szczególnie pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK (Real Time 
Kinematic) oraz RTN (Real Time Network). Nie mniej zdecydowanie bardziej 
wiarygodne wyniki statycznych pomiarów satelitarnych również długo były pro-
blematyczne w odbiorze dla ODGiK. Dla pracowników ODGiK technologia 
satelitarna była zupełnie nieznaną nowością, z brakiem kontrolowalnych kątów 
i długości, a dla wykonawców bardzo efektywnym i ekonomicznym narzędziem. 
Powstawał więc często konflikt interesów. Kluczowe dla przyjmowania do 
zasobu wyników pomiarów satelitarnych, są kompetencje w tej tematyce, i to 
każdej ze stron.

Również ewolucja i zróżnicowanie rangi przepisów w przypadku pomiarów sa-
telitarnych świadczą o niezbyt pewnym poruszaniu się w tematyce przez zaintere-
sowane strony. Tematyka pomiarów satelitarnych po ok. 25 latach praktycznego 
funkcjonowania doczekała się zapisów począwszy od ustaw przez rozporządzenia, 
instrukcje, standardy techniczne, wytyczne, zalecenia, aż po poradnik, który jest 
świadectwem na aktualność i istotność edukacji w tym obszarze wiedzy.

Chcąc ująć w sposób uporządkowany tematykę przepisów regulujących wy-
konywanie, opracowywanie i składanie operatów technicznych z pomiarów sate-
litarnych realizowanych na terenach kolejowych należy zwrócić uwagę i dokonać 
podziału na:

A. Różne metody i procedury pomiarowe
Ze względu na bardzo istotne różnice konieczne jest rozróżnienie statycz-
nych pomiarów satelitarnych oraz pomiarów kinematycznych w czasie 
rzeczywistym RTK, łącznie z ich sieciową odmianą RTN. Wyniki pomia-
rów RTK/RTN są mniej dokładne i bardziej zawodne (mniej wiarygodne) 
w stosunku do wyników pomiarów statycznych. Precyzja obydwu rodzajów 
pomiarów może być zbliżona, co silnie zależy dla pomiarów RTK/RTN od 
aktywności jonosfery związanej z cyklami aktywności słonecznej.

B. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Ze względu na geometrię rozwiązywanego w pomiarach satelitarnych zada-
nia przestrzennego liniowego wcięcia wstecz, współrzędne sytuacyjne będą 
wyznaczane dokładniej niż wysokości. Orientacyjnie można sformułować 
zależność, że w przypadku pomiarów statycznych ok. dwukrotnie, w przy-
padku pomiarów RTK/RTN nierzadko trzykrotnie. Precyzja wyników może 
być w aspekcie rodzaju współrzędnych zróżnicowana jak opisano powyżej 
(szczególnie pomiary RTK/RTN) lub zbliżona (szczególnie dla pomiarów 
statycznych, przy nieznacznie i nieistotnie niższej precyzji dla wyznaczo-
nych wysokości, np. o 1 mm).
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C. Zakres obszarowo - merytoryczny obowiązywania przepisów
W przypadku pomiarów satelitarnych możemy wskazać, szeregując wzglę-
dem obszaru obowiązywania, przepisy GUGiK regulujące pomiary geode-
zyjne, przepisy spółki PKP S.A. uzupełniające przepisy GUGiK o tematykę 
specyficzną dla terenów kolejowych oraz określające zasady pracy KOD-
GiK, a także przepisy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określające zasady 
prowadzenia pomiarów geodezyjnych na potrzeby utrzymania infrastruk-
tury kolejowej.

D. Zakres stosowania pomiarów satelitarnych na terenach kolejowych
Ze względu na istotność dla pomiarów na terenach kolejowych szerzej ana-
lizowana będzie technologia statycznych pomiarów satelitarnych. Jest ona 
stosowana do wyznaczania współrzędnych punktów osnów geodezyjnych 
stanowiących odniesienie dla lokalizacji przestrzennej obiektów i infrastruk-
tury kolejowej. Kluczowe na terenach kolejowych pojęcie skrajni wskazuje 
na znaczenie jakości wyników tych pomiarów.

E. Przepisy dotyczące: realizacji, opracowania i zasad złożenia operatu z po-
miarów satelitarnych
Treść przepisów odnoszących się do pomiarów satelitarnych skłania do wy-
szczególnienia wprost etapów technologii statycznych pomiarów satelitar-
nych. Najczęściej regulacje dotyczą zasad wykonywania pomiarów satelitar-
nych. Najbardziej pomijaną w przepisach jest tematyka związana z opraco-
waniem obserwacji satelitarnych.

Echa sformułowanych powyżej kryteriów przeplatają się w różnym stopniu 
w różnych przepisach. 

4. Przepisy związane z pomiarami satelitarnymi

W 2011 roku nastąpiła istotna zmiana w przepisach geodezyjnych. Straciły 
ważność instrukcje, w miejsce których pojawiło się Rozporządzenie w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-
rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [14]. Powodem tej 
zmiany było odniesienie się po 14 latach do art. 87 Konstytucji RP z 1997 r. [7] 
stanowiącego, że „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospoli-
tej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
rozporządzenia”. Zakres regulacji Rozporządzenia ograniczony jest do pomiarów 
sytuacyjno - wysokościowych. Rozporządzenie definiuje rodzaje satelitarnych tech-
nik pomiarowych oraz określa warunki konieczne dla możliwości ich stosowania. 
Ujęte w tytule standardy opracowywania i przekazywania wyników w zakresie 
pomiarów satelitarnych nie wnoszą zbyt wiele konkretnych treści. Jeden z para-
grafów dotyczy „harmonizacji” danych przestrzennych objętych bazami danych ze 
zbiorami danych uzyskanymi z pomiarów GNSS, wskazując pośrednio na ich nad-
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rzędność. Z kolei dane obserwacyjne osnów pomiarowych pozyskane z pomiarów 
naziemnych i satelitarnych powinny być wg Rozporządzenia wyrównane łącznie.

Można przy okazji zaakcentować problematykę terminologii i przytoczyć po-
lemikę z [8]. W Rozporządzeniu w sprawie standardów w miejsce powszechnie 
używanego w geodezji pojęcia „obserwacji” wprowadzono termin „dane obserwa-
cyjne”, interpretując, że obserwacje to czynność, a nie wynik pomiaru. Stoi to 
w sprzeczności z zapisem §9 Rozporządzenia o osnowach [15], mówiącym, że 
wyrównuje się obserwacje (czyli wg Rozporządzenia o standardach wyrównaniu 
podlegają „czynności”?). Przedstawiona sytuacja wskazuje, że problematyka prze-
pisów w geodezji, a w szczególności dotyczących pomiarów satelitarnych, powinna 
być nadal przedmiotem opracowań.

W kontekście operatu technicznego Rozporządzenie w sprawie standardów 
stanowi, że na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników 
pomiarów osnowy pomiarowej składają się dane obserwacyjne oraz ich błędy śred-
nie po wyrównaniu. W tym miejscu znaczenia nabiera rozumienie problematyki 
pomiarów satelitarnych. W przypadku pomiarów naziemnych interpretacja jest 
prosta i dobrze rozpoznawana przez KODGiK oraz wykonawców. W przypadku 
pomiarów satelitarnych dane obserwacyjne to odczyty kodów i faz sygnałów sate-
litarnych, ewentualnie dodatkowo „obserwacje Dopplera”, czyli przesunięcia czę-
stotliwości wywołane zjawiskiem Dopplera. Podchodząc do zagadnienia sumiennie 
należy wskazać, że w przypadku pomiarów RTN sytuacja de facto komplikuje 
się znacząco, ale problem nie jest wiodący dla tematyki opracowania i nie będzie 
przedmiotem rozważań. Problematyka danych obserwacyjnych ma zdecydowanie 
bardzo istotne znaczenie praktyczne dla KODGiK, kluczowe dla możliwości kon-
troli. Dane obserwacyjne ze statycznych pomiarów satelitarnych są rejestrowane 
przez odbiornik satelitarny w jego pamięci (wewnętrznej lub na karcie pamięci). 
W aspekcie KODGiK należy wymagać przekazania tych danych w formie elek-
tronicznej. Wymóg wydruku, analogiczny do dzienników z pomiaru naziemnego, 
jest absolutnie bezsensowny. W pomiarach RTK/RTN rejestracja obserwacji jest 
wyłącznie opcjonalna i nie wszystkie odbiorniki satelitarne posiadają taką opcję.

W roku 2012 pojawiły się dwa kolejne Rozporządzenia, istotne z punktu 
widzenia tematyki pracy. Pierwsze, wspominane już, dotyczące osnów [15] oraz 
drugie dotyczące państwowego systemu odniesień przestrzennych [16]. W Roz-
porządzeniu o osnowach zamieszczono standard techniczny zakładania i utrzy-
mania osnów podstawowych i szczegółowych w postaci załącznika nr 1. Roz-
porządzenie dotyczy osnów krajowych: fundamentalnej, podstawowej bazowej 
i szczegółowej, wprowadzając niezależny od tego podziału, podział na trzy klasy. 
Nie dotyczy więc formalnie osnowy geodezyjnej i specjalnej na terenach kole-
jowych. Nie mniej zapisy Rozporządzenia mogą być pomocne w formułowaniu 
przepisów dla osnów na terenach kolejowych. Z punktu widzenia KODGiK, 
zapisy dotyczące osnów w sposób ogólny określają, że metody i technologie po-
miaru stosowane przy zakładaniu osnów mają być tak dobrane, aby wykonawcy 
i organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej miały możliwość dokonywania 
kontroli na poszczególnych etap tych prac, co ma polegać na co najmniej dwu-
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krotnym niezależnym wykonaniu pomiarów i obliczeń, wykonaniu obserwacji 
nadliczbowych, porównaniu wyników pomiaru i obliczeń w celu wykrycia i eli-
minacji błędów grubych.

Rozporządzenie w sprawie systemu odniesień przestrzennych ma znacze-
nie podstawowe dla geodezji. Szczególne istotne jest dla możliwości stosowa-
nia niwelacji satelitarnej. Program Transpol w wersji 2.06 jest uzupełnieniem 
Rozporządzenia o zbiory danych określające wartości modeli wraz z opisem. 
Modele dotyczą: różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-
ETRF2000 i PL-ETRF89, różnic wysokości normalnych pomiędzy układami 
wysokościowymi PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH oraz wysokości 
obowiązującej quasigeoidy PL-geoid-2011. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej mogą weryfikować poprawność stosowania państwowego sys-
temu odniesień przestrzennych przez wykonawców wykorzystując ten program.

W 2008 roku powstał projekt wytycznych technicznych G1.12 „Pomiary 
satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASGEUPOS” [4]. 
W dokumencie podjęto próbę uporządkowania tematyki związanej z realizacja 
pomiarów satelitarnych.

