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Wpływ zagospodarowania terenu na klimat akustyczny na terenie MOP.
Analiza nośności i propozycja modernizacji łukowego wiaduktu kolejowego.
Analiza odcinków generujących straty czasu w transporcie tramwajowym.
Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi
transportowej. Układy konstrukcyjne kolei jednoszynowych. Transport
publiczny we Wrocławiu – propozycje rozwiązania problemów.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz
„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1.

2.

3.

4.

5.

Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki,
fotograﬁe, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wstawić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli.
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotograﬁe itp.) oraz tabel.
Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
wcięć, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie,
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne
i dolne. Nie stosować przypisów.
Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numerację należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie
powinno być ułożone alfabetycznie.
Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają procedurom recenzji merytorycznych
zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku
naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty).
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Zasady kwaliﬁkowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na
stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy
do czynienia 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). Tekst i ilustracje musząbyć oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych
(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów
publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. Szczczegóły na: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego”
czasopisma Przegląd Komunikacyjny
Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.
Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.
Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem
ZO Wrocław SITK.
Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.
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Oddajemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony zagadnieniom infrastruktury transportowej. Ciekawy jest artykuł omawiający problemy hałasu w
Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), zlokalizowanych przy autostradach. Autorzy analizują wpływ zagospodarowania MOP-ów na klimat akustyczny tych miejsc. Jedna z publikacji
omawia zagadnienia nośności i modernizacji zabytkowego łukowego wiaduktu kolejowego celem której jest doprowadzenie do normalnej eksploatacji. Na przykładzie linii tramwajowej w Gdańsku w kolejnym artykule, analizowane są straty czasu w transporcie tramwajowym. Autor podaje algorytmy obliczania prędkości normatywnej i maksymalnej możliwej
do osiągnięcia. Interesujący jest artykuł w którym Autorzy analizują dostępność do centrum
stolicy za pomocą transportu publicznego oraz indywidualnego. Czy taką dostępność mogłyby umożliwić koleje jednoszynowe o których szerzej rozpisują się Autorzy w innym artykule, prezentując zalety oraz podając rozwiązania konstrukcyjne kolei jednoszynowych,
których popularność na świecie rośnie. Jest to niekonwencjonalny ale atrakcyjny środek
transportu zbiorowego. Ciekawy jest artykuł omawiający problemy transportu publicznego
w aglomeracji wrocławskiej. Autor przedstawia rozwiązania usprawniające transport we
Wrocławiu. W numerze ponadto, już tradycyjnie, przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej oraz informacje z działalności SITK RP w tym o laureatach nagród
ERNEST 2014.
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Streszczenia artykułów recenzowanych
Strona 6

Strona 17

Strona 28

Wpływ zagospodarowania terenu na klimat
akustyczny na terenie MOP
Bartosz Budziński, Alicja Sołowczuk

Analiza odcinków generujących straty czasu
w transporcie tramwajowym
Jacek Szmagliński

Układy konstrukcyjne kolei jednoszynowych
Dominik Bednarek, Danuta Bryja

Miejsca obsługi podróżnych są ważnym elementem sieci drogowej. Podróżni powinni
mieć zapewnioną możliwość odpoczynku w
komfortowych warunkach, dlatego też poziom hałasu drogowego nie może być wysoki.
Autorzy wykonali pomiary poziomu hałasu na
terenie miejsc obsługi podróżnych i przeanalizowali różne zagospodarowanie MOP’u pod
kątem ochrony przed hałasem. W podsumowaniu zawarto te elementy zagospodarowania, które istotnie wpływają na klimat akustyczny.

W czasie analiz i studiów przedwykonawczych
dotyczących budowy nowych i modernizacji
istniejących tras tramwajowych, bardzo często
zakładane są nierealne czasy przejazdów, które
weryﬁkuje się już po oddaniu linii do eksploatacji i przeprowadzeniu badań obserwacyjnych. Problematyczne wydaje się określenie,
przed zakończeniem inwestycji, rzeczywistej
prędkości jazdy, jak również strat czasu powstających w miejscach potencjalnych zatrzymań oraz określenie możliwości i wielkości
skrócenia czasu jazdy na liniach istniejących.
Dotychczasowe, analityczne podejście do
obliczeń trakcyjnych, oparte na założeniach
stałego przyspieszenia rozruchu i hamowania,
wymaga sprawdzenia dla otwartej w 2007 r. w
Gdańsku trasy Centrum – Chełm Witosa, gdzie
pochylenia podłużne trasy dochodzą do 5,5%.
W artykule scharakteryzowano problem niewielkiej prędkości komunikacyjnej tramwajów w Gdańsku, która nie wzrosła pomimo
inwestycji infrastrukturalnych. Przedstawiono
algorytm obliczania prędkości normatywnej i
maksymalnej możliwej do osiągnięcia. Opisano metody badawcze i porównano obliczenia
teoretyczne z wynikami badań obserwacyjnych.

Słowa kluczowe: Miejsce Obsługi Podróżnych;
Klimat akustyczny; Zagospodarowanie

Strona 11
Analiza nośności i propozycja modernizacji
łukowego wiaduktu kolejowego
Damian Bęben, Wojciech Anigacz,
Janusz Ukleja
Przedmiotem artykułu jest analiza nośności
łukowego wiaduktu kolejowego. Sklepienie
wykonane jest z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt został wybudowany w
roku 1886, dlatego należało uwzględnić w projekcie modernizacji jego zabytkowy charakter.
Rozpiętość wiaduktu wynosi 6,00 m, światło
pionowe 4,26 m, a całkowita szerokość 7,42
m. Podstawowym celem przeprowadzonej
modernizacji było doprowadzenie wiaduktu
do stanu technicznego odpowiadającego aktualnym wymaganiom oraz aby można było
dopuścić ten obiekt mostowy do normalnej
(lub ograniczonej) eksploatacji na obciążenie
taborem kolejowym. W pracy podano założenia do wykonanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wiaduktu z wykorzystaniem
programu Robot. Zaprezentowano także wybrane wyniki z tych obliczeń. Na zakończenie
zaproponowano zakres modernizacji wiaduktu, głownie pod względem materiałowo-technologicznym, gdyż nośność samego wiaduktu
okazała się wystarczająca.
Słowa kluczowe: Wiadukt kolejowy; Obciążenie;
Modernizacja

Słowa kluczowe: Transport miejski; Straty czasu;
Obliczenia trakcyjne

Strona 23
Stopień dostępności czasowej jako
syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi
transportowej
Przemysław Śleszyński, Tomasz Dybicz,
Piotr Olszewski
W artykule przedstawiono propozycje wskaźnika dotyczącego dostępności czasowej do
centrum analizowanego obszaru. Wskaźnik
ten następnie testowano na wybranych przykładach z aglomeracji stołecznej: dojazdu do
centrum stolicy oraz dostępności czasowej ze
strefy podmiejskiej. We wnioskach stwierdza
się, że proponowany wskaźnik dostępności
czasowej pozwala na ocenę ilościową poziomu obsługi obszaru zarówno transportem
publicznym, jak i indywidualnym. Główny
problem metodyczny dotyczy ustalenia parametrów określających stan idealny (pożądany),
tj. maksymalnej prędkości transportowej oraz
czasów końcowych.
Słowa kluczowe: Dostępność przestrzenna;
Izochrony; Aglomeracja warszawska

Przedmiotem artykułu są nowoczesne koleje
jednoszynowe, budowane i wykorzystywane
jako niekonwencjonalny środek miejskiego
transportu publicznego w wielu światowych
metropoliach, w Polsce słabo znane. We wstępie przedstawiono ogólną charakterystykę
tych obiektów, następnie opisano najczęściej
stosowane układy konstrukcyjne pojazdów,
nadziemnych estakad, rozjazdów i stacji. Omówiono środki techniczne stosowane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom w
sytuacjach awaryjnych. Opisy zilustrowano
wieloma zdjęciami pokazującymi przykłady
realizacji tych konstrukcji na świecie. W podsumowaniu przedstawiono zalety kolei jednoszynowych, uzasadniające ich rosnącą popularność.
Słowa kluczowe: Koleje jednoszynowe; Pojazdy;
Estakady

Strona 33
Transport publiczny we Wrocławiu –
propozycje rozwiązania problemów
Sebastian Kowerski
Szczegółowa analiza mobilności mieszkańców
aglomeracji wrocławskiej stała się podwaliną
do diagnozy problemów komunikacyjnych
stolicy Dolnego Śląska. Artykuł poprzedzony
został studium istniejących dokumentów planistycznych. Autor odpowiada na pytanie dlaczego Wrocław (zaraz po Krakowie) jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce? Jak to
możliwe, że statystyczny Wrocławianin spędza
miesięcznie w korkach 7 godzin? Co najważniejsze, w referacie nie tylko została podana
odpowiedź na te pytania, ale co więcej, autor
postarał się wskazać skuteczne rozwiązania
tych problemów. Przytoczone zostały rozwiązania zastosowane w innych miastach polskich
oraz europejskich. Autor przyjrzał się systemowi Park and Ride, pokazał doskonałe adaptacje
tego systemu. Przedstawione zostały najnowsze plany Biura Rozwoju Wrocławia dotyczące
komunikacji tramwajowej i kolejowej. Przybliżono idee oraz znaczenie współczesnych
węzłów mobilności, będących udoskonaloną
wersją konwencjonalnych węzłów przesiadkowych. Autor wspomniał również o rozwiązaniach efektownych, takich jak wypożyczalnia
samochodów elektrycznych, czy też metro dla
Wrocławia.
Słowa kluczowe: Komunikacja zbiorowa; Węzeł
mobilności; Wrocław
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Influence of area development on acoustic
climate over MOP area
Bartosz Budziński, Alicja Sołowczuk

The analysis of sections which causing
time losses in the tram transport
Jacek Szmagliński

Structural systems of monorail railways
Dominik Bednarek, Danuta Bryja

Motorway service areas (MSAs) perform an
important function within the road network.
Travellers shall be provided with the opportunity to take a break in convenient conditions, therefore traﬃc noise level cannot be
high. The authors have carried out the noise
survey within MSAs and analysed their development in terms of noise reduction facilities. Those elements that bear a substantial
impact onto the acoustic climate have been
included in the conclusion

Unrealistic travel times are frequently assumed during the design of tram routes, and
they are veriﬁed after the opening of the line.
The problem is to determine the the real speed before the end of investment, time loses
arises in potential points of stops and possibility of reducing the driving time.
Analitical approach to tractive calculations is
based on the assumption that acceleration
and deceleration are constant. It should be
checked whether the results of calculations
are correct even in diﬃcult conditions. For
example on opened in 2007 in Gdansk tram
route City Center - Chełm Witosa, where longitudinal inclination exceeds 5.5%.
The article describes the problem of low
trams average speed in Gdansk which has
not increase despite infrastructural investments. It presents an algorithm for calculating the maximum possible speed. Theoretical calculations were compared with the
results of observational studies.

Keywords: Motorway service areas; Acoustic
climate; Development

Page 11
Load-carrying capacity analysis and
modernization proposal of arch railway
viaduct
Damian Bęben, Wojciech Anigacz,
Janusz Ukleja
The subject of paper is a load-carrying capacity analysis of arch railway viaduct. A vault is
made of the bricks on the cement-lime mortar. The object was built in 1886, therefore, its
historic character should be considered in
the modernization project. The eﬀective span
of the viaduct is 6.00 m, vertical light of 4.26
m and total width amounted to 7.42 m. The
basic aim of conducted viaduct modernization was to bring to the technical state corresponding to current requirements and to be
able to permit of the viaduct to a normal (or
limited) service on load of the rolling stock.
The assumptions for the static-strength calculations of the viaduct using the Robot program were given in the paper. It also presents
the selected results of these calculations. In
conclusion, the scope of viaduct modernization was proposed, mainly in terms of material and technology, since the viaduct carrying capacity was suﬃcient.
Keywords: Railway viaduct; Load; Modernization

Keywords: Urban transport; Time loses; Tractive
calculations

Page 23
Temporal accessibility index as a synthetic
indicator of the transportation service
level
Przemysław Śleszyński, Tomasz Dybicz,
Piotr Olszewski
The article proposes a new indicator measuring temporal accessibility of centre of
the area being analysed. The indicator called “temporal accessibility index” was tested
using selected examples from the Warsaw
Metropolitan Area: commuting to the city
centre by public transport and accessibility
by car from the suburban zones. It is concluded that the proposed „temporal accessibility
index” allows for quantitative assessment of
the level of service in an area of both public
as well as individual transport. The main research issue is how to determine parameters
of the “ideal” (desired, optimal) state, i.e. maximum transport speeds and terminal times.
Keywords: Spatial accessibility; Isochrones,
Warsaw agglomeration

The article matter are modern monorails, weakly known in Poland but being erected in
many global metropolises and used as non-conventional means of public urban transport. General description of these structures
is presented in the introduction, and then,
the most commonly used structural systems
of vehicles, guideway beams, turnouts and
stations are described. Security devices, mounted in vehicles and along lines to ensure
passengers’ safety in emergency situations,
are discussed. To illustrate the subject, many
examples of monorails operating in the
world are shown in photos. In ending, advantages of monorails are summarized to justify
a growing popularity of such systems.
Keywords: Monorail, Vehicles, Guideway Beams