W 2011 roku opracowano ostatnią wersję Zaleceń technicznych GUGiK [5]. 
Dokument pozostaje na stronie systemu ASG-EUPOS z adnotacją o jego archi-
walnym charakterze i chociaż jego zapisy są zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa jednakże nie mają charakteru normatywnego i nie mogą być traktowane 
jako obowiązujący standard techniczny wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych.

Dla kompletności wypada wspomnieć, że w 2013 roku GUGiK opracował 
Poradnik użytkownika ASG-EUPOS. Opracowanie nie ma charakteru przepi-
sów, ale może być pomocne dla osób związanych zawodowo z tematyką pracy.

Na terenach kolejowych podstawowym opracowaniem geodezyjnym jest in-
strukcja D-19 [13] spółki PKP S.A z 2000 r. Przepisy instrukcji D-19 obejmują 
rodzaje robót geodezyjnych, „których technologia odbiega od pomiarów przed-
stawionych w instrukcji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii”, a dotyczą 
głównie zasad pomiarów na obszarze kolejowym. W instrukcji nie ma żadnych 
odniesień do pomiarów satelitarnych. Jest to dokument archaiczny.

Najkonkretniejsze z istniejących zapisów dotyczących pomiarów satelitar-
nych na terenach kolejowych zawarto w standardzie technicznym Ig-7 spółki 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dokument nie jest pozbawiony wad i braków. 
Nie będą one jednak przedstawiane w niniejszym opracowaniu, gdyż były m.in. 
przedmiotem pracy [22], z którą można się zapoznać chcąc uzupełnić wiedzę 
w poruszanej tematyce. Na podkreślenie zasługuje fakt dostosowania w standar-
dzie technicznym Ig-7 technologii wyznaczania współrzędnych punktów KOS 
(Kolejowej Osnowy Specjalnej) do pomiarów satelitarnych, uznając ich nadrzęd-
ną rolę w realizacji zagadnienia. Nie uwzględniono wprawdzie szczegółów wyni-
kających np. z rozmaitych przypadków terenowych, ale wynik prac jest krokiem 
w słusznym kierunku.
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5. Operat z pomiarów satelitarnych i jego przyjęcie do zasobu

Definicji wprost pojęcia operatu technicznego nie można się doszukać w prze-
pisach. Chcąc przedstawić zagadnienie dotyczące przyjmowania do zasobu operatu 
technicznego z pomiarów satelitarnych wypada zwrócić uwagę na cel jego sporzą-
dzania. Świadomość celu umożliwia sprawne dostosowywanie szczegółowych wy-
magań dla opracowań wykonywanych z wykorzystaniem pojawiających się tech-
nik pomiarowych z uwzględnianiem ich rozwoju. Aktualnie pojęcie operatu tech-
nicznego wiąże się z opracowaniem ujętym w formie pisemnej (wydruku) danego 
zagadnienia technicznego, które może być uzupełnione o jego kopię i załączniki 
w formie elektronicznej. W przypadku odbioru operatów przez jednostki admini-
stracji, najczęściej wymagane jest dostosowanie jego treści do przepisów sformuło-
wanych dla danego zagadnienia. Należy oczekiwać, że dla jednostek administracji 
operaty będą z czasem przygotowywane tylko w wersji elektronicznej. Przemawia 
za tym m.in. konieczność ich archiwizacji. Rozporządzenie [17] stwierdza, że ope-
raty techniczne zawierają rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wyko-
nanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych oraz 
cyfrowe zbiory kopii dokumentów, wchodzących w skład tych operatów.

Wymogi stawiane zawartości operatu technicznego aktualnie mogą być usta-
lone arbitralnie. Można wymagać od wykonawcy dokumentowania zadania po-
miarowego w sposób minimalny (szkic sieci, współrzędne wyrównane z błędami 
średnimi), maksymalny możliwy (pełny raport z oprogramowania do postproces-
singu i wyrównania obserwacji satelitarnych). Najczęściej stosowana jest zasada, 
aby treść operatu z pomiarów satelitarnych odpowiadała operatowi z pomiarów 
naziemnych z podstawowym uwzględnieniem jego specyfiki, np. czas obserwacji, 
PDOP (Position Dilution of Precision), itp. Na podstawie operatu technicznego 
musi być możliwa ocena poprawności realizacji zadania zgodnie ze stawianymi 
wymogami (przepisy dla ODGiK, a także uzgodnienia, SIWZ dla Zleceniodawcy) 
i w jak najszerszym zakresie możliwość stwierdzenia prawdziwości podanych infor-
macji. Ogólną tendencją jest próba zamieszczania w operacie produktu finalnego 
z ograniczaniem informacji o sposobie jego uzyskania, co oczywiście utrudnia lub 
uniemożliwia przeprowadzenie kontroli odbierającemu. Rozsądne sformułowanie 
wytycznych do składu operatu technicznego z pomiarów satelitarnych wymaga 
wiedzy o specyfice technologii pomiarowej, szczególnie jej słabszych stronach. 
W operacie powinny się znaleźć informacje, które odbierający jest w stanie zin-
terpretować, co oznacza, że musi dysponować odpowiednią wiedzą. Należy pod-
kreślić, że przyjęcie operatu technicznego do zasobu uwiarygodnia zawarte w nim 
dane, na których może chcieć się oprzeć inny wykonawca przy realizacji swojego 
tematu pomiarowego.

We wspomnianych powyżej przepisach można znaleźć zapisy dotyczące składu 
operatu technicznego z pomiarów geodezyjnych oraz ze wskazaniem szczegóło-
wym na pomiary satelitarne, co ma miejsce głównie w Zaleceniach [5]. Tematyka 
opracowania satelitarnych danych obserwacyjnych w przepisach zasadniczo nie 
jest rozwijana.
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W przypadku określania szczegółowej zawartości operatu z pomiarów sateli-
tarnych podstawowe znaczenie ma rodzaj zastosowanych pomiarów: statycznych 
lub RTK/RTN. Podstawową część operatu technicznego z pomiarów satelitarnych 
stanowi raport. W przypadku pomiarów RTK/RTN raport jest wygenerowany 
przez oprogramowanie odbiornika satelitarnego. Dla statycznych pomiarów sa-
telitarnych raport tworzy oprogramowanie do postprocessingu i wyrównania ob-
serwacji satelitarnych. W praktyce trudno spotkać sytuację, w której wyrównanie 
sieci satelitarnej przeprowadzono w innym oprogramowaniu niż był wykonany ich 
postprocessing.

Dla pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK/RTN operat tech-
niczny opiera się praktycznie na raporcie wygenerowanym przez oprogramowanie 
odbiornika satelitarnego dedykowane temu celowi. Treść raportu zazwyczaj bazuje 
na Zaleceniach GGK [5]. Poza częścią raportu opisującą ustawienia odbiornika 
satelitarnego w trakcie pomiarów można wskazać dwie części składowe raportu, 
zawierające ten sam rodzaj danych:

- raport z pomiaru punktów kontrolnych;
- raport z pomiaru punktów wyznaczanych.

Rys. 3.Tabela raportu z pomiaru RTK/RTN punktów kontrolnych i wyznaczanych

Oznaczenia w tabeli:
k – punkt kontrolny pomierzony za pomocą pomiarów satelitarnych,
k’ – punkt kontrolny k pomierzony za pomocą pomiarów satelitarnych przy ponownej inicjalizacji odbiornika satelitarnego,
t – czas rozpoczęcia pomiaru punktu,
n – typ rozwiązania nieoznaczoności: fixed, phase, RTK/float/DGPS/SPP,
DX, DY, DZ – przyrosty współrzędnych kartezjańskich w układzie WGS84,
x, y – współrzędne w lokalnym układzie współrzędnych,
h – wysokość normalna (wg Rozporządzenia [16] powinno być H) lub elipsoidalna,
e – liczba epok pomierzonych na punkcie,
sat - liczba satelitów, których sygnały odbiornik użył do wyznaczenia pozycji,
PDOP – bezwymiarowy współczynnik wpływu rozmieszczenia geometrycznego satelitów na precyzję wyniku,
RMS 2D – (Root MeanSquare) odchylenie standardowe dla 2 współrzędnych płaskich 1s (poziom ufności 67%) w milimetrach 

(wg [5]),
RMS 1D –odchylenie standardowe dla wysokości 1s (poziom ufności 68%) w milimetrach (wg [5]).

W praktyce odbioru operatów technicznych z pomiarów RTK/RTN najistot-
niejszą okazuje sie wartość współczynnika PDOP. Należy zwrócić uwagę, że doty-
czy on pozycji autonomicznej odbiornika satelitarnego. Operat techniczny takich 
pozycji nie zawiera. Ponadto statystycznie poziom ufności błędu średniego nie 
obejmuje co trzeciego wyniku pomiaru. Dyskusyjny jest też zapis o poziomie uf-
ności opisanym dla pozycji 2D, jego wartość podano dla każdej współrzędnej trak-
towanej indywidualnie. W operacie technicznym dla pomiaru kontrolnego w wa-
riancie minimalnym należy zamieścić wykaz współrzędnych punktów kontrolnych 
z ich różnicami w stosunku do wyników wykonanych pomiarów RTK/RTN.
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W przypadku satelitarnych pomiarów statycznych operat powinien zawierać 
więcej treści, gdyż technologia opracowania jest bardziej złożona. Zwracano już 
uwagę, że pewne dane z pomiarów satelitarnych w operacie technicznym mają 
sens tylko w postaci elektronicznej. Przepisy najczęściej tematykę traktują zdaw-
kowo wskazując na konieczność zamieszczenia raportu z postprocessingu i wyrów-
nania danych obserwacyjnych. Treść raportu zależy od oprogramowania i z tego 
tytułu mogą występować istotne różnice w szczegółach treści.

Operat techniczny z satelitarnych pomiarów statycznych powinien zawierać 
m.in.:

- sprawozdanie techniczne,
- satelitarne dane obserwacyjne w postaci elektronicznej: własne wykonaw-

cy w formacie odbiornika satelitarnego oraz formacie RINEX, referencyjne 
w formacie RINEX z podaniem rodzaju i źródła danych,

- wykaz ingerencji w dane obserwacyjne przed wykonaniem postprocessingu, 
przykładowo zmiana nazwy punktu na poprawną, korekta wysokości ante-
ny satelitarnej nad punktem,

- szkice (czytelne) wektorów: wszystkich pomierzonych, wyznaczonych 
w postprocessingu z zarejestrowanych obserwacji satelitarnych, nierozwią-
zanych wraz z oznaczonymi punktami referencyjnymi dla pomiaru,

- wykaz wektorów pomierzonych, rozwiązanych i nierozwiązanych z nazwą 
programu obliczeniowego,

- wykaz punktów mierzonych z oznaczeniem: odbiornika satelitarnego i an-
teny satelitarnej (producent, model, typ), wysokości pionowej anteny nad 
punktem, daty pomiary (początek - koniec pomiaru), interwału czasu trwa-
nia pomiaru

- wykaz wektorów przyjętych do wyrównania wraz z elementami macierzy 
wariancyjno-kowariancyjnej,

- raport z wyrównania MNK sieci liniowej wektorów satelitarnych (nazwa 
programu, szkice i wartości liczbowe),

- transformację współrzędnych z systemu WGS-84 do układu lokalnego: 
opis parametrów, nazwę wykorzystanego do przeliczenia oprogramowania, 
wynik obliczeń.

Należy zaznaczyć, że w operacie technicznym z pomiarów satelitarnych istot-
nym elementem powinno być poprawnie napisane sprawozdanie techniczne. Po-
prawność polega na stworzeniu osobie dysponującej odpowiednią wiedzą możliwo-
ści oceny prawidłowego wykonania wszystkich etapów w technologii statycznych 
pomiarów satelitarnych. Oprócz innych treści sprawozdanie techniczne powinno 
zawierać szczegółowy opis projektu i samej realizacji pomiaru.

Samo zestawienie wymaganej zawartości operatu technicznego z pomiarów sa-
telitarnych jest w zasadzie tylko krokiem wstępnym. Konieczne jest rozumienie 
celu i znaczenia poszczególnych informacji, umiejętność interpretacji zamieszczo-
nych danych, zdolność do określenia dopuszczalnego przedziału przyjmowanych 
wartości dla danych liczbowych w konkretnych sytuacjach pomiarowych itp. 
Ogólnie można ująć, że wiedza jest kluczowym aspektem zagadnienia.
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6. Podsumowanie

Tematyka opracowania jest bardzo obszerna i praca jej nie wyczerpuje. Jest 
natomiast próbą zwrócenia uwagi na konieczność podjęcia działań w temacie, któ-
ry nie jest postrzegany jako kluczowy. W przypadku inwestycji na terenie ko-
lejowym geodezja jest traktowana raczej marginalnie. Można zwrócić uwagę, że 
traktując inwestycję jako łańcuch wzajemnych zależności, to będzie on tak silny, 
jak najsłabsze ogniwo. Można wymieniać błędy wykonawców kosztujące miliony 
złotych lub wymuszające wprowadzanie ograniczeń prędkości. O ile poprawność 
realizacji można w końcu wyegzekwować, to nieterminowości nie da się zniwelo-
wać. Medialnie opóźnienia są zawsze interpretowane, jako porażka inwestora, a nie 
wykonawcy. Szukanie winnych należy uznać za rzecz wtórną, gdyż istotą procesu 
inwestycyjnego jest jego terminowa i prawidłowa technicznie realizacja. Skoro re-
latywnie bardzo niewielkim kosztem można zdecydowanie poprawić jakość ogni-
wa geodezyjnego, to wypada uporządkować ten obszar. W tym miejscu należy 
nadmienić, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od lat podejmuje próby 
poprawy sytuacji w zakresie wykonawstwa geodezyjnego, przy zupełnie biernej 
postawie spółki PKP S.A, w gestii której jest podstawowa dla terenów kolejowych 
instrukcja D-19. Być może w spółce PKP S.A. nie ma potrzeby zmian lub świado-
mości o możliwości skutecznego, szybkiego i relatywnie niedrogiego poprawienia 
jakości pracy KODGiK, a przy tym komfortu pracy samych pracowników KOD-
GiK. Z kolei próby regulacji podejmowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nie są doskonałe, niemniej należy je doceniać i ocenić jako zmiany w dobrym 
kierunku. Mimo, że opracowania są relatywnie nowe, można dostrzec powody 
do aktualizacji zapisów.Istotnym jest, aby kompetencje osób podejmujących się 
formułowania przepisów były wynikiem wiedzy bazującej na doświadczeniu, a nie 
tylko na badaniach literaturowych i najniższej cenie.Pozytywny efekt można osią-
gnąć przy równoczesnej znajomości specyfiki pomiarów na terenach kolejowych 
i nowoczesnych technologii pomiarów geodezyjnych.

Aktualnie przepisy więcej uwagi poświęcają najpopularniejszej wśród geode-
tów technice sieciowych pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym RTN. Na 
terenach kolejowych ich znaczenie jest mniejsze niż pomiarów statycznych, które 
służą do wyznaczania współrzędnych punktów osnowy.

Istniejące przepisy problematykę pomiarów satelitarnych najobszerniej traktu-
ją od strony wytycznych realizacji takich pomiarów. W praktyce jakość wyników 
pomiarów satelitarnych zależy istotnie od doświadczenia wykonawcy, gdyż warun-
ki realizacji pomiarów często odbiegają od zalecanych. Kwestia zasad opracowania 
satelitarnych danych obserwacyjnych zasadniczo nie jest poruszana. Wzmianko-
wane są najczęściej efekty opracowania tych danych.

Operat techniczny z pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK/
RTN jest praktycznie niekontrolowalny, w przeciwieństwie do samego pomiaru. 
Jedyną rzetelną formą kontroli jest pomiar wybranych punktów ujętych w opera-
cie przez pracownika ODGiK. Wykonywane przez PODGiK sporadyczne kontro-
le terenowe ujawniają rozbieżności wyników nierzadko na poziomie decymetrów. 
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Pracownicy KODGiK nie mają możliwości technicznych praktycznej kontroli wy-
ników pomiarów geodezyjnych. Większe możliwości kontroli daje opracowanie 
satelitarnych pomiarów statycznych. Wychodzenie w teren nie jest konieczne lub 
konieczne rzadko, ale „rekompensuje” to wymóg posiadania znacznie szerszej wie-
dzy z zakresu pomiarów satelitarnych.

W praktyce nadal podstawowym założeniem odbierającego jest zaufanie do 
prawdziwości treści zawartych przez wykonawcę w operacie. Kontrola najczęściej 
polega na stwierdzeniu ujęcia w operacie odpowiedniego zakresu treści bez szer-
szego i szczegółowego odnoszenia się do samych treści.

Można zwrócić uwagę na dwa obszary wzajemnych powiązań w zakresie pro-
blematyki geodezyjnej, co powinno skutkować wpływem na spójność przepisów, 
standardów wykonywania i opracowywania pomiarów satelitarnych. Pierwszy ob-
szar powiązań pojawia się w ramach samych terenów kolejowych, jako że geode-
zja jest w strefie zainteresowań jednostek dwóch spółek: PKP S.A i PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Drugi obszar powiązań wykracza poza branżę i związany jest 
z cyklicznymi decyzjami właściwego ministra o wyłączaniu niektórych obszarów 
kolejowych z granic terenów zamkniętych. Jeżeli teren utracił charakter terenu 
zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście 
dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włącze-
nia ich do zasobu państwowego.
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RAIL SERVICE TIME UNTIL CRACKING

Summary. Rail cracking is one of the most characteristic faults of rail track. 
Rails are the most expensive component the track superstructure. In the last 9 
years the cracking of rails on PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. railway lines has 
decreased, but it is still a bigger problem than in other countries. Authors claim 
that it is possible to achieve an improvement in this respect through better track 
maintenance.

Keywords: railway track, rails, rail cracking

Roman Bogacz

PROBLEM OF SELF-EXCITATION AND KINEMATIC 
EXCITATION IN RAIL ENGINEERING

Summary. The paper contains description of certain dynamical problems con-
nected with the self-excitation and kinematic excitation of railway track. Some 
phenomena, which may create high loads, track degradation and fatigue of wheel 
set axles have been defined. An alternative approach to rail vehicle hunting have 
been proposed. Some examples of experimental investigations, which pointed out 
that the dynamical load acting on the track can be much higher than the static 
load have been given. 

Keywords: track dynamic, self-excitation
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Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

CHARACTERIZATION OF THE RAIL WEAR, RAIL 
DEFECTS AND FAILURE IN TRAMWAY TRACKS

Summary. There are several problems that arise during exploitation and ma-
intenance of tramway tracks. The main issues are the track wear and degradation 
process of steel elements. In this article, we demonstrate track defects in tramway 
tracks and track wear that has characteristics different from that occurring in ra-
ilway tracks.

Keywords: tramway tracks, rail defects, tramway track diagnostics

Lucjan Janas

VIBROACOUSTIC TESTS 
OF THE PLATE GIRDER BRIDGE

Summary. In the presented paper, the vibration structure and acoustic effects 
in the vicinity of railway plate girder bridges have been studied. The influence of 
the bridge vibration on the level of acoustic pressure in the neighbourhood of ra-
ilway road has been investigated. Vibration amplitudes and the characteristics of 
noise generated by the dynamic load under regular operating conditions has been 
measured. The results of the vibration analysis for low frequency bands and noise 
analysis in terce frequency bands have been presented.

Keywords: railway bridge, vibration, noise

Zbigniew Kędra

THE AGGREGATED TRACK QUALITY INDEX

Summary. The quality of the track geometry has been analysed for different 
purposes, and the data have been subject to different degree of aggregation. Single 
unevenness of the track have been usually analysed for safety and used for plan-
ning repairs within a short time. In contrast, aggregation of measured parameters 
allows for planning of the work in terms of medium-term and building prediction 
models. The article presents aggregated indices track geometric quality that meet 
the requirements of PN-EN 13848-6 and some examples of calculations.

Keywords: railway track, diagnostic of track geometry, track quality index
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Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Kamila Szwaczkiewicz

THE ANALYTICAL VERIFICATION OF THE ACCURACY 
OF THE COMMERCIAL SOFTWARE USED IN TRACK 

GEOMETRICAL LAYOUT DESIGNING

Summary. The paper attempts to clarify the obtained accuracy of CAD so-
ftware used in railway geometrical layout designing. In fact, the designer does 
not known the operating principles of these programs, including the calculation 
algorithms. The function operations of two leading programs have been described 
in general. Therefore, the own analytical method of track designing used in the 
comparative analysis of horizontal ordinates has been developed. The simple geo-
metrical layout consisting of transition curve – circular arc – transition curve has 
been verified. Different types and length of transition curves have been used in the 
analysis. Selected layouts with compound curves with three transition curves have 
been also considered. The analysis has shown that from practical point of view all 
used methods had given almost the same results, but in some cases there are small 
differences and disturbances of track axis. In particular, this applies mainly to the 
area of transition curves.

Keywords: rail track, geometrical layout, designing, computer aided design

Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech Oleksiewicz, Artur Zbiciak

ESSENTIAL PROPERTIES AND TESTING METHODS 
OF VIBRATION ISOLATION SLAB-TRACK MATS 

USED IN RAILWAY CONSTRUCTION

Summary. The paper describes the essential properties characterizing a group 
of products identified as vibration isolation mats. These products are used in the 
construction of railways, mainly for vibro-acoustic insulation. The main task of 
vibration isolation mats is to protect against the effects of vibration generated by 
rail traffic on buildings located in the vicinity of railway routs and the people resi-
ding in buildings subject to such interactions. Moreover, vibration isolation mats 
indirectly limit the impact of sound in buildings that due to vibrations of walls 
and floor slabs emit so called structure born sound. Basic classification of vibration 
isolation mats has been presented in the paper giving the essential functional and 
operation features related to one of two types of mats. The attention has been fo-
cused on vibration isolation Slab-Track Mats (STM) systems used in the construc-
tion of railways known as floating slab track systems. 