Page 33
Public transport in Wroclaw - proposals for
solving problems
Sebastian Kowerski
Good and bad sides of communication system of the city was presented in the paper.
Detailed analysis of the mobility of the inhabitants of Wroclaw agglomeration has become a cornerstone for the diagnosis of communication problems of the capital of Lower
Silesia. The author answers the question why
Wroclaw (after Cracow) is the most congested city in Poland? How is it possible that
the statistical inhabitant of Wroclaw spent 7
hours per month in traﬃc jams? Importantly,
in the paper not only was given the answer to
these questions, but what is more, the author
tried to identify eﬀective solutions to these
problems. Solutions used in other Polish and
European cities have been presented. The
author studied the Park and Ride system and
showed excellent adaptations of the system.
The latest plans of Wroclaw Development
Oﬃce concerning tram and train communication have been described. The author
presented idea and importance of contemporary mobility hubs, which are an improved
version of the conventional transport interchanges. The author also mentioned spectacular solutions such as rental electric cars or
underground for Wroclaw.
Keywords: Collective communication; Mobility
hub; Wroclaw

Translation: the Authors
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Budowa żuławskiego odcinka trasy
S7 rozpocznie się dopiero jesienią
Tomasz Chudzyński,
15.04.2015

Dziennik

Bałtycki,

Według wstępnego harmonogramu prac,
faza budowlana odcinka trasy ekspresowej S7
Koszwały - Kazimierzowo miała się rozpocząć
w połowie roku. Teraz mówi się o wrześniu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
inwestor S7, podkreśla, że nie ma mowy o
żadnych zagrożeniach, zarówno dla inwestycji,
jak i terminu końcowego prac. - To jedna z największych inwestycji na Pomorzu w ostatnich
dekadach - przypomina Piotr Michalski z GDDKiA. - Stopień skomplikowania prac jest bardzo
duży. Planowany odcinek Koszwały - Kazimierzowo jest dość długi, ma 40 kilometrów, w
całości przebiega na trudnym z technologicznego aspektu, podmokłym gruncie żuławskim,
który musi być wzmacniany. Powstaną też
nowe przeprawy nad szerokimi rzekami Wisłą
i Nogatem. Mamy do czynienia z ogromem
przygotowań, wydawanych dokumentów,
projektów, zezwoleń, odwołań. Pewne przesunięcia wydawały się nieuniknione. To ogromne
przedsięwzięcie, które rozpędza się powoli, ale
na pewno ruszy, a potem będzie przebiegać
bardzo szybko. Za trzy lata ta inwestycja, ważna dla transportu pomorskiego i krajowego,
zostanie zrealizowana (...).

Umowa na drugą nitkę mostu
w Malborku podpisana
Jacek Skrobisz, Dziennik Bałtycki, 15.04.2015
We wtorek, 14 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa na budowę drugiej nitki mostu
w Malborku. Na tę chwilę mieszkańcy i turyści
czekali wiele lat. Jest szansa, że za 20 miesięcy,
kiedy most będzie gotowy, skończy się problem z zakorkowanym wjazdem do Malborka.
We wtorek w Szkole Łacińskiej w Malborku
doszło do uroczystego podpisania umowy na
budowę drugiej nitki mostu wartej 70,7 mln zł.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, a wykonawcą
spółka Strabag z Pruszkowa (...).

System sterowania ruchem w Łodzi.
Prace trwają na ponad
100 skrzyżowaniach
Agnieszka Magnuszewska, Dziennik Łódzki,
15.04.2015
Układanie światłowodów i wymiana sygnalizatorów na skrzyżowaniach to prace prowadzone obecnie przy systemie sterowania ruchem.
Budowa systemu sterowania ruchem jest na
półmetku. Prace trwają na ponad 100 z 240
skrzyżowań. Wkrótce rozpocznie się montaż

dziewięciu tablic, które będą informować o
korkach i utrudnieniach w ruchu (...). Tablice
mają informować, jaką trasą można się najszybciej przedostać przez miasto. Ta informacja będzie podawana na podstawie wyliczeń
opartych na pomiarach średniej prędkości
przemieszczających się aut. Kamery namierzą
tablicę auta przy wjeździe do miasta i potem
będą ją "monitorować" na dalszych odcinkach.
Zamontowane mają być 23 takie kamery. Natomiast tablice informacji pasażerskiej zostaną
zamontowane na przystankach tramwajowych i tramwajowo- autobusowych, ale nie na
samych autobusowych (...).

Kraków kończy z testami.
Kupuje autobusy elektryczne
Jakub Dybalski,
20.04.2015

Transport-Publiczny.pl,

MPK Kraków ogłosiło przetarg na cztery autobusy elektryczne. Zamówienie opcjonalnie
może się powiększyć o dodatkowy autobus. Na
zakupy przewoźnik chce wydać 9 mln zł. Przedmiotem zamówienia są w pełni niskopodłogowe autobusy, zasilane energią elektryczną,
wraz z systemem ładowania. Krakowski przewoźnik nie opublikował jeszcze specyﬁkacji
istotnych warunków zamówienia. W ogłoszeniu o przetargu opisano jednak dość dokładnie
wymagania wobec dostawcy. Musi się on m.in.
legitymować odpowiednim doświadczeniem,
dostarczeniem w ciągu ostatnich trzech lat
minimum dwóch, co najmniej 7,5-metrowych
miejskich autobusów elektrycznych (z tego, a
także z szacowanej wartości zamówienia można wnosić, że MPK szuka raczej krótkich pojazdów).

Strefa "tempo 30" w centrum
Poznania będzie większa.
Jeszcze w tym roku
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 12.04.2015
W tym roku mają rozpocząć się prace przy
poszerzeniu strefy ograniczonego ruchu, czyli
Tempo 30 w centrum Poznania. Odpowiedzialni za komunikację w mieście oraz znaczna
część mieszkańców centrów Poznania chcą
jak najszybszego poszerzenia strefy Tempo 30.
Pierwsza jej część powstała już przed trzema
laty. Obejmuje ulice znajdujące przy placu Wolności i Cyryla Ratajskiego. Zmiany powodują
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wprowadzenie ograniczeń
dla ruchu samochodowego. Polegają na ograniczeniu prędkości do 30 kilometrów na godzinę, zwężeniach jezdni, zakładaniu licznych progów spowalniających. Większość skrzyżowań
jest równorzędna. Zdaniem drogowców takie
rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza, a w
obrębie strefy nie doszło w zeszłym roku do
żadnego wypadku (...).

Warszawa: Przejść naziemnych przy
Dworcu Centralnym nie będzie?
Justyna Urbaniak, Transport-Publiczny.pl,
20.04.2015
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich zmodernizuje pasaż pod rondem Czterdziestolatka oraz
przejścia podziemne przy Dworcu Centralnym.
Ma on objąć wytyczenie przejść dla pieszych,
ale tylko przez tory tramwajowe. Piesi, którzy
będą chcieli przedostać się na drugą stronę
ulicy, nadal schodzić będą do podziemi. Dziś,
aby przedostać się na drugą stronę Al. Jerozolimskich w okolicy Dworca Centralnego, trzeba
zejść do podziemi i przemierzając ich korytarze, wydostać się na powierzchnię, pokonując
strome schody. To zadanie banalnie proste w
przypadku młodych, sprawnych osób. Ale wystarczy dodatkowy bagaż w postaci dużej walizki, by te same schody okazały się przeszkodą
wyjątkowo trudną do pokonania. Rodzice z
dziećmi w wózkach, osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze tę trudność mają na
co dzień. Zarząd Dróg Miejskich nie planuje
dla nich udogodnień w postaci naziemnych
przejść dla pieszych, znanych powszechnie
jako „zebry”. (...)

W Jaworznie jak w Holandii:
Będą ronda dla rowerzystów
Anna Zielonka,
13.04.2015

Dziennik

Zachodni,

Jaworzno jest pierwszym miastem w regionie,
gdzie powstaną dwa ronda dla rowerzystów.
Takie skrzyżowania istnieją np. w Holandii
(...). Jak wygląda takie rondo? Będzie ono podwójne. Jego środkowa jezdnia zostanie przeznaczona dla samochodów, a zewnętrzna dla
rowerów. Na każdym wlocie rowerzyści będą
mogli bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie.
Co ważne, będą mieć pierwszeństwo przed
samochodami. Dlatego gdy do skrzyżowania
zbliżą się jednocześnie samochód i rower, to
rowerzysta będzie miał prawo jako pierwszy
na nie wjechać. Podobnie ma się sprawa z wyjazdem z ronda. Będzie ono ważnym elementem infrastruktury rowerowej w mieście, o co
zadbali sami rowerzyści (...).

Budowa Szczecińskiego Szybkiego
Tramwaju zakończona
wu, Transport-Publiczny.pl, 17.04.2015
Kilka dni temu zakończyła się budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST) do prawobrzeżnej części miasta, do pętli Turkusowa.
Przewozy na nowej trasie jeszcze nie rozpoczną się – najpierw odbędą się testy i odbiory.
Poza tym gotowa linia SST musi czekać na dokończenie prac przy modernizacji wcześniejszego, poprzedzającego ją odcinka torowiska.
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Konsorcjum ﬁrm Szybki Tramwaj i Strabag
poinformowało o zakończeniu 11 kwietnia
br. prac przy budowie SST, będącego bezkolizyjnym połączeniem tramwajowym prawo- i
lewobrzeżnej części miasta. Realizacja inwestycji trwała 24 miesiące i kosztowała 189 mln
zł brutto, z czego ponad 86% pochodzi z unijnego doﬁnansowania. (...) Mieszkańcy muszą
uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Uruchomienie SST jest zależne od modernizacji torowiska
w ciągu Gdańskiej i Energetyków. Energopol,
który przeprowadza prace na tym odcinku, zapowiada, że zakończą się one do 15 czerwca br.

gości. A pierwszą linię tramwajową w Tuluzie
otwarto z końcem 2010 roku. Linia T1 ma
punkt stykowy z linią metra, dzięki któremu
można wygodnie się przesiąść do kolei podziemnej. Do obsługi dopiero co otwartej linii
skierowano cztery tramwaje Alstom Citadis,
które zamówiono już wcześniej do obsługi
linii nr 1. 32-metrowe pojazdy powstawały
w fabryce Alstomu w La Rochelle. W każdym
pojeździe może zmieścić się do 200 pasażerów.

W Istambule rusza szósta linia
metra

PKM, Rynek Kolejowy, 20.04.0215

Railway Gazette, 20.04.2015
Prezydent Recep Tayyip Erdoğan i burmistrz
Kadir Topbaş wzięli udział w uroczystym
otwarciu linii metra M6 w Istambule, która
odbyła się 19 kwietnia. Linia o długości 3,3
km łączy stację Levent na linii M2 z Boğaziçi
Üniversitesi/Rumeli Hisarüstü. Na trasie znajdują się dwie stacje pośrednie. Początkowa
przepustowość wynosi 8100 pasażerów na
godzinę. Kolejne przedłużenie to część większego planu, polegającego na wydłużeniu
sieci metra i tramwaju w Istambule do 430
km w roku 2019.

Będzie raport nt. wykolejeń
w Krakowie
INFOTRAM, 20.04.2015
W związku z ostatnią serią wykolejeń tramwajów na ulicach Krakowa, Tadeusz Trzmiel,
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich, nakazał sporządzić szczegółowy raport, w którym znajdą się m.in.
przyczyny wykolejeń oraz sposoby zapobiegania takim sytuacjom. Dokument będzie
gotowy do 22 kwietnia. Przypomnijmy, że w
ostatnich dniach w Krakowie niemal codziennie dochodziło do wykolejenia tramwajów.

Tuluza: Tramwaj połączył centrum
miasta z lotniskiem
lp, Transport-publiczny.pl, 18.04.2015
W Tuluzie została otwarta linia tramwajowa
T2. Dzięki niej mieszkańcy miasta będą mogli
szybko i wygodnie dostać się do portu lotniczego Tuluza-Blagnac, leżącego na północny
zachód od centrum miasta. Regularne kursy
po nowej linii tramwajowej ruszyły 11 kwietnia. Nowa linia jest odgałęzieniem linii T1 i
łączy się z nią na przystanku Ancely. Stamtąd,
w drodze na lotnisko, znajdują się dwa przystanki - Nadot i Daurat. Wybudowana linia
ma łącznie 2,4 km długości. Dzięki nowej linii,
tramwajowy system Tuluzy ma 16,7 km dłu-

581 km/h. Prowadząca testy Japońska Kolej
Centralna już zapowiada, że testy będą kontynuowane. Wiadomo, że kolejny odbędzie
się najprawdopodobniej w najbliższy wtorek.
Wtedy to kolejarze planują pobić kolejny rekord prędkości – 600 km/h.

PKP Intercity rozbuduje stację
postojową dla Dartów
ms, Rynek-Kolejowy.pl, 17.04.2015

Testy na PKM z dużą prędkością
Od dziś do piątku na całej linii PKM będą
trwać pierwsze testy przy prędkości przekraczającej 100 km/h. Posłuży do nich lokomotywa TRAXX F140 DE, wypożyczona przez Lotos
Kolej. Jak poinformowała spółka Pomorska
Kolej Metropolitalna, w tym tygodniu, w
dniach 20-24 kwietnia 2015 r., na całej linii
PKM odbywać się będą testy rozruchowe systemu GSM-R, polegające m.in. na sprawdzeniu pokrycia sygnałem radiowym całej linii
PKM, przy maksymalnej prędkości 120 km/h.

Otwarcie linii KDP w hiszpańskiej
prowincji Galicia
Fernando Puente, IRJ, 20.04.2015
18 kwietnia otwarto kolejny odcinek już i tak
imponującej hiszpańskiej sieci kolei dużych
prędkości. Nowa linia łączy Santiago de Compostela z Vigo. Odcinek A Coruña – Santiago
otwarto w roku 2009 i zelektryﬁkowano w
2011. Prace na odcinku o długości 155 km
rozpoczęły się w 2001. Całkowity koszt budowy wyniósł 3 mld €. Nowy korytarz jest krótszy od wcześniejszego połączenia o 22 km,
skracając podróż do 1 godz. 20 min, czyli o 40
minut szybciej niż przed otwarciem nowego
połączenia.

Japońska kolej magnetyczna
z kolejnym rekordem prędkości
Japan Times/IRJ/lp,
19.04.2015

Rynek

Kolejowy,

Japończycy odnotowali właśnie rekord prędkości kolei magnetycznej. W czasie ostatnich
testów pociąg osiągnął prędkość 590 km/h.
To jednak nie koniec bicia rekordów. Niebawem odbędzie się kolejna próba bicia rekordu. Testy odbyły się 16 kwietnia na torze testowym między miejscowościami Uenohara
i Fuefuki w prefekturze Yamanashi. Prędkość
590 km/h utrzymywał przez 19 sekund siedmioczłonowy pociąg wyprodukowany przez
ﬁrmy Mitsubishi Heavy Industries i Nippon
Sharyo. Tym samym udało się pobić rekord
ustanowiony w roku 2003, który wyniósł

Przewoźnik ogłosił przetarg na wykonanie
dokumentacji rozbudowy stacji postojowej
w Białymstoku, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Ma to związek
m.in. z zakupami nowych pociągów zespolonych Dart, oznaczonych w dokumentacji
jako ED160. Zakres prac, które przewidziano
dla zwycięskiego oferenta obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowę w
terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu
wykonania robót budowlanych, nie dłużej
jednak niż 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W dużej mierze prace projektowe będą
dotyczyły elektryﬁkacji części istniejących
torów postojowych. Składy, które przez Pesę
mają być dostarczone do końca roku, mają
kursować na trasach: Jelenia Góra – Wrocław – Łódź – Warszawa – Białystok/ Lublin,
oraz Białystok/ Lublin – Warszawa – Koluszki
– Częstochowa – Katowice – Bielsko-Biała. Co
ciekawe, w dokumentacji przetargu opisano
je oznaczeniem serii ED160.

Opolskie straci jedną trzecią
połączeń regionalnych?
jm,
Rynek
17.04.2015

Kolejowy/Radio

Opole,

(...) Zarząd województwa negocjuje z przewoźnikiem siatkę połączeń po restrukturyzacji. Pierwsza propozycja PR została odrzucona. Plan restrukturyzacji Przewozów
Regionalnych przewiduję negocjację z marszałkami nowych umów na pięcioletnie przewozy. Zarząd spółki nie ukrywa, że nie wszędzie działalność spółki jest opłacalna. Kształty
umów są negocjowane z poszczególnymi
marszałkami. Na razie pat jest m.in. w województwie opolskim. – Z pierwszej propozycji
Przewozów Regionalnych wynikało, że przy
podobnym poziomie ﬁnansowania z rozkładu zniknęłoby 30 procent z 220 połączeń,
jakie obecnie funkcjonują w naszym województwie – powiedział w Radiu Opole wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz
Kostuś. (...)

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Wpływ zagospodarowania terenu
na klimat akustyczny na terenie MOP
Bartosz Budziński, Alicja Sołowczuk

mgr inż. Bartosz Budziński
Katedra Dróg Mostów i Materiałów Budowlanych
bbudzinski@zut.edu.pl

prof. nadzw. dr hab. inż. Alicja
Sołowczuk
Katedra Dróg Mostów i Materiałów Budowlanych

zatrzymujących się na terenie MOP. Jednym z
prostszych sposobów obniżenia poziomu hałasu drogowego, a zarazem bardzo estetycznym
jest wykorzystanie zieleni, jako bariery przeciwhałasowej (rys. 1). Obniżenie poziomu hałasu
przez zastosowanie zieleni oprócz ﬁzycznego
zmniejszenia energii akustycznej dostarczanej
do narządu słuchu ma również pozytywny
skutek w tym sensie, że obniża subiektywne
odczucie poziomu hałasu przez walory estetyczne oddziaływujące na zmysły człowieka [3].
W niniejszym artykule przedstawiono wpływ
zagospodarowania terenu poprzez zastosowanie roślinności zacieniającej i osłonowej na
klimat akustyczny uzyskany na wybranych strefach MOP.
Charakterystyka MOP

Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl

.Kierowcy podróżujący drogami ekspresowymi i autostradami mają prawo oczekiwać, że
na tej klasie dróg poszczególne obiekty wyposażenia powinny charakteryzować się odpowiedni wysokim poziomem, podobnie jak
cała infrastruktura towarzysząca drodze, która
powinna taki poziom utrzymywać. Miejsca obsługi podróżnych (MOP) nie są tutaj wyjątkiem,
muszą one oferować odpowiednie przydatne
podróżnym usługi. Także komfort płynący z ich
użytkowania musi być na wysokim poziomie,
bowiem odpoczynek w trakcie podróży jest
ważnym elementem bezpiecznej i komfortowej jazdy. Na jakość odpoczynku i regenerację sił ma znaczny wpływ hałas generowany
przez ruch drogowy z jezdni przyległej drogi,
oddziaływujący na kierowców i podróżnych

Według [1] wyróżnia się miejsca obsługi podróżnych o charakterze wypoczynkowym oraz
wypoczynkowo – usługowym. W zależności
od funkcji i wyposażenia rozróżnia się trzy typy
MOP, które powinny być oddalone od siebie o
około 20 km:
– MOP I o charakterze wypoczynkowym, jest
wyposażony w stanowiska postojowe, miejsca
do spożywania posiłków (ławki, stoły), węzeł sanitarny,
– MOP II o charakterze wypoczynkowo – usługowym, oprócz elementów charakterystycznych dla MOP typu I wyposażony jest również
w stację paliw, urządzenia gastronomiczno –
handlowe, informację turystyczną, teren MOP
typu II powinien być uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną,

– MOP III również pełni funkcję wypoczynkowo – usługową, oprócz elementów charakterystycznych dla MOP typu II, projektuje się na
nim dodatkowo jeszcze obiekty noclegowe
(typu motel).
Na terenie MOP znajduje się kilka charakterystycznych stref [1]:
- strefa zieleni izolacyjnej,
- stanowiska postojowe i zieleń zacieniająca,
- strefa spożywania posiłków,
- strefa ciszy i rekreacji,
- strefa usług i sanitariatów,
- strefa rekreacji czynnej.
Niestety w polskich normatywach nadal brakuje konkretnych zaleceń i szczegółowych rozwiązań projektowych dotyczących poszczególnych elementów zagospodarowania MOP.
W dawniejszych wytycznych roślinność była
praktycznie całkowicie pomijana, dopiero w
wydanej w 2013 r. instrukcji [2] sformułowano
zalecenia dotyczące stosowania i utrzymania
roślinności przydrożnej, która ma również częściowo odniesienie do terenu MOP.
Założenia do badań klimatu akustycznego
w strefie spożywania posiłków i rekreacji
oraz w strefie przeznaczonej do biwakowania
W celu wykazania „istotności” stosowania nasadzeń, autorzy przeprowadzili na terenie MOP-u
pomiary poziomu hałasu w charakterystycznych miejscach. Analizowanym parametrem
był ekwiwalentny poziomu hałasu LEQ dB(A).
Badania przeprowadzane były na MOP-ach
typu I wybudowanych w ciągu niemieckiej
autostrady A20, która swój początek ma w

2. Zagospodarowanie pasa drogowego przy odgrodzeniu MOP-u Ravensmühle Nord od jezdni autostrady A20

1. Przykłady różnie zastosowanej zieleni zacieniającej na terenie MOP
Klocow (autostrada A20)

3. Usytuowanie stanowisk pomiarowych na terenie MOP-u Ravensmühle
Nord w strefie spożywania posiłków i rekreacji
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4. Stanowiska pomiarowe A i B w strefie rekreacji (niezadaszone stoliki z
ławami w otwartym terenie)

Lubece, a koniec w okolicach miasta Prenzlau
(niedaleko Szczecina). Wybór drogi był podyktowany mnogością rozwiązań zastosowanych
na poszczególnych MOP-ach, a także faktem
istnienia różnej roślinności. Wszystkie pomiary
poziomu hałasu wykonano przy pomocy miernika poziomu dźwięku SVAN 945a ﬁrmy Svantek, będącego analizatorem dźwięku klasy 1.
Chcąc wykazać wpływ roślinności na klimat
akustyczny trzeba było zapewnić jednorodność stanowisk pomiarowych, wobec tego
założono, że lokalizacja stanowisk badawczych
każdorazowo będzie w tej samej odległości
od jezdni autostrady. Każdy wykonany pomiar
zarejestrowano na wysokości 1,2 m nad poziomem terenu. Pomiar poziomu hałasu wykonano w sposób zsynchronizowany automatycznie
z kamerą wideo rejestrującą natężenie ruchu.
Do dalszych analiz wybrano pomiary poziomu
hałasu wykonane przy bardzo zbliżonej wartości natężenia ruchu i podobnym udziale pojazdów ciężkich. W trakcie badań wykonywano
równolegle także pomiary prędkości pojazdów
osobowych i ciężarowych. Powyższe założenia
pozwoliły zapewnić uzyskanie jednorodności
analizowanych rezultatów pomiarów poziomu
hałasu, które z założenia różniły się jedynie róż-

5. Strefa spożywania posiłków (stanowiska D, E i F) – zadaszone stoliki
otoczone gęsto posadzonymi krzewami

nymi sposobami nasadzeń dzięki temu różnym
wpływem oddziaływania danej roślinności.
Uwzględniając, że możliwa różnica zróżnicowanego poziomu hałasu LEQ może wynosić
kilka decybeli, założono, iż w badaniach będą
rozpatrywane głównie dystrybuanty rozkładu
poziomu hałasu drogowego.
W celu zapewnienia istotnego znaczenia
wykonywanych badań dla potencjalnych użytkowników MOP założona lokalizacja stanowisk
pomiarowych zapewniała uzyskanie ewentualnych wniosków dotyczących zasad zagospodarowania, czyli odpowiedzi na pytanie czy
zastosowany sposób nasadzeń jest słuszny i
wpływa na poziom hałasu drogowego.
Porównanie poziomów hałasu drogowego
na terenie MOP-u odgrodzonym od autostrady wałem ziemnym z nasadzonymi na
nim krzewami (przy prawie równoległym
rozmieszczeniu stanowisk pomiarowych)
Pierwszym analizowanym miejscem obsługi
podróżnych był MOP Ravensmühle Nord z niewysokim wałem ziemnym odgradzającym teren parkingu od autostrady A20. Na wale ziemnym posadzone były krzewy i miejscami rosły

małe drzewa (rys. 2).
Jednym z ważniejszych obszarów na terenie MOP z punktu widzenia każdego kierowcy oraz pasażera jest strefa ciszy i rekreacji, w
której z założenia przewiduje się znaczną część
czasu spędzonego przez podróżnych (posiłki,
rekreacja, odpoczynek). Biorąc powyższe pod
uwagę w przedmiotowym obszarze istotnym
elementem powinna być ochrona przeciwhałasowa, tak, by możliwy był rzeczywisty odpoczynek, niepowodujący dodatkowego zmęczenia lub rozdrażnienia.
Do analiz opisywanych w niniejszym artykule wybrano strefę spożywania posiłków
oraz rekreacji z rozmieszonymi stołami i ławami wzdłuż alejki o kształcie lekko półkolistym.
W streﬁe spożywania posiłków stoły z ławami
znajdowały się pod zadaszeniem z zielonym
dachem. Stoły i ławy zlokalizowane bliżej autostrady były otoczone gęsto posadzonymi
krzewami o dużej wysokości. W streﬁe rekreacji
stoły i ławy nie miały zadaszenia i kilka z nich
było otoczone gęsto posadzonymi krzewami
wysokości ok. 0,8-1 m.
W streﬁe spożywania posiłków i rekreacji
zlokalizowano osiem stanowisk pomiarowych
(rys. 3), z których każde było różnie chronione

7. Zagospodarowanie pasa drogowego przy odgrodzeniu MOP-u Trebeltal
Nord od jezdni autostrady A20

6. Dystrybuanty poziomu hałasu drogowego, odnotowanego na stanowiskach pomiarowych w strefie spożywania posiłków i rekreacji, (MOP
Ravensmühle Nord)