Keywords: railway construction, vibro-acoustic isolators, vibration isolation 
mats, railway ballastless tracks, vibration reduction, floating slab track systems
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Ewelina Kwiatkowska

EFFECT OF VIBRATION INSULATION 
IN SLEEPERS ONTURNOUT

Summary. The possibility of using pads on the underside of sleepers has been 
presented in the paper. The study contains guidelines for the application of vibra-
tion isolation on the underside of prestressed concrete sleepers being in force on 
Austrian and German railways. The paper presents preliminary results of the ana-
lysis of the impact of the application of vibration isolation in prestressed concrete 
sleepers on the turnout. 

Keywords: rail turnout, vibration insulation

Radosław Mazurkiewicz

RAILWAY TURNOUTS CERTIFICATION IN THE LIGHT 
OF NEW TSI INFRASTRUCTURE

Summary. The article describes requirements referring to turnouts and cros-
sings of tracks, defined in TSI Infrastructure, entered into force since 1. January 
2015 year. Assessable geometrical parameters have been presented with their li-
mit values according to TSI Infrastructure, compared with obligatory at present 
regulations of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polish Railways Manager of In-
frastructure). Changes that occur in “new” TSI Infrastructure, referring to inte-
roperability constituents and relating to turnouts, have been commented in the 
paper. The main rules of conformity assessment of the parameters characterizing 
turnouts with TSI Infrastructure requirements have been also described.

Keywords: turnout, TSI Infrastructure, geometry of turnouts, certification of 
infrastructure

Marek Nowak, Igor Lyasota, Józef Gawlik, Mariusz Hebda

APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION METHOD IN 
THE STUDIES OF STEEL NODE IN RAILWAY BRIDGE

Summary. In the field of project, where Cracow University of Technology co-
operates with PKP Polskie Linie Kolejowe and the project is financed by NCBiR 
() the studies elements of bridge construction have been carried out. In the first 
stage of the study, construction material properties have been defined, calculations 
have been made and the node being researched has been modelled. In the next 
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stage, the node has been subjected to cycle load in loading test mapping the actual 
conditions of its work on the prepared test bench with the registration of acoustic 
emission signals (AE). The analyses of the recorded measurement data have been 
carried out to determine the characteristics of the emission of signals, the signal 
parameters used in assessing the damage and the most effective system for loca-
ting signals AE.

Keywords: acoustic emission, railway steel bridges

Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

LIMITS OF APPLICABILITY OF DISTORTION 
MODULES IN THE PROCESS OF RAILWAY 

SUBGRADE MODERNIZATION

Summary. A paper is about the importance of secondary distortion modules of 
railway subgrade in the process of modernization, about reasons of the limited sco-
pes and the correctness of understanding subgrade load tests. Two examples prove 
the limited scope of the distortion test of railway subgrade in case of presence in 
the subgrade low-strength soils and embankment instability.

Keywords: railroad; subgrade; investigation of deflected state

Juliusz Sołkowski

INSERTION LOSS OF RAILWAY TRACK 
IN AN ANALITICAL FORMULATION

Summary. In the paper, some measures of vibration mitigation have been pre-
sented from the point of view of track structure. The model of insertion loss pre-
diction has been used according to DIN V 45673-4: 2008. Moreover the stiffness 
calculations of tracks equipped with Under Ballast Mats and without them have 
been carried out. A significant influence of internal friction angle in ballast on rail 
deflections have been pointed out and the need to accept a uniform set of track 
parameters for comparative insertion loss calculations have been postulated. In 
the Author’s opinion, this set of track parameters should be implemented by PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Keywords: ballasted tracks, Under Ballast Mats, vibration insulation, track 
parameters, track stiffness
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Krzysztof Stypuła, Barbara Kożuch

INTERPRETATION OF RESULTS OF MEASUREMENT 
OF BUILDING VIBRATIONS CAUSED BY CROSSING 

SUBWAY TRAIN ON THE SECTION BIELANY

Summary. The paper analyses the impact of transport vibrations on buil-
dings taking into account vibrational comfort for people in buildings. Selected 
buildings, which represent all buildings under the dynamic influence of the 
underground line in Warsaw from station Słodowiec to station Młociny over 
a distance of approx. 3.9 km, were analysed based on measurements of vibra-
tion acceleration. The measurements were implemented in 2009 after the end 
of underground line construction. The assessment of the impact of vibrations 
on buildings and people inside were made respectively on the basis of polish 
standards PN-85/B-02170 and PN-88/B-02171. The thesis presents changes 
in the building dynamic response depending on the type of rolling stock and 
track. All values used in paper have been based on measurements made by 
accredited laboratory – Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli 
(Accreditation no. AB846) from Institute of Structural Mechanics Cracow Uni-
versity of Technology. All time traces of vibrations were analysed after rejecting 
data with disruption. For each of them the maximum value of acceleration was 
read and then for each of accelerometers the average and maximum values 
were determined. Also effective values of vibration acceleration (RMS), because 
of the analysis of impact on people, were calculated in 1/3 octave bands (third 
octave) in the range of 1-100 Hz for every single passage of train. In addition 
indicators of the perception of vibration by people (WODL) were designated.

Keywords: WODL, underground, the impact of vibrations on buildings 
and people, vibration acceleration

Kazimierz Towpik

HIGH SPEED RAIL TRACK STRUCTURE 
THE PROBLEM OF CONSTRUCTION SELECTION

Summary. The two types of track structure: including the layer of ballast and 
without ballast, are used at high speed rails in the relation to the plans of building 
of new line in Poland have been discussed in the paper. The importance of proper 
preparation of rail subgrade has been pointed out and the ways how to strengthen 
the layer of ballast has been presented.

Keywords: high speed lines, track structure, ballast stabilization
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Andrzej Uznański

ACCEPTING OF TECHNICAL SAMPLINGS 
FROM SATELLITE MEASUREMENTS 

BY THE RAILWAY CENTRES OF GEODETIC 
AND CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Summary. Thanks to significant financial support the modernization of ra-
ilway infrastructure on a large scale is implemented. Numerous sections of the 
works require the similarly numerous contractors at every stage of the project. 
Geodesic companies, without industry experience, entering the railway area make 
basic and often very costly mistakes. Precise and consistent rules provide an op-
portunity for efficient, accurate and timely investments. The work considers issues 
related to the adoption and control of satellite measurement documentation by 
the Railway Centre of Geodesy and Cartography Documentation. Particular at-
tention was paid to the specificity of the study subject. Legal regulations referring 
to satellite measurements in Poland, including industry regulations on railway 
areas has been presented. The emphasis has been placed on the content of the 
sampling from satellite measurements and the ability to control the accuracy of 
measurements and calculations by KODGiK.

Keywords: technical sampling, geodetic railway warp, static satellite measu-
rements





CZĘŚĆ II 

REFERATY 
WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2015Nr 2(106)

ROZWÓJ SYSTEMU MOCOWANIA SPRĘŻYSTEGO 
TYPU SB NA PRZYKŁADZIE PRAC ROZWOJOWYCH 

FIRMY PLASTWIL1

Streszczenie. W referacie przedstawiono prace rozwojowe firmy PLASTWIL, które za-
owocowały wdrożeniem dwóch zmodyfikowanych systemów SB W1 oraz SB W3. Powstały one 
na bazie najbardziej popularnego w Polsce systemu mocowania sprężystego SB. Celem prac roz-
wojowych było stworzenie wersji systemu przytwierdzenia SB spełniającego wszystkie wymagania 
obowiązujących norm, a jednocześnie systemu o obniżonej materiałochłonności, co przekłada się na 
jego obniżone koszty eksploatacji. System mocowania sprężystego SB stosowany jest w Polsce z po-
wodzeniem od ponad 30 lat. Opisano podjęte przez PLASTWIL prace rozwojowe, wyniki badań 
i testów. Opisano uzyskane wyniki, wskazując na istotne parametry systemu, które uległy znaczącej 
poprawie. Wszystkie poprawione parametry mają istotne znaczenie dla własności użytkowych syste-
mu w torze kolejowym. Przedstawione wyniki badań potwierdzają spełnienie wszystkich wymagań 
stawianych systemom przytwierdzeń do podkładów strunobetonowych przez obowiązującą normę 
PN-EN 13481-2 oraz wymagań Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności kolei dużych 
prędkości. Badania laboratoryjne potwierdzone zostały badaniami eksploatacyjnymi przeprowa-
dzonymi na wytypowanych odcinkach doświadczalnych w Polsce. Zaprezentowano wyniki prac 
nad poszczególnymi elementami systemów, takimi jak kotwa, przekładka podszynowa, wkładka 
elektroizolacyjna oraz łapka sprężysta.

Słowa kluczowe: przekładka podszynowa PWE, łapka sprężysta SB8, 
system mocowania sprężystego SB W3, wkładka elektroizolacyjna WIW, PLA-
STWIL

1. Wstęp – historia i rozwój systemu mocowania sprężystego typu SB 
w Polsce

System mocowania sprężystego typu SB jest stosowany na polskich liniach ko-
lejowych od ponad 30 lat. Pierwsze próby i badania nad nim odbywały się już 
pod koniec lat 70-tych. Główną ideą stworzenia i wprowadzenia do eksploata-
cji systemu mocowania sprężystego było stworzenie systemu podobnego do tych 
stosowanych na liniach kolejowych w Europie Zachodniej. Powszechnie stosowa-

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Wałkowska	I.	50%,	Felcyn	T.	50%

Izabella Wałkowska
Prezes Zarządu PLASTWIL Sp. z. o. o., ul. Wierzbowa 2, 
64-850 Ujście, e-mail: izabella.walkowska@plastwil.pl

Tomasz Felcyn
Pełnomocnik Zarządu ds. Inżynierii Kolejowej, PLA-
STWIL Sp. z. o. o., ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście, e-
-mail: tomasz.felcyn@plastwil.pl
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ny wówczas system przytwierdzenia K był nieekonomiczny ze względu na kosz-
ty utrzymania toru, niską trwałość niektórych elementów składowych, brak wła-
ściwości sprężystych oraz dużą liczbę detali wchodzących w skład systemu. To 
właśnie mnogość elementów składowych w znaczący sposób utrudniała uzyskanie 
odpowiedniej szerokości toru przy mocowaniu w systemie K. Poza tym mógł on 
być stosowany tylko przy prędkościach nieprzekraczających 120 km/h.

Na początku lat 80-tych rozpoczęto pierwsze badania eksploatacyjne na róż-
nych odcinkach doświadczalnych. Obiecujące wyniki badań dały impuls do dal-
szych prac mających na celu optymalizację systemu SB.