8. Usytuowanie stanowisk pomiarowych (MOP Trebeltal Nord)
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akustycznie przez roślinność.
W streﬁe rekreacji w odkrytym terenie zlokalizowano w sumie 4 stanowiska pomiarowe.
Stanowiska pomiarowe A, B i C znajdowały się
w streﬁe rekreacji zlokalizowanej za stanowiskami do postoju autobusów i samochodów
ciężarowych. Stanowisko A to stolik z ławkami
w odkrytym terenie bez roślinności, a stanowisko B to stolik otoczony gęstymi krzewami wysokości 0,8-1 m. Stanowisko C znajdowało się w
nieznacznie większej odległości od krawędzi
jezdni o ok. 4 m i stanowił go stolik w okrytym
terenie otoczony wokół żywopłotem wysokości 0,8-1 m. W punkcie A wykonano dwa pomiary, przy czym drugi pomiar był wykonany
podczas hamowania ciągnika siodłowego na
pobliskich stanowiskach parkingowych (te wyniki oznaczono A').
W streﬁe spożywania posiłków zlokalizowano również cztery stanowiska pomiarowe.
Stanowisko pomiarowe D znajdowało się pomiędzy dwoma zadaszonymi stolikami otoczonymi gęsto dodatkowymi nasadzonymi
krzewami wysokości ponad 1,5 m, przed nim
w kierunku jezdni teren był porośnięty trawą i
luźnymi zagajnikami róży pomarszczonej (Rosa
rugosa) oraz pojedynczymi okazami ligustru zimozielonego (Ligustrum vulgare). Stanowiska E
oraz F od strony jezdni i parkujących pojazdów
były odgrodzone od jezdni gęsto posadzonymi
krzewami. W obu przypadkach zadaszone stoliki były otoczone gęsto posadzonymi krzewami
różnego gatunku i wysokości. W trakcie pomiaru poziomu hałasu na stanowisku E odnotowano rozmowy kierowców stojących w pobliżu
sanitariatów. Ostatnie z analizowanych stanowisk G znajdowało się przy zadaszonym stoliku,
lecz nie miało jakiejkolwiek osłony roślinnością.
Największe wartości poziomu hałasu odnotowano na stanowisku pomiarowym nr A i
E podczas parkowania pojazdu lub rozmów
stojących nieopodal kierowców (rys. 6). Były
to pomiary wykonane celowo, gdyż pozwoliły
one ocenić sam sposób oddziaływania zagospodarowania terenu, które przewidziane jest
do wyciszenia poziomu hałasu drogowego,
a nie pobliskich źródeł dodatkowych, jakim
było parkowanie ciągnika czy rozmowy kilku
kierowców. W tym samym punkcie A w pomiarze przeprowadzonym tylko przy ruchu
drogowym zyskano znacznie mniejsze wartości poziomu hałasu, niż podczas hamowania
obok ciągnika siodłowego. Różnice w poszczególnych kwantylach wynoszą ok. 1-3 dB(A). W
przypadku porównywania wartości kwantyli
poziomu hałasu na stanowiskach E i F, różnicą
był tylko fakt rozmowy niedaleko stojących
osób. W danym przypadku różnice kwantyli
poziomu hałasu wynoszą od 1-4 dB(A).
Największe bardzo zbliżone do siebie wartości poziomu hałasu generowanego przez ruch
drogowy (bez zakłóceń innych źródeł hałasu)
odnotowano na stanowiskach G, A i C, które w
żaden sposób nie były osłonięte od źródła hałasu drogowego generowanego na autostradzie.

Tab. 1. Wartości poziomu hałasu na stanowiskach pomiarowych (Ravensmühle Nord)
Nr stanowiska
pomiarowego/
odległość od
autostrady, m

Charakterystyka zagospodarowania

LEQ,
dB(A)

L15,
dB(A)

L50,
dB(A)

L85,
dB(A)

A / 86

otwarty teren bez roślinności

54,8

57,1

53,1

50

A' / 86

otwarty teren bez roślinności (pomiar w trakcie
parkowania ciągnika siodłowego)

57,0

59,3

56

50,8

otwarty teren stolik, otoczony krzewami od
strony autostrady

53,2

55,3

52,3

48,7

C / 91

otwarty teren stolik, otoczony krzewami, od
strony autostrady wolna przestrzeń

55,2

56,6

53,6

50,5

D / 85

pomiędzy dwoma gęstymi żywopłotami

50,7

53,0

49,6

45,0

zadaszony stolik otoczony krzewami (pomiar w
trakcie rozmów kierowców)

57,3

59,6

56,1

51,5

B / 86

E / 87
F / 85

Lokalizacja

strefa
rekreacji

strefa
spożywania
posiłków

G / 85

zadaszony stolik otoczony krzewami

53,7

55,6

53,1

49,7

zadaszony stolik bez roślinności

55,5

57,5

54,0

50,6

Tab. 2. Wartości poziomu hałasu na stanowiskach pomiarowych (Trebeltal Nord)
Nr stanowiska
pomiarowego/
odległość od
autostrady, m

Lokalizacja

A / 58
B / 74
C / 92

strefa
spożywania
posiłków

Charakterystyka zagospodarowania

LEQ,
dB(A)

L15,
dB(A)

L50,
dB(A)

L85,
dB(A)

zadaszony stolik otoczony krzewami, w pobliżu
budynku sanitarnego

53,1

55,1

52,15

48,1

zadaszony stolik otoczony krzewami

49,5

51,4

48,2

45,1

zadaszony stolik otoczony krzewami

50,1

51,6

49,6

47,1

D / 64

niezadaszony stolik bez krzewów

54,7

57,3

53,7

46,5

E / 70

otwarty teren z rzadko posadzonymi drzewami

55,1

57,6

54,2

50,0

otwarty teren z rzadko posadzonymi drzewami,
w pobliżu budynku sanitarnego

56,1

58,4

54,8

48,4

F/ 56

strefa biwakowania

Tab. 3. Wartości poziomu hałasu na stanowiskach pomiarowych (Riedbruch Nord)
Nr stanowiska
pomiarowego/
odległość od
autostrady, m

C / 83

L50,
dB(A)

L85,
dB(A)

zadaszony stolik z zielonym dachem

57,3

59,4

55,7

53,4

strefa
spożywania
posiłków

zadaszony stolik z zielonym dachem

58,9

60,7

57,75

55,4

otwarty teren pomiędzy strefami

58,2

61,0

55,8

52,9

niezadaszony stolik

57,7

59,9

56,8

53,6

niezadaszony stolik

61,9

64,4

60,8

56,2

D / 81
E / 74

L15,
dB(A)

Charakterystyka zagospodarowania

A / 78
B / 82

LEQ,
dB(A)

Lokalizacja

strefa biwakowania

Nieco mniejsze poziomy hałasu drogowego
odnotowano w przypadku dwóch stanowisk
otoczonych od strony autostrady gęsto posadzonymi krzewami różnej wysokości (B i F).
Różnice kwantyli poziomu hałasu w stosunku
do poprzednich stanowisk nieosłoniętych krzewami wynoszą 1-3 dB(A). W przypadku punktu
pomiarowego F w miejscu, gdzie zlokalizowany jest zadaszony stolik zastosowano dodatkowe nasadzenia krzewów wysokości ponad 1,5
m, które wpłynęły na zauważalną redukcję poziomu hałasu. Dodatkowo należy podkreślić, że
podczas pomiarów w streﬁe spożywania posiłków znajdowało się kilkanaście osób, a w streﬁe
rekreacji nie było nikogo. Prawdopodobnie ten
fakt mógł wpłynąć na nieznacznie mniejsze
wartości kwantyli w punkcie B.
Przy zestawieniu wyników pomiarów z

wszystkich stanowisk najcichsze okazało się
miejsce lokalizacji stanowiska pomiarowego
D, pomiędzy dwoma zadaszonymi stolikami
otoczonymi gęsto nasadzonymi zagajnikami
różnorodnych krzewów wysokości ponad 1,5
m (rys. 2 i 6).
Porównanie poziomów hałasu drogowego
na terenie MOP-u odgrodzonym od autostrady wałem ziemnym z nasadzonymi na
nim krzewami (przy nierównoległym rozmieszczeniu stanowisk pomiarowych)
Kolejnym analizowanym miejscem obsługi podróżnych był MOP Trebeltal Nord, w którym
miejsca do spożywania posiłków i rekreacji
były rozmieszone w niejednakowej odległości
od autostrady wokół strefy przeznaczonej do
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10. Zagospodarowanie terenu MOP, na pierwszym planie, nieosłonięte miejsce
przeznaczone do biwakowania, na drugim planie, miejsce spożywania posiłków zadaszone ławy i stoły otoczone krzewami, MOP Trebeltal Nord

9. Dystrybuanty poziomu hałasu drogowego, odnotowanego na stanowiskach pomiarowych w strefie spożywania posiłków i biwakowania, MOP
Trebeltal Nord

biwakowania. W danym przypadku wał ziemny także porośnięty był krzewami, ale w danym
przypadku krzewy tworzyły gęsty wysoki żywopłot. Pomiędzy krzewami rosły małe drzewa
w rozstawach co 7-10 m (rys. 7).
Pierwsze trzy stanowiska pomiarowe A, B i
C znajdowały się pod zadaszonym miejscem
przeznaczonym do spożywania posiłku. Krzewy otaczające stoliki znajdowały się tym razem
za nim, a od strony autostrady była tylko ścieżka. Przed stolikiem od strony miejsc parkingowych na półkolistym trawniku znajdowało się
kilka pojedynczych krzewów posadzonych
w szerokich rozstawach. Czwarte stanowisko
pomiarowe znajdowało się w najmniej chronionym akustycznie miejscu, tj. przy niezadaszonych stołach i ławach służących do spożywania posiłków. Piąte stanowisko parkingowe
znajdowało się pośrodku trawnika w obszarze
przeznaczonym do biwakowania. Na trawniku
rosły pojedyncze młode brzozy o bardzo małej nierozwiniętej koronie. Szóste stanowisko
znajdowało się podobnie na trawniku z rzadko
posadzonymi krzewami, w pobliżu budynku

11. Pas rozdzielający autostradę od terenu parkingu obsiany jedynie trawą

sanitarnego.
Analiza wartości poszczególnych kwantyli
wskazuje (rys. 9), że na stanowiskach pomiarowych pod zadaszonymi stołami i ławami
niezależnie od odległości od źródła hałasu
drogowego są one porównywalne (B i C). Jedynie na stanowisku A odnotowano wyższe
poziomy hałasu, prawdopodobnie związane z
bliższym położeniem względem miejsc parkingowych i budynku sanitarnego. Odnotowano,
że w pobliżu nieosłoniętych stołów z ławami
i miejscach biwakowania w otwartym terenie
poziom hałasu jest wyższy o 5-6 dB(A).
Porównanie wartości kwantyli poziomu hałasu, zestawione na rys. 9, pozwala stwierdzić, iż
zadaszenie i nawet rzadko posadzone krzewy
mają istotny wpływ na poziom hałasu drogowego, różnice w kwantylach wynoszą aż 5-6 dB
(A), co pozwala stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że nawet niekoniecznie gęsto
posadzona roślinność ma wpływ na propagację fali akustycznej, a tym samym na obniżenie
poziomu hałasu drogowego i odpowiedni klimat akustyczny w chwili odpoczynku.

12. Strefa rekreacji ze stołami i ławami

MOP Trebeltal Nord okazał się parkingiem
z najmniejszymi wartościami poziomu hałasu
drogowego. Na wale ziemnym odgradzającym
teren stanowisk parkingowych od jezdni autostrady zastosowano gęste nasadzenia krzewów
o bardzo zróżnicowanej wysokości (rys. 7). Co
kilkanaście metrów na wale posadzone było
niewysokie drzewo. To zróżnicowanie wysokości osłony przeciwhałasowej stanowiło wyjątkowo efektywną przeszkodę w propagacji fali
dźwiękowej i dało w efekcie znaczne obniżenie
poziomu hałasu drogowego na całym terenie
MOP.
Porównanie poziomu hałasu drogowego
na terenie MOP-u z pasem dzielącym obsianym tyko trawą (przy równoległym rozmieszczeniu stanowisk pomiarowych)
Trzecim analizowanym przez autorów parkingiem był MOP Riedbruch Nord. MOP ten został
przez autorów wybrany specjalnie, gdyż większość budowanych obecnie w Polsce miejsc
obsługi podróżnych jest podobnie zagospoda-

13. Strefa spożywania posiłków
9

6 / 2015

p r ze gląd ko m un i k ac yjny

Transport Drogowy
rowana. Pas rozdzielający jezdnie autostrady
od terenu parkingu jest obsadzony tylko trawą (rys. 11).
Jedyne nasadzenia krzewów znajdują się
przy ogrodzeniu parkingu. Na wąskich pasach
zieleni dzielących jezdnię manewrową od stanowisk parkingowych i strefy spożywania posiłków, czy rekreacji rzadko jest posiana trawa i
są posadzone niewysokie drzewa (rys. 12 i 13),
przeważnie brzozy (Betula).
W sumie na terenie MOP-u Riedbruch Nord
wyznaczono pięć stanowisk pomiarowych
(rys. 14, tab. 3). Dwa przy stołach pod zadaszeniem (stanowisko A i B) oraz dwa w streﬁe
rekreacji przy stołach z ławami w otwartym
terenie (stanowisko D i E). Pośrodku w streﬁe
biwakowania wyznaczono stanowisko C.
Najgłośniejszym stanowiskiem okazało
się stanowisko E zaraz przy wjeździe na teren
MOP. W tym przypadku rzadko posadzone
brzozy nie stanowiły zbytniej przeszkody dla
propagacji fali akustycznej. Najcichszymi stanowiskami okazały się stanowisko A najdalej
oddalone od wjazdu na MOP i znajdujące się
w otoczeniu krzewów oraz stanowisko w streﬁe biwakowania bezpośrednio za niewielkim
skupiskiem kilku krzewów. Różnica pomiędzy
kwantylami poziomu hałasu w tych stanowiskach od pozostałych wahała się od 4-5
dB(A). Analiza porównawcza wyników badań
na MOP-ie Riedbruch (rys. 15) w porównaniu
do poprzednich MOP-ów wyników (rys. 6 i 9)
wykazała, że średnio wyniki poziomu hałasu
w streﬁe rekreacji i spożywania posiłków są
wyższe o ok. 10 dB(A). W poprzednich przypadkach (MOP Ravensmühle Nord i Trebeltal
Nord z wałem obsadzonym krzewami i małymi drzewami) tylko niewielka część kwantyli
50 poziomu hałasu i mniejszych przekraczała
wartość 55 dB(A). A na analizowanym trzecim
MOP-ie, (na którym pas drogowy obsadzony
jest tylko trawą) praktycznie wszystkie kwantyle z przedziału 85-50 przekraczają wartość
55 dB(A). Także maksymalne wartości rozkładu poziomu hałasu są dużo wyższe. Kwantyl
10 poziomu hałasu na MOP-ach poprzednich
zawierał się w granicach 55-64 dB(A), natomiast na MOP-ie Riedbruch z pasem drogowym obsianym tylko trawą kwantyl 10 poziomu hałasu zawarty jest w przedziale 60-65
dB(A), nawet przy większych odległościach
od źródła hałasu do strefy spożywania posiłków i rekreacji o 10-20 m.
Podsumowanie
Reasumując powyższe analizy należy stwierdzić, że zdecydowanie przyjaźniejszy ludziom
klimat akustyczny odnotowano na terenie
MOP-u, który od jezdni autostrady był oddzielony niewielkim wałem ziemnym z posadzonymi na nim krzewami i małymi drzewami. Najprzyjemniejsze warunki odpoczynku
odnotowano w streﬁe spożywania posiłków
na terenie MOP-u Ravensmühle Nord pod

14 Usytuowanie stanowisk pomiarowych (MOP Riedbruch Nord)

15. Dystrybuanty poziomu hałasu drogowego, odnotowanego na stanowiskach pomiarowych w strefie spożywania posiłków i rekreacji, MOP
Riedbruch Nord

zadaszonymi stołami, które z trzech stron
były obrośnięte gęsto posadzonymi i wysokimi krzewami. Relaksujących warunków (tj.
równocześnie zapewnionego wyciszenia,
odpowiedniej wilgotności i czystego powietrza) nie odnotowano w streﬁe spożywania
posiłków przy nierównoległym ich oddaleniu
od jezdni autostrady (MOP Trebeltal Nord). W
danym przypadku niskie krzewy otaczały zadaszone stoły ze strony przeciwnej do autostrady. Otwarta przestrzeń pod zadaszeniem
była skierowana w kierunku wjazdu na MOP.
Najbardziej nieprzyjazne relaksowi warunki odnotowano na MOP-ie Riedbruch Nord.
Wolna przestrzeń pomiędzy autostradą i
strefą spożywania posiłków była bardzo nieprzyjazna do komfortowego odpoczynku,
głównie z powodu nieczystego powietrza,
przesyconego spalinami, unoszących się drobinek kurzu i pyłu, dużego nasłonecznienia i
wysokiego poziomu hałasu drogowego.
Przeprowadzone badania wykazały, że
klimat akustyczny na terenie MOP nie jest
elementem nieistotnym w praktyce projektowej, gdyż miejsce obsługi podróżnych oprócz
zapewnienia podstawowych usług powinno oferować również odpowiedni komfort
przebywania na nim ludzi. MOP jest często
jedynym miejscem, w którym kierowca może
odpocząć i zregenerować się przed dalszą
podróżą. Projektant powinien brać to każdorazowo pod uwagę i swoje decyzje projektowe podejmować również z uwzględnieniem

propagacji hałasu drogowego na terenie
MOP.
Na podstawie wykonanych badań i przeprowadzonych analiz rozkładu hałasu drogowego i wpływu zagospodarowania terenu
udowodniono, że tylko MOP z akceptowalnym poziomem hałasu drogowego będzie
spełniał odpowiednie warunki do wypoczynku i regeneracji sił. Roślinność, zatem jest jednym z najprostszych oraz najtańszych sposobów na ochronę przeciwhałasową i dobrze
zaprojektowana może znacznie poprawiać
klimat akustyczny na terenie MOP.

Materiały źródłowe
[1] Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni
przydrożnej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
GDDKiA, Warszawa 2013.
[2] Wytyczne projektowania dróg WPD-1,
GDDP, Warszawa 1995.
[3] Krawczyk E., Mieszkowicz J., Szymoński J.:
Zostań przyjacielem drzew! Praktyczny
poradnik, jak skutecznie zadrzewiać otoczenie, Areris Futuro, Kraków 2008.
[4] Instrukcja obsługi Analizatora SVAN 945a
945a, SVANTEK Sp. z o. o., Warszawa 2002.
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Aktualnie, na drogach publicznych i liniach kolejowych przeprowadzane są liczne remonty
dostosowujące te trasy do nowych warunków
użytkowania, głównie w zakresie zwiększonych
obciążeń. Z tego też względu wiele obiektów
mostowych zlokalizowanych na tych trasach
również wymaga natychmiastowej moderni-

zacji i/lub wzmocnienia. Głównym powodem
takiego stanu rzeczy jest zły stan techniczny
mostów i wiaduktów [2], [3]. Modernizowane
obiekty mostowe powinny spełniać określone
wymagania [1], [9], [10], [12]. Dodatkowo, duża
część tych mostów to obiekty zabytkowe chronione odpowiednimi przepisami konserwatorskimi [11].
Przedmiotem artykułu jest zabytkowy
łukowy wiadukt kolejowy, który został poddany modernizacji mając na uwadze jego
zabytkowy charakter. Przed przystąpieniem
do określenia niezbędnego zakresu prac modernizacyjnych wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową wiaduktu, głównie w
celu określenia, czy ceglana konstrukcja łuku
wykazuje tendencje do utraty nośności dla
przewidywanego obciążenia kolejowego. Następnie zbadano i określono stan poszczególnych elementów wiaduktu, tj. ustroju nośnego,
przyczółków, skrzydełek, nawierzchni, a także
jego wyposażenia i skarp. Na tej podstawie
określono szczegółowo zakres niezbędnych
prac modernizacyjnych mających na celu
przywrócenie konstrukcji wiaduktu właściwego stanu technicznego z zachowaniem jego
zabytkowego charakteru, jak również umożliwiających podniesienie klasy jego nośności do
poziomu zgodnego z aktualnymi przepisami
oraz normatywami branży mostowej. Trwałość
konstrukcji obiektu i ciągły stan przydatności
użytkowej przez tak długi okres sprawia, że
wiadukt należy postrzegać jako przykład do
rozważań w kategoriach zrównoważonego
budownictwa.
Wnioski końcowe dotyczą przede wszystkim możliwości dopuszczenia wiaduktu do

1. Widok z boku na łukowy wiadukt kolejowy
o konstrukcji sklepionej przed modernizacją

dalszej normalnej (lub ograniczonej) eksploatacji na obciążenia taborem kolejowym i
możliwość przejazdów pociągów z prędkością
40 km/h.
Opis i ocena stanu technicznego
wiaduktu
Przedmiotowy wiadukt kolejowy został wybudowany w końcu XIX wieku. Ustrój nośny
wiaduktu stanowi ceglana konstrukcja łukowa
w kształcie półokręgu o grubości sklepienia
około 0,50 m. Rozpiętość obiektu wynosi 6,00
m, światło pionowe – 4,26 m, a całkowita szerokość wynosi 7,42 m. Na konstrukcji łuku w
kluczu ułożona jest zasypka o grubości 0,63 m.
Nośność obiektu przed modernizacją ustalono jak dla mostów kolejowych o ograniczonej
prędkości jazdy pociągów. Przed modernizacją
ze względu na stan techniczny wiaduktu, w
ciągu linii kolejowej, na której jest on położony
istniało ograniczenie prędkości pociągów do
20 km/h. Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą jaką jest droga lokalna wynosi 90°. Wiadukt
stanowi konstrukcję łukową ceglaną bezprzegubową. Nie było możliwości do zidentyﬁkowania dokładnego kształtu konstrukcji łuku
wiaduktu od strony gruntu w streﬁe podporowej i jego fundamentów. W celu wykonania
obliczeń numerycznych konieczne było wykonanie inwentaryzacji i analizy dokumentacji innych podobnych wiaduktów wybudowanych
w tamtym okresie, poprzez stosowanie analogii do kształtu i budowy tych obiektów.
Z wlotu i wylotu wiaduktu zastosowano
skrzydełka ceglane o zmiennej grubości 0,60–
1,20 m i długości około 4,50 m. Brak bieżącego

2. Widok z boku na konstrukcję sklepioną wiaduktu. Widoczne uszkodzenie (wychylenie od pionu) ścianki czołowej spowodowane wyrastającym
korzeniem
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utrzymania i regularnych prac remontowych
tego wiaduktu w ciągu ostatnich 30 lat doprowadził do złego jego stanu technicznego,
głównie w zakresie odbioru estetycznego
(patrz zdjęcie nr 1).
Brak przeprowadzenia odpowiednich prac
modernizacyjnych mógłby doprowadzić w
przyszłości do pogłębienia tego stanu i w efekcie do całkowitego wyłączenia obiektu z normalnej eksploatacji.
Ustalono podczas prac badawczych, że
stan techniczny elementów łuku umożliwiał
dalszą eksploatację wiaduktu. W trakcie oględzin stwierdzono, że występują powierzchowne uszkodzenia łuku nośnego, jednakże nie
wykazywał on zagrożenia utraty stateczności.
Zauważono również uszkodzenia i spękania
ścian bocznych oraz liczne ubytki w spoinach.
Brak było także niektórych cegieł. Stwierdzono
zacieki i wykwity od spodu przęsła, co świadczyło o nieszczelności izolacji. Dodatkowo były
widoczne wyługowania spoin między cegłami i powierzchniowe zniszczenia cegieł. Zauważono także powierzchowne uszkodzenia
konstrukcji łuku spowodowane uderzeniami
pojazdów nienormatywnych.
Stan ścian czołowych oceniono jako wystarczający do dalszej eksploatacji. Z obu stron
zlokalizowano braki w cegłach i spoinach, natomiast z jednej strony zauważono wyrastający
korzeń, który spowodował lekkie odchylenie
ściany od pionu (patrz zdjęcie 2). Stan skrzydełek wiaduktu był również dostateczny. Na
obiekcie zauważono powierzchniowe uszkodzenia, braki niektórych cegieł, ubytki w spoinach, niewielkie pękniecie na lewym skrzydle i
powierzchniowe odspojenie. Stan izolacji wiaduktu był zły, a odwodnienia w stanie trochę
lepszym.
Zgodnie z ustaleniami z właścicielem
obiektu, prace modernizacyjne powinny doprowadzić do uzyskania co najmniej oceny dobrej (pozwalającej na dalszą eksploatację przy
zapewnieniu pewnych określonych warunków) dla ww. elementów wiaduktu. Wykonano
także szczegółowe badania i obliczenia ustroju
nośnego wiaduktu, aby określić możliwy stan
wytężenia poszczególnych jego elementów i
ustalić aktualną jego nośność.
W
celu sprawdzenia stanu technicznego cegieł,
pobrano z przedmiotowego wiaduktu kilkanaście cegieł, a także wycinek muru celem
dokonania szczegółowych badań w laboratorium. Generalnie, stan techniczny cegieł był
dość dobry (mając na uwadze dość długi okres
eksploatacji wiaduktu). Główne mankamenty
dotyczyły zewnętrznej struktury murów ceglanych, która była w wielu miejscach zerodowana a także miała liczne naloty i wykwity.
Obliczenia
wiaduktu

statyczno-wytrzymałościowe

Założenia do obliczeń
Obciążenia ruchome mostów kolejowych

przyjęto zgodnie z [6] i [8]. Przy sprawdzeniu
nośności przedmiotowego wiaduktu kolejowego uwzględniano następujące obciążenia
ruchome: (i) obciążenie taborem kolejowym,
(ii) obciążenie wywołane hamowaniem i przyspieszaniem, (iii) obciążenie wywołane uderzeniami bocznymi od taboru kolejowego.
Obiekty mostowe w ciągu nowych linii kolejowych są projektowane na tę samą klasę
obciążeń. Wszystkim klasom odpowiada jeden
schemat obciążeń taborem kolejowym „model
71” [8]. O klasie obciążeń obiektów mostowych
położonych w ciągu określonych linii decyduje
administracja kolejowa. Miarą klasy dla istniejących obiektów jest współczynnik "k i odpowiadająca jej wartość k. Dla remontowanego
wiaduktu przyjęto k = 0, czyli "k0 = 1,00, jak
dla mostów na liniach znaczenia miejscowego. Obciążenie zastępcze taborem kolejowym
może być zastosowane pod warunkiem jego
równoważności z klasycznym podejściem [6].
W analizowanym przypadku przyjęto zatem
obciążenie równomierne zamiast czterech
nacisków osi na odcinku 6,40 m zgodnie z [8].
Jest to obciążenie równomiernie rozłożone na
podsypce o grubości przynajmniej 0,5 m licząc
od wierzchu podkładu na szerokości 3,0 m.
Z powodu ułożenia toru na podsypce o
grubości z przedziału 0,50 < h = 0,63 ≤ 1,0 m
od wierzchu podkładu, obliczony współczynnik dynamiczny jak dla starannie utrzymanego
toru był równy 1,53. W odniesieniu do mostów
o programowo ograniczonej prędkości do 20
km/h (administracja kolejowa narzuciła warunek uzyskania możliwości poruszania się pociągów z prędkością 40 km/h) współczynnik
dynamiczny zredukowano i w rozpatrywanych
przypadkach wynosił on 1,08 dla 20 km/h i
1,23 dla 40 km/h.
Po przeprowadzeniu konsultacji z inwestorem i zarządcą torów kolejowych ustalono
wyjściowe wartości do obliczeń, tj. P = 200,0
kN i p = 72,0 kN/m. Przyjęto zatem do obliczeń
wartości p = 72 kN/m i Q = 200 x 4/6,4=125
kN/m. Ostatecznie obciążenie taborem wynosi
Qt = 202,5 kN/m toru i qt = 116,6 kN/m toru. Po
rozłożeniu w/w obciążeń na 1 m2 powierzchni
łuku otrzymano: Q’t = 84,2 kN/m2 i q’t = 38,9
kN/m2.
Obciążenie wywołane siłami hamowania przyjęto jako siły poziome wynoszące 1/10 obciążenia bez ograniczenia długości obciążenia
zgodnie z [6], zatem wynosiło ono (patrz rys.
4b) Eh = 229,2 kN i qT = 165,8 kN. Natomiast
siły przyspieszania przyjęto jako siły poziome
wynoszące 1/5 obciążenia siłami P i była ona
równa qp = 208 kN. Ostatecznie przyjęto siłę
przyspieszenia jako bardziej niekorzystną.
Uderzenia boczne wynikające z niedoskonałości geometrycznych toru uwzględniono
stosując obciążenie poziome na poziomie 100
kN w odniesieniu do przęseł i podpór oraz 50
kN w odniesieniu do stężeń przeciwuderzeniowych w pomostach stalowych na wysokości
górnej krawędzi szyny w dowolnym miejscu,