Wejście do powszechnego stosowania systemu sprężystego przytwierdzenia 
typu SB w liniach kolejowych zaowocowało w latach 90-tych XX wieku kolejny-
mi zmianami i unowocześnieniami poszczególnych jego elementów. Producenci 
testowali i wdrażali nowoczesne technologie produkcji, jak również pracowali nad 
możliwością zastosowania nowych surowców do ich produkcji.

Po dekadzie eksploatacji w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. systemu 
SB w niezmienionej formie, w latach 2000 - 2005 PLASTWIL zapoczątkował 
szereg prac badawczo-rozwojowych, które zaowocowały wdrożeniem do produkcji 
znacznie ulepszonych jego części składowych, takich jak nowa przekładka podszy-
nowa typu PWE, nowa wkładka elektroizolacyjna typu WIW, nowa kotwa SB3/4 
oraz nowa łapka sprężysta SB8. Wynikiem tych prac było wdrożenie i przebadanie 
w eksploatacji wersji systemu SB W1 oraz najnowszej, będącej w stu procentach 
wynikiem prac badawczych PLASTWIL – wersji SB W3. Rezultaty prac oraz uzy-
skane wyniki zostaną przedstawione w dalszej części referatu.

2. Elementy systemu mocowania sprężystego SB na przykładzie detali 
PLASTWIL

W skład systemu przytwierdzenia sprężystego typu SB wchodzą następujące 
4 detale:

Kotwa z żeliwa sferoidalnego trwale połączona z podkładem strunobetono-
wym. Za pomocą łapki sprężystej zamocowanej w otworze zamkniętym i otwar-
tym kotwy, zapewnia się prawidłowe przymocowanie szyny do podkładu, z zacho-
waniem odpowiedniej szerokości toru oraz odpowiedniego oporu na przesunięcie 
podłużne szyny. Zastosowany specjalny stop żeliwa 500-7 zapewnia odpowiednio 
dużą wytrzymałość na rozciąganie z jednoczesnym zachowaniem wysokiej udar-
ności.

W systemach SB produkowanych przez PLASTWIL stosowane są 2 rodzaje 
kotwy: kotwa typu SB3/3 oraz będąca wynikiem prac rozwojowych nowa kotwa 
SB3/4. Obniżając masę kotwy SB3/4 o 20% zachowano wszystkie wymagane 
Aprobatą Techniczną parametry, a także utrzymano wysoką odporność na wielo-
krotny montaż i demontaż łapki, co zostało potwierdzone pozytywnymi wynikami 
badań laboratoryjnych.
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Rys.1.	Kotwa	SB	3/3

Rys.	2.	Kotwa	SB	3/4
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Przekładka podszynowa odpowiadająca za zapewnienie odpowiedniej izolacji 
elektrycznej pomiędzy stopą szyny a podkładem strunobetonowym. Przekładki 
odpowiadają również za tłumienie dynamicznego oddziaływania taboru na pod-
kład betonowy oraz za odpowiedni poziom oporu podłużnego szyny.

Dzięki pracom rozwojowym powstała nowoczesna przekładka typu PWE sto-
sowana w systemie SB W1 oraz SB W3. Przekładka typu PWE zapewnia znacz-
nie lepszy współczynnik tłumienia drgań dynamicznych, w przypadku systemu 
SB W3 wynoszący 61,2%.

Ponadto dzięki zastosowaniu innowacyjnego kształtu przekładki udało się 
uzyskać jeden z najbardziej oczekiwanych rezultatów, jakim jest spełnienie przez 
przekładki typu PWE warunku dopuszczalnego przyrostu sztywności po przenie-
sieniu 3 milionów cykli obciążeń powtarzalnych zgodnie z normą PN-EN 13481-
2:2012.

	

Rys.	3.	Przekładka	podszynowa	typu	PKW

Rys.	4.	Przekładka	podszynowa	typu	PWE
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Wkładka elektroizolacyjna odpowiadająca wspólnie z przekładką podszyno-
wą za zapewnienie odpowiedniej izolacji toków szynowych na poziomie co naj-
mniej 5 kΩ, niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń SRK. Innowacyjna 
wkładka powstała w wyniku prac rozwojowych PLASTWIL posiada następujące 
zalety:

- asymetria kształtu znacznie ułatwiająca prawidłowy proces montażu,
- zmieniony kształt wgłębienia na kabłąku zapewniający korzystniejszy roz-

kład sił na styku łapka - wkładka,
- pełna zamienność ze standardową wkładką typu WKW.
Dodatkowo uzyskana redukcja o 13 % wagi wkładki WIW nie wpłynęła w ja-

kikolwiek sposób na zmniejszenie wytrzymałości wkładki. Badania laboratoryjne 
wkładki WIW potwierdzają spełnienie wszystkich wymagań zawartych w Apro-
bacie Technicznej wyrobu. 

 

Rys.	5.	Wkładka	elektroizolacyjna	typu	WKW

Rys.	6.	Wkładka	elektroizolacyjna	typu	WIW

Łapka sprężysta typu SB odpowiadająca za prawidłowe zamocowanie szyn 
kolejowych. Wynikiem prac rozwojowych specjalistów firmy PLASTWIL było po-
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wstanie innowacyjnej łapki sprężystej SB8. Dzięki długotrwałym pracom badawczo 
- rozwojowym otrzymano detal, który charakteryzuje się spełnieniem wszystkich 
wymagań stawianych zarówno przez PN-EN 13481-2:2012 oraz przez Aprobatę 
Techniczną. Jednym z najważniejszych parametrów jest siła docisku wynosząca, 
zgodnie z wymaganiami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., minimum 8 kN na łap-
kę. Uzyskano również odpowiednio duży opór podłużny szyny w przytwierdzeniu 
wynoszący 14,9 kN, co pozwala na stosowanie systemu przytwierdzenia SB W3 
na liniach kolejowych dużych prędkości.

	

Rys.	7.	Łapka	sprężysta	SB4
	

	

Rys.	8.	Nowa	łapka	sprężysta	SB8

3. Prace rozwojowe PLASTWIL przy powstawaniu kolejnych wersji sys-
temu mocowania sprężystego typu SB

Celem pierwszego etapu prac badawczo-rozwojowych firmy PLASTWIL 
nad systemem mocowania sprężystego typu SB było zaprojektowanie nowo-
czesnej przekładki podszynowej charakteryzującej się lepszym współczynni-
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kiem tłumienia obciążeń udarowych oraz wysoką odpornością na obciążenia 
cykliczne.

Ten etap prac zakończony został pomyślnie poprzez wdrożenie do produkcji 
w 2007 roku nowego typu przekładki podszynowej typu PWE. Pozytywne wyni-
ki badań laboratoryjnych oraz badań eksploatacyjnych zaowocowały powstaniem 
wersji systemu o nazwie SB W1. System ten, w skład którego wchodzi przekładka 
podszynowa typu PWE, spełnił wszystkie wymagania normy PN-EN 13481-2.

Drugim etapem prac badawczo-rozwojowych było stworzenie nowego, inno-
wacyjnego systemu mocowania sprężystego typu SB. Celem tych prac było opra-
cowanie nowych detali: kotwy SB3/4, wkładki elektroizolacyjnej WIW oraz no-
wej łapki sprężystej SB8.

Pierwszym i najważniejszym celem drugiego etapu badań była dalsza poprawa 
współczynnika tłumienia drgań oraz współczynnika oporu podłużnego szyny, któ-
ry jest istotnym parametrem decydującym o możliwości zastosowania systemu do 
kolei dużych prędkości. 

Dodatkowo postawiono jako cel zredukowanie zużycia surowców do produkcji 
kotwy oraz wkładki elektroizolacyjnej z zachowaniem wymaganych normami pa-
rametrów użytkowych systemu. Wynikiem prac było powstanie całkowicie inno-
wacyjnego rozwiązania – systemu mocowania sprężystego SB W3.

Prace rozwojowe zakończono pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych 
wraz z uzyskaniem Aprobaty Technicznej Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Na 
koniec roku 2015 planowane jest zakończenie badań eksploatacyjnych. 

4. Wyniki prac rozwojowych PLASTWIL wpływające na poprawę istotnych 
parametrów użytkowych systemu mocowania sprężystego typu SB

4.1.	Poprawa	współczynnika	tłumienia	obciążeń	udarowych

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13481-2:2012, systemy przytwier-
dzenia sprężystego szyn dzielimy ze względu na współczynnik tłumienia drgań na 
dwa rodzaje:

-	 system przytwierdzenia o średnim współczynniku tłumienia ≥15% a ≤30% 
z przekładkami podszynowymi średnio miękkimi,

-	 system przytwierdzenia o wysokim współczynniku tłumienia >30% z prze-
kładkami podszynowymi miękkimi.

Szczegółowy sposób przeprowadzenia badań opisany jest w normie PN-EN 
13146-3:2012. 

W pracach rozwojowych skupiono się na uzyskaniu wyniku znacznie przekra-
czającego 30%. Celem było takie zoptymalizowanie kształtu przekładki oraz do-
bór odpowiedniego materiału, aby zapewnić systemowi przytwierdzenia możliwie 
jak najwyższy współczynnik tłumienia. 
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Przystępując do prac projektowych postanowiono uwzględnić następujące 
istotne kryteria:

- skuteczność rozwiązania,
- aspekt ekonomiczny rozwiązania,
- preferencje zarządcy infrastruktury dotyczące głównie zmniejszonego od-

działywania podsypki na podkłady, uzyskanego dzięki zwiększonemu 
współczynnikowi tłumienia drgań,

- preferencje użytkowników budynków znajdujących się w bezpośrednim są-
siedztwie linii kolejowej dotyczące obniżenia poziomu hałasu oraz drgań 
wywoływanych przez przejeżdżający tabor kolejowy.

W wyniku szeregu prób i badań powstała przekładka typu PWE o zoptymali-
zowanym kształcie. Dzięki temu w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryj-
nych systemu SB W1 i SB W3 uzyskano następujące wyniki:

a) dla systemu SB W1 z przekładką PWE

Pomiary
Wyniki pomiarów dla przekładki referencyjnej wykonanej z PE

Pomiar
Miernik dolny [µm/m] Miernik górny [µm/m]

Min Epcrb Max Epcrt

1 519,3 -	406,1
2 545,9 -	403,3
3 525,5 -	396,3

Średnia 530,2 - 401,9

Wyniki pomiarów dla przekładki PWE

Pomiar
Miernik dolny [µm/m] Miernik górny [µm/m]

Min Epcb Max Epct

1 214,8 -	207,8
2 213,5 -	206,9
3 212,1 -	204,2

Średnia 213,5 - 206,3

Obliczenia

Pomiar 1
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 48,8%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 58,6%,

a1 = at + ab /2 = 53,7%.