prostopadle do każdego z torów. Ze względu
na położenie toru na podsypce o grubości co
najmniej 0,5 m obciążenie to rozłożono na odcinku 4,0 m. Przyjęto zatem obciążenie qu = 75
kN/m – działające na odcinku 4,0 m toru w poziomie i prostopadle do osi torów.
Mur z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej był obciążony ciężarem własnym konstrukcji wynoszącym 18,0 kN/m3. Obciążenie
ciężarem warstwy gruntu nasypowego nad
łukiem przyjęto jako ciężar warstwy gruntu
o wysokości h, licząc od poziomu górnej powierzchni płyty zamykającej wiadukt od góry
do poziomu wierzchniej warstwy gruntu lub
spodu konstrukcji nawierzchni. Na postawie
zaobserwowanych odsłonięć nasypu kolejowego przyjęto, że jest on wykonany z gruntu
piaszczystego o kącie tarcia wewnętrznego
# = 36o, ID = 1,0. Zatem ciężar objętościowy
gruntu, z którego wykonany jest nasyp przyjęto na poziomie 22,8 kN/m3. Natomiast ciężar
objętościowy gruntu podsypki z tłucznia, stanowiącego podbudowę pod tory kolejowe na
głębokość 0,63 m przyjęto o wartości 21,6 kN/
m3. Jednostkowe parcie czynne gruntu na poziomie 0,5 m wynosiło 1,5 kN/m2, a dla poziomu 3,0 m p.p.t. było równe 9,0 kN/m2.
Parametry wytrzymałościowe muru
ceglanego
Uzyskane wyniki badań materiałowych zostały
wykorzystane do obliczeń aktualnej nośności
analizowanego wiaduktu. Wytrzymałość muru
na ściskanie obliczono zgodnie z [7]. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk
wynosiła 3,20 MPa. Wytrzymałość obliczeniowa muru na ścinanie wyznaczono także zgodnie z [7] i wynosiła ona 0,51 MPa.
Moduł sprężystości muru E wynosił 3246
MPa. Współczynnik Poissona dla muru z cegły
klinkierowej jest równy ν = 0,2. Obliczony został także współczynnik Kirchhoﬀa G i wynosił
on 1360 MPa. Przyjęto ciężar właściwy zgodnie
z [5] jak dla cegły klinkierowej i był on równy $
= 19 kN/m3. Przyjęto także współczynnik rozszerzalności termicznej ("T = 6 × 10-6 1/°C) jak
dla cegły klinkierowej.
Opis modelu obliczeniowego
W rzeczywistości mur ceglany na zaprawie
cementowo-wapiennej tworzący łuk wykonany został w sposób ciągły, bez dylatacji i
przegubów. W obliczeniach założono jednak,
że w niekorzystnych okolicznościach mogą
wytworzyć się spękania poprzeczne (z uwagi
na mogące zaistnieć wewnątrz strukturalne
uszkodzenia łuku (spoin) wywołane przeciążeniem na skutek dynamicznego oddziaływania
taboru np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ładunku, itp.). Dodatkowo, w kluczu łuku
dwuprzegubowego naprężenia normalne od
obciążenia normowego były przekroczone
powodując możliwość powstanie trzeciego
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a)

b)

3. Schemat statyczny: a) ideowy, b) z podziałem na elementy do obliczeń numerycznych

przegubu w kluczu.
Ostatecznie przyjęto w przekroju płaskim
dla obliczeń statycznych wiaduktu – schemat
statyczny w postaci łuku trójprzegubowego
(rys. 3a). Dla sprawdzenia poprawności założeń modelu dokonano również obliczenia dla
schematu dwuprzegubowego (dla utwierdzenie łuku w kluczu – Tab. 1). Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem programu komputerowego do obliczeń statycznych ROBOT
ver. Autodesk Robot Structural Analysis 2010
[4] opartym na metodzie elementów skończonych (MES).
W celu uwzględnienia rzeczywistej pracy
konstrukcji oraz rozkładu poprzecznego obciążeń konieczne było rozpatrzenie schematu
statycznego w ujęciu przestrzennym 3D. Ze
względu na brak możliwości wykonania odkrywek za łukiem wiaduktu, nie było wiadomo jaki jest dokładny przebieg łuku w części
podziemnej konstrukcji. Postanowiono przestudiować dokumentacje projektowe podobnych wiaduktów kolejowych wybudowanych
w tamtych czasach. Z analizy tej wynikło, że
pionowe ściany, które są widoczne na rys. 4b
i 5 stanowią napowietrzną ścianę masywnego
przyczółku, na którym oparty jest łuk ceglany.
Przyjęto zatem do obliczeń konstrukcję łukową jako element nośny przęsła oparty na stabilnym przyczółku ceglanym.

Analizie poddano łuk w kształcie powłoki
cylindrycznej (rys. 3b) o krawędzi przegubowej w jego kluczu oraz dwóch krawędziowych
podparciach przegubowych na jego dolnych
krawędziach. Powłoka o stałej grubości 0,5
m i parametrach wytrzymałościowych muru
ceglanego oraz zakrzywieniu zgodnym z osią
obojętną łuku rzeczywistego została podzielona na 240 elementów skończonych w kształcie prostokątnych paneli zabudowanych na
4117 węzłach. Krawędź w kluczu łuku została
uwolniona na obrót, natomiast krawędzie
podporowe zostały uwolnione na obrót i unieruchomione na przesuw w pionie i poziomie.
Obciążenia konstrukcji przyjęto w postaci 8
obciążeń podstawowych (ciężar własny łuku,
ciężar gruntu i podtorza oraz obciążenie: taborem, hamowaniem i przyśpieszeniem, uderzeniem bocznym i parciem czynnym gruntu).
Dodatkowo uwzględniono 6 kombinacji z
uwzględnieniem najniekorzystniejszych ustawień i różnych wartości współczynników:
(1) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; ciężar własny
łuku,
(2) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem 1/2; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; ciężar
własny łuku,

(3) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem 1/4; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; ciężar
własny łuku,
(4) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; parcie czynne
gruntu; ciężar własny łuku,
(5) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem 1/2; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; parcie
czynne gruntu; ciężar własny łuku,
(6) ciężar gruntu i podsypki; obciążenie taborem 1/4; obciążenie hamowaniem i przyspieszaniem; uderzenia boczne; parcie
czynne gruntu; ciężar własny łuku.
Łącznie rozpatrzono 14 różnych przypadków
kombinacji obciążeń. Na rys. 4 pokazano rozkład obciążeń od ciężaru taboru kolejowego
i jego hamowana przekazywanego przez naziom, natomiast na rys. 5 widoczne są przyjęte
rozkłady obciążeń od ciężaru gruntu i podtorza
oraz od parcia czynnego gruntu.
Wyniki obliczeń statycznych
i ich dyskusja
Wyniki przestawiono w formie map wielkości
statycznych i ich ekstremalne wielkości pokazano na rys. 6-8 oraz w tab. 1. Maksymalne
ugięcia pionowe konstrukcji w kluczu łuku (rys.
6a) od obciążenia normowego są nieznaczne i
wynoszą około 2 mm. Natomiast w przypadku
momentów zginających (rys. 6b), wartości ekstremalne są zakresie –19,67 ÷ 89,14 kNm/m.
Są one zlokalizowane od około 1/3 do 2/3
wysokości łuku (punkty ćwiartkowe).
Analizując siły osiowe (rys. 7a) zauważono, że
maksylane ich wartości wynoszą prawie –593
kN/m (ściskanie) w węzłach podporowych, natomiast wartości sił osiowych rozciągających
dochodzą do 112 kN/m w kluczu. Obie wartości uzyskano od strony bardziej obciążonej.
Maksymalne wartości sił tnących wynoszą
prawie 162 kN/m (rys. 7b). Są one zlokalizowane w węzłach podporowych od strony bardziej
obciążonej, a w kluczu są bliskie wartości 0. Na-

a)

b)

4. Rozkład obciążeń od ciężaru taboru kolejowego i jego hamowana przekazywanego przez naziom:
a) w przekroju poprzecznym, b) w przekroju podłużnym
13
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5. Rozkład obciążeń: a) od ciężaru gruntu i podtorza, b) od parcia czynnego gruntu

Graniczna wytrzymałość muru na ściskanie nie
została przekroczona (% = 2,76 MPa < fd = 3,20
MPa). Podobnie wytrzymałość muru na ścinanie również nie przekracza wartości dopuszczalnej (& = 0,48 MPa < fvvd = 0,51 MPa). Wynika
z tego, że oba warunki nośności ze względu
na ściskanie i na ścinanie są spełnione. Naprężenia obliczeniowe zredukowane (%zred = 2,59
MPa < fd = 3,20 MPa) są również mniejsze od
dopuszczalnych i nie nastąpi ich przekroczenie
podczas eksploatacji wiaduktu w przyjętych
warunkach normowych.

tomiast naprężenia normalne (rys. 8a) osiągają
wielkości ekstremalne na poziomie 2,76 MPa i
zlokalizowano je podobnie jak momenty zginające, w punktach ćwiartkowych łuku (1/3–
2/3 wyskości). Z kolei naprężenia styczne (rys.
8b) ekstremalne wielkości osiągają w węzłach
podporowych od strony bardziej obciążonej i
wynoszą one 0,48 MPa.
Wynika z powyższego, że konstrukcja łuku
przenosi obciążenia w większym stopniu dzięki naprężeniom stycznym niż momentom zginającym.
Zestawienie obliczonych wielkości naprężeń i naprężeń dopuszczalnych, określonych
dla materiału, z jakiego zbudowany jest mur
ceglany sklepienia łuku pozwoliły na weryﬁkację wytrzymałości konstrukcji wiaduktu.

Propozycja modernizacji wiaduktu
W trakcie odbytych wizji lokalnych i prac
badawczych stwierdzono głównie powierzch-

Tab. 1. Zestawienie ekstremalnych sił wewnętrznych w konstrukcji wiaduktu (łuk trój- i dwuprzegubowy) od obciążenia kombinacjami obciążeń
Moment
zginający M
[kNm/m]

Siła osiowa N
[kN/m]

Siła tnąca Q
[kN/m]

Naprężenia
normalne σ
[MPa]

Naprężenia
styczne τ
[MPa]

Naprężenia
zredukowane
σzred [MPa]

Łuk trójprzegubowy
MAX

89,14

112,21

161,37

2,76

0,48

2,59

Element

8

1

10

133

10

133

Węzeł

10

46

2

63

2

63

Kombinacja

1

1

1

1

1

1

MIN

–19,67

–592,34

0,07

0,00

0,00

0,03

Element

73

70

34

1

34

1

Węzeł

179

119

737

115

737

115

Kombinacja

1

4

5

2

5

5

Łuk dwuprzegubowy
MAX

69,01

51,80

131,02

2,32

0,38

2,16

Element

204

41

10

122

10

133

Węzeł

63

17

2

251

2

1601

Kombinacja

1

1

1

1

1

1

MIN

–67,87

–589,01

0,20

0,06

0,00

0,07

Element

56

70

43

3

193

62

Węzeł

156

119

3838

3519

2405

211

Kombinacja

1

4

2

2

4

2

niowe uszkodzenia elementów wiaduktu,
zarysowanie sklepienia w dolnej jego części,
liczne ubytki w cegłach i spoinach oraz liczne wykwity i zacieki na różnych elementach
obiektu. Zaobserwowane uszkodzenia świadczą przede wszystkim o braku systematycznych prac utrzymaniowych na wiadukcie. Z
uwagi na położenie obiektu w ciągu linii kolejowej oraz konieczność jego bezpiecznej i
ciągłej eksploatacji powstała potrzeba szybkiego zabezpieczenia i remontu poszczególnych
jego elementów.
W związku z przeprowadzonymi analizami
i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi
(nie było zagrożenia utratą nośności sklepienia
wiaduktu) zaproponowano przeprowadzenie
głównie prac naprawczych powierzchniowych
i zabezpieczających przed wnikaniem wilgoci
i wody do podstawowych elementów wiaduktu (sklepienie, ściany czołowe, skrzydełka)
z zachowaniem zabytkowego jego charakteru
(odpowiednie uzgodnienia z wojewódzkim
konserwatorem zabytków).
Przed przystąpieniem do wykonania remontu wiaduktu należało przede wszystkim
sprawdzić propagację rys poprzez naklejenie
plomb. Żadna z założonych plomb kontrolnych nie uległa zniszczeniu, co świadczy, że
powstałe rysy są ustabilizowane i rozwarcia nie
wykazują znaczących przyrostów. Wykonano
prace naprawcze na wiadukcie w następującej
kolejności:
1. Wszystkie elementy wiaduktu dokładnie
oczyszczono wodą z nalotów, wykwitów i
zacieków za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Partie obluzowanych i kruszących
się cegieł usunięto na głębokość całej lub
powłoki cegły. Uszkodzoną ścianę czołową częściowo przemurowano do wysokości wyrastającego korzenia.
2. Wykonano wzmocnienia struktury konstrukcji ceglanych poprzez zastosowanie
systemu iniekcyjnego.
3. Po upływie 48 h przystąpiono do wykonania izolacji kurtynowej na łuku i ścianach,
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6. Wykresy od obciążenia normowego:
a) ugięć konstrukcji i b) maksymalnych momentów zginających

a)

b)

7. Wykresy maksymalnych sił: a) osiowych i b) tnących

4.