Pomiar 2
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 48,6%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 60,9%,

a2 = at + ab /2 = 54,8%.
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Pomiar 3
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 48,5%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 59,6%,

a3 = at + ab /2 = 54,1%,
a = (a1 + a2 + a3)/3 = 54,2 %.

b) dla systemu SB W3 z przekładką PWE oraz innowacyjną kotwą SB3/4, wkład-
ką elektroizolacyjną WIW i łapką sprężystą SB8

Pomiary
Wyniki pomiarów dla przekładki referencyjnej wykonanej z PE

Pomiar Miernik dolny [µm/m] Miernik górny [µm/m]
Min Epcrb Max Epcrt

1 701,1 -324,1
2 722,9 -329,4
3 716,2 -328,4

Średnia 713,6 -327,3

Wyniki pomiarów dla przekładki PWE
Pomiar Miernik dolny [µm/m] Miernik górny [µm/m]

Min Epcb Max Epct

1 195,1 -162,0
2 196,8 -164,5
3 194,8 -166,2

Średnia 195,6 -164,2

Obliczenia

Pomiar 1
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 50,0%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 72,2%,

a1 = at + ab /2 = 61,1%.

Pomiar 2
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 50,1%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 72,5%,

a2 = at + ab /2 = 61,3%.

Pomiar 3
a

t
 = 100 (1-(E

pct
 / E

pcrt
)) = 49,4%,

a
b
 = 100 (1-(E

pcb
 / E

pcrb
)) = 72,8%,

a3 = at + ab /2 = 54,1%,
a = (a1 + a2 + a3)/3 = 61,2 %.
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Oznaczenia:
E

pcrb
 - pierwszy pik naprężenia na powierzchni dolnej podkładu z przekładką 
referencyjną po uderzeniu,

E
pcrt

 - pierwszy pik naprężenia na powierzchni górnej podkładu z przekładką 
referencyjną po uderzeniu,

E
pcb

 - pierwszy pik naprężenia na powierzchni dolnej podkładu z przekładką 
badaną,

E
pct

 - pierwszy pik naprężenia na powierzchni górnej podkładu z przekładką 
badaną,

a -  tłumienie wyrażone jako procent redukcji naprężenia podkładu z testowa-
ną przekładką w porównaniu z przekładką referencyjną,

a
b
 -  tłumienie na powierzchni dolnej podkładu [%],

a
t
 -  tłumienie na powierzchni górnej podkładu [%],

a
1
, a

2
, a

3
 - tłumienie wyrażone jako procent redukcji naprężenia podkładu z te-

stowaną przekładką w porównaniu z przekładką zalecaną dla poszczegól-
nych pomiarów.

Wykres	1.	Współczynnik	tłumienia	obciążeń	powtarzalnych	z	zastosowaniem	przekładki	podszynowej	
typu	PWE

Fot.	1.	Widok	stanowiska	pomiarowego
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4.2.	Obniżenie	wzrostu	sztywności	w	wyniku	oddziaływania	obciążeń	powta-
rzalnych

Kolejnym istotnym celem z punktu widzenia działu R&D PLASTWIL było 
obniżenie procentowego wzrostu sztywności w wyniku oddziaływania obciążeń 
powtarzalnych. Celem, jaki postawiono, było osiągnięcie jak najbardziej stabil-
nej sztywności w okresie użytkowania systemu w linii kolejowej. W okresie użyt-
kowania przekładki podszynowe wykazują tendencję do dość dużego przyrostu 
sztywności pionowej. Stosowane dotychczas powszechnie przekładki typu PKW 
charakteryzują się nadmiernym przyrostem sztywności w warunkach laboratoryj-
nych, przez co nie spełniają one formalnie wymogu zawartego w normie PN-EN 
13481-2:2012 oraz wymogów określonych w standardach interoperacyjności.

Znaczny przyrost sztywności przekładki w okresie jej użytkowania powoduje, 
że nie zapewni ona poziomu elastyczności pożądanego przez system typu SB.

Jako parametr odniesienia przyjęto wartość uzyskaną w badaniach systemu 
z zastosowaniem przekładki PKW60A, która wynosi 49,3%. Zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN 13481-2:2012, zmiana sztywności nie może przekroczyć 
25 %.

W pierwszym etapie prac skupiono się na samej przekładce podszynowej PWE. 
Dzięki wprowadzonym optymalizacjom w samym procesie wtrysku detalu oraz 
wyborze odpowiedniego tworzywa, poprawiono współczynnik o 71,2%. System 
SB W1 z przekładką PWE uzyskał w testach laboratoryjnych przyrost sztywności 
wynoszący 14,2%.

W drugim etapie prac badawczo-rozwojowych postanowiono wykorzystać 
istniejącą przekładkę podszynową PWE i skupić się nad opracowaniem innowa-
cyjnego rozwiązania łapki sprężystej, wkładki elektroizolacyjnej oraz kotwy. Po-
twierdzeniem efektów wyżej opisanych prac rozwojowych były wyniki badania 
laboratoryjnego nowego systemu SB W3, wykorzystującego taką samą przekład-
kę podszynową PWE. Wykazały one obniżenie współczynnika zmiany sztywności 
o 28,6% w stosunku do wyniku, jaki uzyskano dla systemu SB W1. 

System SB W3 z nową łapką SB8, wkładką elektroizolacyjną WIW oraz kotwą 
SB3/4 z wykorzystaniem przekładki podszynowej typu PWE uzyskał w testach 
laboratoryjnych przyrost sztywności wynoszący maksymalnie 10%. Można zatem 
na podstawie uzyskanych wyników śmiało stwierdzić, że system SB W3 zapew-
nia znacznie bardziej stabilne w czasie parametry użytkowe. Utrata początkowej 
sztywności jest w przypadku systemu SB W3 najmniejsza. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne wskazujące na znacznie mniejszą utratę 
sztywności pionowej znalazły swoje potwierdzenie w pierwszych badaniach eks-
ploatacyjnych. Po rocznej eksploatacji i przeniesieniu obciążenia około 10 Tg wy-
konano badania porównawcze z referencyjną przekładką typu PKW. Zamieszczo-
ne poniżej wyniki badań potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych.
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Wykres	2.	Zmiana	sztywności	pionowej	w	wyniku	oddziaływania	obciążeń	cyklicznych

Tabela	1.	Sztywność	statyczna	przekładek	podszynowych	typu	PKW	i	PWE	w	badaniach	eksploatacyj-
nych	systemu	SB	W1	z	przekładką	podszynową	PWE

Okres 
eksploatacji 
[miesiące]

Sztywność statyczna przekładek [MN/m] Zmiana sztywności [%]
PWE6094 PKW60A PWE6094 PKW60A

18-73 kN 15-90 kN 18 -73 kN 15-90 kN 18-73 kN 15-90 kN 18-73 kN 15-90 kN
0 58,2 59,6 32,3 38,3 - - - -
6 58,6 63,3 43,4 48,5 1 6 34 23
12 70,8 75,1 48,6 53,6 21 26 50 40

5. Podsumowanie i wnioski

Dzięki prowadzonym pracom badawczo - rozwojowym powstały dwa innowa-
cyjne elementy systemu mocowania szyn typu SB: przekładka podszynowa typu 
PWE oraz łapka sprężysta SB8. W przypadku dwóch kolejnych elementów – ko-
twy SB3/4 oraz wkładki elektroizolacyjnej, wprowadzono istotne zmiany kształtu 
skutkujące redukcją wagi detalu z zachowaniem wszystkich wymaganych parame-
trów użytkowych i zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji.

Pierwszym innowacyjnym elementem jest przekładka podszynowa typu PWE. 
Uzyskany w wyniku prac nowatorski kształt oraz zastosowany materiał pozwo-
liły uzyskać wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 13481-2:2012 w za-
kresie zmiany sztywności. Wyniki uzyskane w testach laboratoryjnych wskazują 
na wynik 14,2% dla systemu SB W1 i 10% dla systemu SB W3. Przytoczona 
wyżej norma dopuszcza maksymalny przyrost sztywności wynoszący 25%. Wy-
niki laboratoryjne znalazły swoje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach 
eksploatacyjnych. Przebadany system typu SB W1 po 12 miesiącach eksploatacji 
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wykazał maksymalny przyrost sztywności na poziomie 26%, co pozwala uznać 
system przytwierdzenia z przekładką PWE za spełniający wymagania normy.

Porównano przy tym system mocowania z przekładką typu PKW, która jest 
w chwili obecnej najczęściej stosowaną przekładką podszynową. Wyniki jakie uzy-
skano po 12-miesięcznym okresie eksploatacji wskazują, że system mocowania z tą 
przekładką nie spełnia wymagania dotyczącego maksymalnego przyrostu sztyw-
ności. Wynik, jaki uzyskano w badaniach po roku eksploatacji w torach, wskazuje 
na przyrost sztywności rzędu 40 - 50%.

Należy zwrócić też uwagę na współczynnik tłumienia obciążeń udarowych. 
Systemy mocowania szyn, w których zastosowano przekładki podszynowe typu 
PWE wykazują bardzo wysoki współczynnik tłumienia. Wyniósł on odpowiednio 
54,2% dla systemu SB W1 i 61,2% dla systemu SB W3. Zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 13481-2:2012, za system z wysokim współczynnikiem tłumienia 
uznaje się system, w którym ten współczynnik jest większy od 30%.

Podsumowując, dzięki przeprowadzonym pracom badawczo - rozwojowym 
zaprojektowano system mocowania szyn, w którym spełniony jest dopuszczalny 
przyrost sztywności, zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i w badaniach eks-
ploatacyjnych oraz jednocześnie uzyskano bardzo wysoki współczynnik tłumie-
nia obciążeń powtarzalnych. Niewątpliwą zaletą przekładek podszynowych typu 
PWE jest możliwość ich stosowania na liniach mieszanych.

Systemy mocowania szyn z zastosowaniem przekładek podszynowych typu 
PWE są bardzo dobrym zamiennikiem dla obecnie stosowanych przekładek pod-
szynowych typu PKW. Uzyskane wyniki badań powinny stać się skutecznym im-
pulsem do ich coraz powszechniejszego stosowania w liniach kolejowych. 
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Streszczenie. Użytkownicy maszyn i urządzeń często napotykają na problemy związane 
z luzowaniem się połączeń śrubowych. Powszechnie stosowane metody, które mają zapobiegać 
temu niepożądanemu zjawisku są oparte na tarciu i nie dają gwarancji skutecznego zabezpie-
czenia, szczególnie w warunkach obciążeń dynamicznych, wstrząsów lub drgań. Nie zapew-
niają również odpowiedniej kontroli nad wartością naprężeń w śrubie, co w konsekwencji może 
być przyczyną poważnych uszkodzeń mechanicznych. Rozwiązaniem jest metoda zapewniająca 
podtrzymanie napięcia w śrubie przez wykorzystanie blokującego działania klina. Metodę tę 
zastosowano w specjalnie skonstruowanej, dwuelementowej podkładce klinującej, która w peł-
ni chroni połączenie śrubowe przed samoczynnym odkręceniem. Podkładki klinujące HEICO-
-LOCK® produkowane przez niemiecką firmę HEICO Befestigungstechnik GmbH są 
znane na całym świecie i z powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, 
w tym również w kolejnictwie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo połączeń śrubowych, podkładki klinujące. podkładki za-
bezpieczające, zabezpieczenie połączenia śrubowego

1. Wprowadzenie

Bez znajomości skutecznych technik i sposobów łączenia ze sobą różnego 
rodzaju elementów trudno byłoby skonstruować najprostsze urządzenie. Inżynie-
rowie od zawsze szukali w tej dziedzinie rozwiązań i w efekcie dostępnych jest 
dzisiaj bardzo wiele różnorodnych metod łączenia. Elementy można ze sobą spa-
wać, kleić, nitować, zgrzewać, lutować, wiązać czy skręcać otrzymując bardziej 
lub mniej efektywny rezultat. Do najczęściej stosowanych, ale też najbardziej od-
powiedzialnych należą na pewno połączenia gwintowe, powszechnie stosowane 
w formie śrub, wkrętów i nakrętek. Ich prawidłowy dobór i jakość oraz wybór 
skutecznej metody zabezpieczającej przed samoczynnym luzowaniem mają decy-
dujące znaczenie dla niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzeń i maszyn i bezpie-
czeństwa konstrukcji.
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2. Jak dobrać właściwą śrubę

Połączenie śrubowe ma za zadanie zespolić ze sobą dwa lub więcej elementów 
składowych przez rozłączne połączenie kształtowe złożone np. ze śruby i nakrętki. 
Taka prosta konfiguracja z reguły wystarcza dla połączeń pracujących w warun-
kach statycznych. Jednak oddziaływanie zewnętrznych sił dynamicznych wymaga, 
aby łączone elementy były ze sobą zaciśnięte z odpowiednią siłą ściskającą. Siłę 
tę wywołuje się wprowadzając do śruby naprężenia rozciągające z zakresu sprę-
żystego przez dokręcenie jej odpowiednim momentem. Ma to zapewnić trwałość 
połączenia w warunkach pracy, czyli oddziaływania różnego rodzaju obciążeń ze-
wnętrznych i przeciwdziałać pracy śruby na zginanie, rozciąganie czy ścinanie. 
Aby więc spełnić swoją funkcję przez przewidziany dla niej czas żywotności, śruba 
podczas montażu powinna być odpowiednio napięta.

Śruba powinna być tak zaprojektowana, aby po jej skręceniu można było uzy-
skać napięcie wstępne zdolne wywołać siłę zacisku zapewniającą najlepszą jakość 
połączenia. Należy jednak pamiętać, że nawet całkowicie napięta śruba będzie 
przenosić jedynie małą część obciążenia zewnętrznego oddziałującego na złącze. 
Skrajnymi przykładami są - z jednej strony twarde złącze złożone z miękkiej śru-
by i twardego materiału, a z drugiej -miękkie złącze z wysokiej twardości śrubą 
i miękkim materiałem.

W pierwszym przypadku śruba przejmuje tylko niewielką część zwiększonej 
siły zewnętrznej, ale w drugim przypadku już większość. Jest rzeczą bardzo istot-
ną, aby zrozumieć działanie sił w połączeniu śrubowym, by następnie dobrać do 
nich odpowiedni rozmiar śruby. Funkcją śruby jest wytworzyć taką siłę zacisku 
w złączu, aby przy oddziaływaniu sił zewnętrznych nie doszło do rozdzielenia się 
lub wzajemnego przesuwania łączonych elementów. Jeśli śruba jest zbyt duża, to 
z powodu jej oddziaływania na materiał łączony i jego podatności na osiadanie, 
relaksację czy pełzanie, naprężenie wstępne śruby będzie stopniowo maleć. Może 
to w skrajnym przypadku doprowadzić do poluzowania się śruby i jej uszkodzenia. 
W przypadku małej śruby jej wpływ na materiał będzie nieznaczny i nie spowodu-
je istotnych strat w napięciu, które i tak będzie znacznie większe niż w przypadku 
śruby dużej. Tak więc zawsze lepiej jest zastosować śrubę o mniejszej średnicy i jeśli 
to możliwe o znacznej długości zacisku, co dodatkowo zapewni ograniczenie spad-
ku wartości siły ściskającej z powodu osiadania i zwiększy elastyczność złącza czyli 
jego zdolność do zaabsorbowania np. drgań czy wibracji. Natomiast śruba prze-
wymiarowana nie będzie mogła zostać wystarczająco wstępnie rozciągnięta, aby 
następnie móc utrzymać zadaną wartość napięcia wstępnego, tak jak jest to moż-
liwe w przypadku śruby o mniejszej średnicy. Nawet niewielkie osiadanie będzie 
skutkować znaczącym spadkiem siły zacisku. Ponadto, ponieważ duża śruba jest 
znacznie mniej elastyczna od mniejszej, zawsze będzie absorbować więcej obciążeń 
niż pozostałe elementy złącza i łatwiej może ulec uszkodzeniom zmęczeniowym.

A zatem zastosowanie dużych, przewymiarowanych śrub, nie oznacza uzyska-
nia większej siły zacisku i wynikającego stąd pewniejszego połączenia. Zamiast 
tego jest niska siła zacisku, wysokie prawdopodobieństwo uszkodzeń zmęczenio-
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wych, trudny montaż i co nie mniej ważne, wysokie koszty. Aby uniknąć tych 
problemów i efektywnie skonfigurować połączenie śrubowe należy:

– ustalić zakres i wielkość obciążeń,
– określić wartość siły zacisku potrzebną w złączu,
– wybrać najmniejszy możliwy rozmiar śruby, który przeniesie zakładaną siłę 

zacisku,
– wybrać efektywną metodę zabezpieczenia śruby przed odkręceniem,
– wybrać najwłaściwszą metodę dokręcania śruby.

3. Złe i dobre naprężenia

Moment skręcający przyłożony do śruby w celu jej dokręcenia i osiągnięcia 
żądanej siły zacisku musi najpierw pokonać tarcie pod łbem śruby lub na po-
wierzchni czołowej nakrętki (ok. 50% wartości momentu) i tarcie na powierzchni 
gwintu (ok. 35% wartości momentu). Do rozciągnięcia śruby, czyli wytworzenia 
siły ściskającej pozostaje jedynie 15% wartości momentu. Kiedy śruba jest dokrę-
cana, powstają w niej naprężenia rozciągające prowadzące do powstania napięcia 
wstępnego oraz naprężenia skręcające będące efektem tarcia na gwincie. Skręcanie 
generuje również naprężenia ścinające prostopadłe do promienia kołowego prze-
kroju śruby. Każda śruba powinna być tak zaprojektowana, aby móc przenieść 
tak zwane naprężenie zastępcze, na które zgodnie z hipotezą Hubera składają się 
naprężenia rozciągające i skręcające i nie przekroczyć granicy plastyczności Re. 
Znaczna wartość naprężeń skręcających może doprowadzić do dużego wzrostu na-
prężenia całkowitego (zastępczego) w śrubie i w rezultacie do uszkodzenia śruby, 
która może pęknąć przy niższym niż założone napięciu wstępnym. A zatem im 
większe są naprężenia skręcające, tym mniejsza jest wartość naprężenia rozciągają-
cego, jakie może zostać wprowadzone. 

Dlatego przy liczeniu i doborze śrub należy zawsze brać pod uwagę fakt wy-
stępowania zarówno ich rozciągania jak i skręcania, aby maksymalne wykorzystać 
obciążenie osiowe, czyli tak zwany potencjał śruby bez ryzyka przekroczenia gra-
nicy plastyczności. Wartość naprężeń skręcających można wyliczyć według zna-
nych metod lub założyć, że stanowią one 15% naprężenia całkowitego. Należy też 
przyjąć, że maksymalna wartość naprężenia całkowitego nie powinna przekroczyć 
65% Re.

4. Dlaczego śruby się luzują

Siła ściskająca utrzymuje stabilność złącza dzięki napięciu wstępnemu wytwo-
rzonemu w śrubie po jej dokręceniu. Śruba pracuje tu jak naciągnięta sprężyna, 
której naprężenie ściąga wszystkie zaciśnięte elementy w kierunku łba śruby. 
Tak napięta i elastycznie wydłużona śruba w sposób naturalny usiłuje wrócić do 
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swojej oryginalnej długości, jak ma to miejsce w przypadku sprężyny. Może to 
nastąpić jedynie w wyniku spadku napięcia wstępnego prowadzącego w kon-
sekwencji do jej odkręcenia. Przeciwdziała temu tarcie między powierzchniami 
współpracującymi w gwincie i otworze gwintowanym oraz między elementem 
łączonym, a łbem śruby, podtrzymując napięcie w śrubie. 

Gdy połączenie śrubowe jest poddawane działaniu zmiennych sił zewnętrz-
nych, takich jak np. drgania, powstaje ruch między powierzchniami kontakto-
wymi. Ponieważ tarcie dynamiczne jest mniejsze od statycznego, śruba nie jest 
dłużej stabilizowana przez tarcie i zaczyna się luzować. Drgania lub wibracje 
mogą działać wzdłużnie lub poprzecznie lub w obu tych kierunkach. Drgania 
poprzeczne, ze względu na przemienne obciążenia poziome, zwykle prowadzą do 
szybkiego odkręcania się standardowo zabezpieczonych śrub. Natomiast drgania 
wzdłużne, ze względu na pulsujące obciążenia osiowe, stanowią mniejsze zagro-
żenie.

Spadek napięcia wstępnego śruby może również nastąpić z powodu wystąpie-
nia trwałego zmniejszenia jej długości, co może być spowodowane osiadaniem 
lub pełzaniem materiałów. Osiadanie ma miejsce w wyniku stałego nacisku na 
powierzchnie elementów tworzących złącze, co sprawia, że naturalne nierów-
ności tych powierzchni ulegają stopniowemu spłaszczaniu, czyli następuje ich 
deformacja plastyczna. 

Pełzanie to zjawisko polegające na wzroście odkształceń plastycznych mate-
riału pod wpływem stałego obciążenia w stałej temperaturze na skutek zmian 
struktury krystalicznej. Powstałe odkształcenia są zależne od czasu działania ob-
ciążenia. Spadek napięcia wstępnego śruby bez zmian w jej długości może być 
wynikiem relaksacji, czyli zmian struktury krystalicznej materiału w kierunku 
powolnego zaniku naprężeń materiałowych, wywołanych stałym długotrwałym 
odkształceniem. Najczęściej dotyczy materiałów miękkich jak: polimery, kom-
pozyty, miedź czy aluminium.