5.

6.

zabezpieczającej od strony gruntu przed
oddziaływaniami wody i wilgoci. Do wykonania izolacji powierzchniowej wykorzystano żel akrylowy o niskiej lepkości.
W następnej kolejności uzupełniono
ubytki w elementach ceglanych. Spoiny
wykonano specjalną trasową zaprawą o
wysokiej wytrzymałości i odporności na
działanie wody oraz mrozu. Na wszystkich
ceglanych elementach wiaduktu wykonano oblicówkę. Na zdjęciu 9 pokazano
widok wiaduktu po przeprowadzonym
remoncie.
Następnie wykonano hydroizolację powierzchniową wszystkich ścian ceglanych.
Na zakończenie uporządkowano teren
wokół wiaduktu, a także oczyszczono
sączki odwadniające, wykonano nowe
stylizowane poręcze na wiadukcie odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych analiz, obliczeń,
badań i projektu modernizacji zabytkowego
wiaduktu kolejowego wysunięto następujące
wnioski:
Ustrój nośny wiaduktu (sklepienie ceglane)
nie wykazywał tendencji do utraty nośności.
Uzyskano możliwość zwiększenia prędkości
przejeżdżających pociągów do 40 km/h. W
rezultacie uzyskano konstrukcję mostową o
stosunkowo dobrym stanie technicznym, która spełnia podstawowe wymogi stawiane tego
typu obiektom mostowym położonym na linii
kolejowej.
Zaproponowany model obliczeniowy (jako
łuk trójprzegubowy) w programie Robot pozwala uzyskiwać realne i bezpieczne wartości
sił wewnętrznych do celów projektowych.
Maksymalne ugięcia pionowe konstrukcji
(2 mm) uzyskano w kluczu łuku, natomiast
największe momenty zginające były zlokalizowane w punktach ćwiartkowych łuku i nie
przekraczały one 90 kNm/m. Maksymalne siły

osiowe ściskające odnotowano w węzłach
podporowych i wynoisły –593 kN/m, natomiast wartości sił osiowych rozciągających
były już znacznie mniejsze (112 kN/m) i uzyskano je w kluczu. Obie wartości uzyskano od
strony bardziej obciążonej wiaduktu. Z kolei
maksymalne wartości sił tnących zlikalizowano
również w węzłach podporowych od strony
bardziej obciążonej i wynosiły prawie 162
kN/m, a w kluczu były bliskie 0. Natomiast
naprężenia normalne i styczne były bardzo
niewielkie. Wynika z powyższego, że geometria łuku została zaprojektowana prawidłowo i
wiadukt pracuje tak, jak dobrze ukształtowany
łuk pracować powinien, czyli że dominujące są
siły osiowe.
Na obiekcie stwierdzono zagrożenie w
postaci lekkiego wychylenia od pionu ściany
czołowej. Ustalono także konieczność wykonania wzmocnień iniekcyjnych skrzydełek,
ścian czołowych i dolnej części sklepienia. W
wyniku zaobserwowanych uszkodzeń sklepienia stwierdzono, że dochodzi do uderzeń
pojazdów ponadnormatywnych w sklepienie.
15
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8. Wykresy maksymalnych naprężeń: a) normalnych, b) stycznych i c) zredukowyanych

W związku z czym, zaleca się wprowadzenie
odpowiedniego oznakowania w celu ograniczenia w ruchu pojazdów wyższych niż 3,50 m.
Zaproponowany zakres remontu tego
wiaduktu pozwoli na bezpieczne jego użytkowanie przez następne 20–25 lat bez wykonywania większych prac remontowych przy
zachowaniu jednak konieczności jego bieżącego utrzymania oraz dokonywania drobnych
napraw po ujawnieniu powstania usterek.
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Największym atutem transportu tramwajowego jest jego wysoka zdolność przewozowa,
przy stosunkowo niewielkich kosztach inwestycyjnych i operacyjnych. Klasyczna sieć autobusowa dysponuje znaczącą mniejszymi możliwościami przewozowymi. Budowa od podstaw
systemu Bus Rapid Transit, o podobnej do
tramwaju przepustowości, wymaga nakładów
porównywalnych z budową linii tramwajowej,
przy czym koszta operacyjne są wielokrotnie
wyższe w przypadku systemu BRT [13].
Aby system transportowy był atrakcyjny dla
potencjalnych klientów – pasażerów, spełnione
muszą zostać podstawowe postulaty przewozowe dotyczące czasu i warunków podróży
[14]. Większość z nich związana jest z zagadnieniami ekonomii transportu, jednak projektant infrastruktury ma wpływ na czas przejazdu
związany z prędkością handlową pojazdów
oraz komfort jazdy związany z kształtowaniem
układu geometrycznego. Zwiększanie prędkości może wiązać się jednak ze zmniejszeniem
komfortu jazdy, dlatego najważniejszym zadaniem projektanta powinno być określenie prędkości normatywnej, pozwalającej na przejazd
trasy z zachowaniem odpowiedniego komfortu
pasażerów oraz oszacowanie strat czasu składających się na wydłużenie czasu przejazdu ponad wynikający z prędkości normatywnej. Analiza powyższych czynników może stać się bazą
do stworzenia optymalnego rozkładu jazdy lub
koncepcji przebudowy infrastruktury. Dodatkowe koszty poniesione w czasie analiz i optymalizacji w dłuższym czasie mogą przyczynić się do
zwiększenia liczby pasażerów a więc poprawy
rentowności przewozów pasażerskich [6].
Studium przypadku
Już na początku lat sześćdziesiątych, w Polsce
zastanawiano się w jaki sposób efektywnie
przyspieszyć transport tramwajowy. W tym celu
planowano budowę nowych, bezkolizyjnych
tras, a na trasach istniejących możliwie największe odseparowanie ruchu tramwajów od
pozostałych użytkowników drogi. Likwidowano
również linie tramwajowe biegnące przez ścisłe,
historyczne centra miast, które nie pozwalały na
podniesienie bardzo niskiej prędkości komunikacyjnej 6-8 km/h (średnia prędkość przejazdu
liczona razem z czasem obsługi przystanków

[11]). Powyższe działania pozwoliły znacznie
przyspieszyć tramwaj klasyczny, wydzielony z
ruchu ulicznego, z 12-13 do 18-20 km/h. [10]. W
Gdańsku proces ten rozpoczął się w roku 1959,
kiedy trasę Śródmiejską z ulicy Długiej (Główne
Miasto, historyczna zabudowa) przerzucono na
nowobudowaną ulicę Podwale Przedmiejskie, a
zakończono w 1995 roku przekładając ostatnie
odcinki tej samej trasy z ulic Łąkowej i Długie
Ogrody na dalszą część ulicy Podwale Przedmiejskie [15].
W ostatnich latach gdańska sieć tramwajowa przeszła kompleksową modernizację. Oddano do użytku dwie nowe linie, łączące centrum miasta z dzielnicami południowymi. Do
ich obsługi została skierowana między innymi
linia tramwajowa numer 11, która obecnie łączy
największe dzielnice Gdańska - od Zaspy, przez
Przymorze, Żabiankę, Oliwę, Wrzeszcz, Śródmieście do Chełmu.
Obecnie w Gdańsku ponad 85% tras tramwajowych stanowią linie wydzielone. Na linii
nr 11, stosunek ten jest jeszcze wyższy, gdyż aż
96,4% trasy (15,9 km) jest wydzielone, a 12,7 %
(2,1 km) przebiega po trasie bezkolizyjnej, projektowanej jako tramwaj szybki (prędkość komunikacyjna 25-27 km/h).
Pomimo zakrojonych na szeroką skalę prac
[5], nie udało się globalnie przyspieszyć ruchu
tramwajów, a nawet, na poszczególnych odcinkach, czas przejazdu wydłużył się.
Algorytm postępowania
Aby ustalić przyczyny niewielkiej skuteczności
rozwiązań separacyjnych w Gdańsku (rozkładowa prędkość komunikacyjna na linii 11 wynosi
18,3 km/h, dla porównania linia autobusowa
148 rozkładowo osiąga prędkość komunikacyjną 19,8 km/h na porównywalnym odcinku), należy znaleźć przyczyny i miejsca powstawania
największych strat czasu, oraz określić maksymalną możliwą do osiągnięcia prędkość. Zaproponowany algorytm postępowania określono
na rysunku 1.
1. Analiza czasu jazdy, dla linii idealnej, tzn.
bez wpływu łuków poziomych na prędkość oraz braku zatrzymań na trasie.
2. Analiza czasu jazdy dla linii rzeczywistej,
w idealnym stanie technicznym. Złożenie
stanów 2a oraz 2b, pozwala na określenie maksymalnej możliwej do osiągnięcia
prędkości komunikacyjnej, w istniejącym
stanie geometrycznym i funkcjonalnym,
która może być określona jako prędkość
normatywna [7].
2a. Linia idealna, bez wpływu łuków, pochyleń oraz rozjazdów na prędkość jazdy,
z założeniem zatrzymywania pojazdu na
przystankach. Pozwala na określenie strat
dynamicznych powstających z uwagi na

1. Schemat algorytmu postępowania

rozruch i hamowanie, oraz strat statycznych z uwagi na postoje na przystankach.
2b. Linia o rzeczywistych parametrach
geometrycznych, ale bez uwzględnienia
zatrzymań na przystankach. Pozwala na
określenie strat dynamicznych z uwagi na
wolniejsze pokonywanie łuków oraz rozjazdów.
3. Analiza strat czasu powstających podczas
przejazdu przez odcinki o ograniczonej
prędkości maksymalnej, nie wynikającej
z układu geometrycznego trasy (np. zły
stan nawierzchni, brak widoczności itp.).
Pozwala na określenie rzeczywistej maksymalnej prędkości komunikacyjnej.
4. Analiza strat czasu powstających podczas
zatrzymań, nie wynikających z optymalnego czasu obsługi przystanków (np. postój
przed sygnalizacją świetlną, wydłużona
obsługa przystanku, ręczne przekładanie
zwrotnicy, zator itp.).
Sumaryczne straty czasu, powstające w czasie
przejazdu, określamy odejmując rzeczywisty
czas przejazdu, od czasu uzyskanego w kroku 1.
Analogicznie, aby określić straty czasu wynikające ze złego stanu nawierzchni, należy odjąć od
czasu jazdy z kroku 3, czas jazdy z kroku 2.
Zestawiając następnie ten prosty model, z
modelem ekonomicznym – kosztów ponoszonych na redukcje odpowiednich strat czasu,
można zbudować analizę kosztów przyspieszenia ruchu i wybrać wariant optymalny. Określono już ponad wszelką wątpliwość [8], że najtańszą i przynoszącą najlepsze rezultaty metodą
ograniczenia strat jest metoda usprawnienia
systemu sterowania ruchem.
Obliczenia trakcyjne
Teoretyczną analizę czasu przejazdu można dokonać na wiele sposobów. Czas jazdy pociągów
na szlaku można obliczyć za pomocą dwóch
przykładowych metod [9]:
- metoda obliczeń uproszczonych,
- metoda oparta na prawach dynamiki pociągów.
Dla obliczeń kolejowych, w ruchu pociągów
bardzo istotne jest zmniejszanie się siły pociągowej lokomotywy oraz wzrost oporów wagonów wraz ze wzrostem prędkości. Szczególnie
tyczy się to ciężkich pociągów towarowych,
oraz szybkich składów pasażerskich. Dla lekkich
17
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2. Wykres drogi i prędkości w funkcji czasu, dla uproszczonego modelu
ruchu (opracowanie własne na podstawie [9])

i stosunkowo powolnych pojazdów, jakimi są
tramwaje, można z dużą dokładnością założyć,
że przyspieszenie rozruchu jest stałe, niezależnie od prędkości jazdy (do prędkości nieco
ponad 30 km/h przybliżenie to jest zgodne z
rzeczywistością, nawet dla przestarzałych wagonów 105Na, gdyż przy tej prędkości następuje w nich przełączenie rozruchu na bezoporowy). Z powyższych powodów, do obliczeń
czasów jazdy tramwajów, jako najprostsza, a
jednocześnie dobrze przybliżająca przejazd rzeczywisty, została wybrana metoda uproszczona.
W wybranej metodzie, pojazd przedstawia
się jako punkt materialny, poruszający się na
drodze pomiędzy punktami zatrzymania. Długość pojazdu uwzględniono tworząc tablicę
ograniczeń prędkości. Pojazd może znajdować
się w trzech stanach:
- ruch jednostajny,
- ruch przyspieszony bądź opóźniony,
- postój w punkcie zatrzymaniach.
Założono, że po ruszeniu (punkt A) pojazd
porusza się z jednostajnym przyspieszeniem, aż
do osiągnięcia prędkości maksymalnej (B), po
czym porusza się ruchem jednostajnym. W następnym kroku (C) rozpoczyna się hamowanie,
aż do zatrzymania (D). W razie wystąpienia ograniczenia prędkości, na odcinku wcześniejszym
następuje hamowanie (e) do zadanej mniejszej
prędkości (f ), a po przebyciu odcinka wolniejszego przyspieszanie do pełnej prędkości (g-h).
Czas t’ jest to czas przejazdu odcinka ze stałą
prędkością maksymalną (Vmax), za to czas t, jest
to czas potrzebny na przebycie odcinka wraz ze
stratami czasu na rozruch i hamowanie, oraz z
jazdą ze zmniejszoną prędkością (Vogr).
Czas przejazdu odcinka o stałej prędkości, określa się zgodnie ze wzorami:

t' =

S
Vmax

(1)