5. Metody zabezpieczania połączeń śrubowych

Jak wiadomo, śruba obciążona statycznie jest utrzymywana w miejscu przez 
siły tarcia występujące pod łbem i na gwincie, jednak pod wpływem obciążeń 
dynamicznych, drgań lub wibracji, wartość tych sił może stopniowo spadać. 
Świadomość tego problemu od zawsze zmuszała projektantów do poszukiwa-
nia metod mających zapobiec ich samoodkręcaniu się. Najczęściej dążono do 
wzrostu tarcia na gwincie lub pod nakrętką czy łbem śruby, ale opracowano 
też inne rozwiązania np. podkładkę odginaną, nakrętkę koronową blokowaną 
zawleczką lub łączenie drutem. W rezultacie, aktualnie dostępnych jest bardzo 
wiele metod przeciwdziałających luzowaniu się śrub i nakrętek, spośród których 
najbardziej popularne to:
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– śruby, w których stosunek długości zacisku do średnicy gwintu jest jak 
największy, czyli długie i relatywnie cienkie, a więc i bardziej elastyczne,

– podkładki sprężyste, których działanie blokujące jest mocno wątpliwe, 
gdyż w niewielkim stopniu zwiększają one działanie sprężyste śrub,

– podkładki radełkowane, które zwiększają tarcie na powierzchniach kon-
taktu i mają efektywne działanie blokujące w połączeniach obciążonych 
statycznie,

– nakrętki koronowe, podkładki odginane, łączenie drutem, z których sto-
sowaniem wiąże się skomplikowany i kosztowny montaż i demontaż,

– nakrętki z wkładką nylonową lub zdeformowanym gwintem, gdzie wyko-
rzystywane jest wysokie tarcie na gwincie, co sprawia, że nakrętka nigdy 
całkowicie się nie odkręci, ale też nie zapewnia uzyskania i utrzymania 
wysokiej wartości siły zacisku; ze względu na wysokie tarcie montaż jest 
dość pracochłonny, a nakrętki mogą być używane tylko jednorazowo,

– nakrętki kołnierzowe lub śruby z łbem kołnierzowym z ponacinaną/radeł-
kowaną powierzchnią dolną, wykonaną w celu zwiększenia powierzchni 
kontaktu i tarcia; śruba/nakrętka jest relatywnie dobrze zabezpieczona 
przed odkręceniem, ale wysoka wartość tarcia wpływa na znaczne odchy-
lenia w osiąganych wartościach siły zacisku,

– kleje, których stosowanie jest pracochłonne, ze względu na konieczność 
odpowiedniego przygotowania powierzchni i długi czas wiązania; demon-
taż tego typu połączeń jest trudny i wymaga dużego nakładu pracy, a po-
nowne użycie elementów związanego jest z ich pracochłonnym czyszcze-
niem.

6. Unikalne działanie podkładek klinujących

Wszystkie powszechnie stosowane metody zabezpieczeń połączeń śrubo-
wych są oparte na tarciu i mimo, że działają dobrze w warunkach obciążeń sta-
tycznych, to jednak nigdy nie dadzą pełnej gwarancji niezawodności, a zatem 
i bezpieczeństwa w warunkach obciążeń dynamicznych. Taką gwarancję daje 
natomiast unikalny system klinowy, który dla zabezpieczenia połączeń śrubo-
wych wykorzystuje napięcie śruby zamiast tarcia. System tworzy zespół dwóch 
stalowych pierścieni, z których każdy ma jedną z powierzchni naciętą w formie 
klinów, a drugą w formie promieniowo rozłożonych ząbków (rys. 1). Pierścienie 
są złożone ze sobą powierzchniami klinowymi do wewnątrz i dodatkowo sklejo-
ne dla uzyskania zespołu, tworząc w ten sposób podkładkę (rys. 2) którą zakłada 
się pod łeb śruby lub pod nakrętkę.
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Rys. 1.Elementy składowe podkładki klinującej

Rys.2. Podkładka klinująca gotowa do aplikacji
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Podczas dokręcania śruby lub nakrętki, ząbkowane nacięcia na zewnętrznych 
powierzchniach podkładki wchodzą w głąb materiału elementów łączących i łą-
czonych, tworząc z nimi połączenia kształtowe. Dzięki temu podczas odkręcania 
nie dochodzi do poślizgu na powierzchniach zewnętrznych podkładki, a jednocze-
śnie jej górny element przesuwa się po powierzchni klinowej elementu dolnego. 
Ponieważ kąt nachylenia powierzchni klinowych a jest większy od kąta wzniosu 
linii śrubowej gwintu b (rys. 3), przemieszczanie się obu elementów podkładki po 
sobie powoduje przyrost wysokości podkładki, a równocześnie przyrost napięcia 
w gwincie śruby. Odkręcenie śruby lub nakrętki wymaga zatem pokonania tego 
przyrostu napięcia, co dla montera nie stanowi problemu, natomiast dla śruby lub 
nakrętki dążącej do poluzowania się jest niemożliwe.

Rys. 3. Zasada działania podkładki klinującej

Należy jeszcze raz podkreślić, że efekt zabezpieczenia uzyskuje się tu wyłącznie 
na zasadzie podtrzymania napięcia wstępnego, a nie dzięki powszechnym składo-
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wym sił tarcia. Niezależność od tarcia pozwala również na smarowanie elementów 
połączenia śrubowego, co dodatkowo zabezpiecza elementy złączne przed korozją 
i ułatwia późniejszy demontaż oraz dzięki zmniejszeniu tarcia na gwincie obniża 
wartość naprężeń skręcających. 

Jak wiadomo w śrubie powstają naprężenia skręcające i naprężenia rozciąga-
jące. Każda śruba może być rozciągana jedynie do swojej granicy plastyczności, 
powyżej której ulega uszkodzeniu. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał śru-
by, czyli osiągnąć jej maksymalnie wysokie naprężenie, a tym samym siłę zacisku 
nie uszkadzając jej przy tym, należy zminimalizować naprężenia skręcające w celu 
zmaksymalizowania naprężeń rozciągających, co najskuteczniej można osiągnąć 
przez naniesienie smaru na gwint śruby. Dodatkową płynącą z tego korzyścią jest 
uzyskanie powtarzalności w uzyskiwanych wartościach siły zacisku.

7. Zastosowanie podkładek klinujących w kolejnictwie

Luzowanie się połączeń śrubowych powstaje najczęściej pod wpływem wibracji, 
drgań lub obciążeń dynamicznych i jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń 
połączeń śrubowych i wynikających stąd uszkodzeń maszyn, urządzeń i konstruk-
cji. Dla infrastruktury i urządzeń kolejowych, które muszą spełniać najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i niezawodności, przez co wymagają regularnego ser-
wisu i obsługi, podkładki klinujące są idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia 
połączeń śrubowych. Stąd ich zastosowanie w kolejnictwie wydaje się więcej niż 
uzasadnione. Podkładki klinujące HEICO-LOCK® produkowane przez niemiecką 
firmę HEICO Befestigungstechnik GmbH są znane na całym świecie i stosowane 
w wielu dziedzinach przemysłu, a w kolejnictwie między innymi przez Koleje 
Niemieckie (DB), również w Polsce przez firmy produkujące i remontujące tabor 
kolejowy (m.in. PESA, NEWAG, ZNTK Oleśnica, ZNTK MM) oraz elementy 
infrastruktury kolejowej (KZN Bieżanów, BOMBARDIER).



 Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 
3.09.2015 roku, przeżywszy lat 66, opatrzony 
św. sakramentami, odszedł od nas na zawsze

Ś.P. WIESŁAW MICHNIK
14.09.1949 – 3.09.2015

 Od dwudziestu z górą lat ściśle współpraco-
wał ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników  
Komunikacji RP. Brał czynny udział w organi-
zacji wielu konferencji naukowo-technicznych  
organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. 
  Stworzona i prowadzona przez Wiesława Mich-
nika firma SPAW-TOR jako oficjalny sponsor 

wniosła znaczący wkład w rozwój konferencji „Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym”.
  Wiesław Michnik urodził się w Morągu 14.09.1949 r. Idąc w ślady swojego ojca 
Jana Michnika (który wraz z rodziną przeniósł się do Krakowa) w 1968 r. podjął pra-
cę w Polskich Kolejach Państwowych. Swoją przygodę z koleją rozpoczął w służbie 
drogowej od stanowiska toromistrza. Pracując zawodowo kształcił się i podnosił swoje 
kwalifikacje. W ciągu swojej 27-letniej pracy w Polskich Kolejach Państwowych zdo-
był ogromne doświadczenie oraz uznanie przełożonych i podwładnych. Pracę w służ-
bie drogowej zakończył na stanowisku dyrektora Oddziału Drogowego w Krakowie.
  Jego duża wiedza z zakresu branży kolejowej, nie była wiedzą jedynie czysto teore-
tyczną. Posiadał wielkie doświadczenie praktyczne. Potrafił własnoręcznie wykonać 
wiele trudnych i specjalistycznych prac – udowadniając tym samym, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Wymagał wiele od współpracowników, ale jeszcze więcej od siebie.
 W 1995 roku zrezygnował z pracy w firmie państwowej i podjął ryzykowną,  
w tamtym okresie, decyzję o rozpoczęciu samodzielnej działalność gospodarczej. 
  Stworzona przez Wiesława Michnika Firma Torowo Spawalnicza „SPAW-TOR” 
została wyposażona w nowoczesny sprzęt i zatrudniała wykwalifikowaną kadrę. 
Jako jedna z nielicznych, w tym okresie, inwestowała w systematyczny rozwój ka-
dry poprzez ciągłe szkoleniu pracowników, a także unowocześnianie zaplecza tech-
nicznego. Firma Wiesława Michnika stopniowo zwiększała zakres wykonywanych 
specjalistycznych usług, stając się ważnym partnerem na terenie małopolski, w za-
kresie budowy i naprawy dróg szynowych. Z powodzeniem wygrywała przetargi 
na terenie całej Polski.
  Wiesław Michnik był osobą nadzwyczaj skromną a dla siebie wręcz surową. Poj-
mował życie jako konieczność spełnienia obowiązku. Nie zabiegał o popularność, 
uznanie ani zaszczyty. Nie znosił kompromisów w codziennym życiu jak i w pracy 
zawodowej. Odszedł niespodziewanie 3 września 2015 roku, pozostawiając w bólu 
rodzinę, przyjaciół i swoich pracowników. 
  Posiadanymi umiejętnościami z zakresu zarządzania, swoją charyzmą i silnym 
charakterem, stworzył mocną, prężnie działającą i rozwijającą się firmę, której 
działalność jest kontynuowana przez jego dzieci.
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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.
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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)
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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 

85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008, 

s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009, 

s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych 

w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009, 

s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10, 

2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Tech-

niczny 93, 2010, s. 212)  
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010, 

s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010, 

s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,  

s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 

3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
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169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s. 
296, część II - s. 264, suplement - s. 120)

170 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 
2(104), 2014, s. 504)

171 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(105), 2015, s. 160)

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