Wydłużenie czasu jazdy z uwagi na rozruch i hamowanie, w przypadku rozruchu i hamowania
do zatrzymania:

t R=
tH =

V max

(2)

2 ar
V max

(3)

2 ah

Dodatkowe straty czasu z uwagi na rozruch i
hamowanie, w przypadku zmiany prędkości na
szlaku:

tr

'V
=

th =

ogr

* Vmax (

2

2 ) a r ) Vogr
'Vmax * Vogr (2

(4)
(5)

2 ) a h ) Vmax

gdzie:
S – długość odcinka,
Vmax – prędkość maksymalna na odcinku,
Vogr – prędkość ograniczona,
ar oraz ah – przyspieszenie rozruchu i hamowania.
Czas jazdy t, powstaje poprzez zsumowanie
czasu jazdy ze stałą prędkością, oraz czasów wydłużających.
Przykład obliczeń
Dla zobrazowania i sprawdzenia poprawności
przyjętej metody, dokonano obliczeń dla linii
tramwajowej nr 11 w Gdańsku.
Trasa linii tramwajowej nr 11 (rys. 3) Zaspa –
Chełm Witosa ma 16,5 km długości i jest jedną
z najdłuższych linii tramwajowych w Gdańsku.
Pod tym względem ustępuje jedynie liniom:
numer 6 (Jelitkowo – Łostowice Świętokrzyska)
- 17,7 km, numer 2 (Oliwa – Łostowice Świętokrzyska) - 17,1 km oraz numer 8 (Jelitkowo
– Stogi Plaża) - 16,7 km. Przebiega ona przez
największe dzielnice i osiedla mieszkaniowe
tzw. Dolnego Tarasu. Rozpoczyna się od pętli tramwajowej Zaspa, a następnie prowadzi
przez Przymorze (45 649 mieszkańców), Żabiankę (18 546), Oliwę, VII Dwór oraz Strzyżę
(27 307), Wrzeszcz Górny z Aniołkami (29 220),

Śródmieście (30 648), aż do węzła integracyjnego Chełm Witosa położonego na Górnym
Tarasie (Chełm – 45 704). Na całej długości linia
jest dwutorowa oraz - poza szlakiem Subisława – Opacka (0,6 km, 3,6% trasy) - wydzielona
z jezdni. Na odcinku Zaspa – Pomorska oraz
Obrońców Westerplatte – Chełm Witosa (14,3
km, 86,8% długości trasy) tory tramwajowe są
zlokalizowane w pasie dzielącym jezdnie. Natomiast na odcinku Pomorska – Subisława oraz
Opacka – Oliwa (1,3 km, 7,8% długości trasy)
znajdują się z boku jezdni. Wyjątek stanowi szlak
Oliwa – Obrońców Westerplatte, na którym linia
przebiega poza pasem drogowym. Najnowszy
fragment trasy stanowi oddany do użytku w
grudniu 2007 roku odcinek Centrum – Chełm
Witosa, który pomiędzy Węzłem Grodecka a
skrzyżowaniem Al. Gen. Sikorskiego/ul. Chałubińskiego/ul. Dragana (2,1 km, 12,7 % długości
trasy) jest bezkolizyjny.
Na trasie linii tramwajowej nr 11 zlokalizowanych jest 35 przystanków. W kierunku Zaspa –
Chełm Witosa, znajduje się dodatkowy, 36 przystanek – Gospody. W 45 miejscach występują
kolizje między ruchem tramwajów i ruchem
pozostałych użytkowników drogi. Na długości
linii zidentyﬁkowano 29 skrzyżowań, 4 pasy
do zawracania, 3 przejazdy - wjazdy na posesje
oraz 9 przejść dla pieszych poza skrzyżowaniami (w tym 3 z sygnalizacją świetlną). Dodatkowe
punkty kolizji stanowi 12 węzłów rozjazdowych.
Z powyższych elementów wynika rozkładowy czas jazdy, który w obydwu kierunkach
wynosi 54 minuty, co daje prędkość komunikacyjną na poziomie 18,3 km/h. [12]
W przedstawionym przykładzie symulowano przejazd tramwaju N8C MF-01, przedstawiciela najliczniejszej obecnie serii tramwajów w
Gdańsku. Są to pojazdy pochodzące z niemieckiej fabryki wagonów Düwag z Düsseldorfu,
produkowane w latach 1978-1986. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku zakupił 46 sztuk
używanych wagonów z Dortmundu , które
zostały sukcesywnie dostarczane i poddawane modernizacji w latach 2007- 2012. Przyjęto
następujące założenia: przyspieszenie rozruchu 1,2 m/s2, opóźnienie hamowania 1,6 m/
s2, prędkość maksymalna 60 km/h [2]. Przyjęto,
że na odcinkach wydzielonych tramwaj osiąga
prędkość maksymalną, a na odcinkach wspólnych z jezdnią porusza się zgodnie z przepisami
drogowymi, czyli z prędkością 50 km/h. W ogólności jest to podejście niezgodne z przepisami
[3], ale zaobserwowane w czasie rzeczywistych
przejazdów, jako typowe zachowanie prowadzących tramwaje. Postoje na przystankach
symulowano jako wytracenie prędkości do
zatrzymania i postój o długości 10 sekund, co
odpowiada rzeczywistości przy odpowiednim
dopasowaniu taboru i geometrii przystanku do
potoków pasażerskich [7]. Określono maksymalne prędkości przejazdu po układzie geometrycznym, rozpatrując każdy odcinek osobno.
Przyjęto, że w modelu wynikowym, tramwaj
nie będzie poruszał się szybciej niż pozwalają
na to odgórnie narzucone i oznakowane przez
zarządcę infrastruktury ograniczenia prędkości
[16], a na łukach bez ograniczeń prędkości zastosowano zasadę ograniczenia prędkości do
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3. Przebieg linii tramwajowej numer 11, na tle pozostałych linii
(Opracowanie własne na podstawie schematu ZTM Gdańsk)

wartości nie wywołującej dyskomfortu u pasażerów. Prędkość przejazdu przez rozjazdy ograniczono (niezależnie od kierunku jazdy) do 15
km/h [17].
Zgodnie z przedstawionym algorytmem,
analizę rozpoczęto od teoretycznego przejazdu
tramwaju po trasie linii doskonale prostej i bez
zatrzymań. Przy założeniu średniej prędkości 60
km/h, przejazd całej trasy zająłby 0:16:48, czasy
w dalszej części analiz podano w formacie [h:mm:ss].
Uznano, że właściwym będzie rozpatrywanie przejazdu z zatrzymaniami przynajmniej na
krańcówkach. W takim przypadku czas przejazdu trasy linii 11 wynosiłby 0:17:00 i średnia prędkość spadłaby do 59,28 km/h. Samo rozpędzanie się tramwaju wydłużyło czas przejazdu o 7
sekund, a hamowanie o 5 sekund.

Kolejnym krokiem było określenie prędkości
normatywnej, czyli maksymalnie możliwej do
osiągnięcia w istniejącym układzie geometrycznym i przy obsłudze przystanków. Nie bez powodu, straty czasu w punkcie 2 zostały rozdzielone na straty powstające podczas jazdy (straty
na dynamice), oraz na straty powstające podczas hamowania, postoju i rozpędzania podczas
obsługi przystanku. Każda ze strat może zostać
zmniejszona inną metodą i nie można rozpatrywać ich wspólnie.
Czas przejazdu tramwaju linii nr 11, po wyeliminowaniu wszystkich ograniczeń prędkości,
związanych z geometrią toru, bądź z rozjazdami wyniósłby 0:30:17, co daje średnią prędkość
przejazdu 33,28 km/h. Oznacza to, że żadna
modernizacja geometrii trasy, bez ograniczenia
dostępności tramwaju (usunięcie przystanku),

Tab. 1. Przykład obliczeń dla linii 11

nie pozwolą na zmniejszenie czasu jazdy poniżej wspomnianych 30 minut.
Za to w istniejącym układzie geometrycznym, bez zatrzymań na przystankach, czas
jazdy wyniósłby 0:24:30, co daje średnią prędkość przejazdu 41,15 km/h. Oznacza to, że nie
da się zmniejszyć czasu jazdy, nawet likwidując
przystanki, poniżej 24,5 minut, jeśli nie zostaną
wprowadzone zmiany geometrii toru.
Zestawienie tych dwóch wartości pokazuje,
że 0:13:17 trwa obsługa przystanków, razem z
rozruchem i hamowaniem, a tylko 0:07:30 przypada na zmniejszenie płynności jazdy z uwagi
na łuki i rozjazdy. Prędkość normatywna i powiązany z nią czas jazdy, nie powstają jednak
ze zwykłego sumowania wartości podanych
wyżej. Z uwagi na występujące przystanki w
łuku, przystanki przed węzłami rozjazdowymi i
podobnymi nakładającymi się na siebie generatorami strat, uogólnione straty czasu będą
mniejsze niż wynikałoby to z prostego dodania
wartości.
Teoretyczny czas przejazdu po istniejącym
układzie geometrycznym i funkcjonalnym
wyniósłby 0:35:59, co daje średnią prędkość
przejazdu 28,02 km/h. Łączna strata czasu w
stosunku do czasu przejazdu odcinka idealnego wynosi 0:18:59 i jest o 0:01:48 mniejsza niż
wynikałoby to z sumowania strat cząstkowych.
Można założyć, że utrzymując całą trasę w należytym stanie technicznym, nie jest możliwe
uzyskanie krótszego czasu jazdy i wyższej prędkości komunikacyjnej. Wysoka, możliwa do
osiągnięcia prędkość komunikacyjna oznacza,
że linia tramwajowa nr 11, ma duży potencjał
wyrażony w możliwym skróceniu czasu podróży.
Trzecim punktem algorytmu jest określenie
maksymalnej prędkości możliwej do osiągnięcia przy aktualnym stanie infrastruktury. W tym
celu wykorzystano pełną tabelę ograniczeń
prędkości, z uwagi na nakładanie się czynników
powodujących straty czasu, nie powtórzono
czynności z poprzedniego punktu, gdyż można
wysnuć analogiczne wnioski iż suma strat czasu
czynników rozpatrywanych oddzielnie będzie
większa niż strata przy ich połączeniu. Obliczenia pokazano w tabeli 1, na przykładzie odcina
między przystankami Subisława a Obrońców
Westerplatte. Za punkty charakterystyczne
dzielące odcinek uznano miejsce zatrzymania
tramwaju, stosując przybliżenie do najbliższej
wielokrotności 50 m. Rozważono przejazd w
dwóch kierunkach, gdyż przystanki często nie
są rozmieszczone osiowo względem siebie
(przykładowo po dwóch stronach skrzyżowania). Dla ułatwienia i rozjaśnienia, dalsze wyniki
podano dla kierunku B (Zaspa – Chełm Witosa).
Czwarta kolumna zawiera symbol typu ograniczenia prędkości.
[O] – ograniczenie stałe, oznakowane znakami
BT-1 „ograniczenie prędkości” i BT-2 „koniec
ograniczenia prędkości” [4];
[K] – ograniczenie prędkości nie oznaczone
znakiem, wynikające z konieczności zachowania odpowiedniego komfortu jazdy
pasażerów;
[B] – ograniczenie prędkości nie oznaczone
znakiem, wynikające z konieczności zacho19
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4. Wykres teoretycznych prędkości komunikacyjnych na poszczególnych szlakach, na tle prędkości
rozkładowej

wania bezpieczeństwa jady;
[R] – ograniczenie prędkości wynikające z
przejazdu przez rozjazd.
Brak symbolu oznacza możliwość jazdy z prędkością maksymalną tramwaju.
Piąta kolumna zawiera opis przyczyny wprowadzenia ograniczenia prędkości, liczby przed
opisem występujące w przypadku ograniczeń
typu [O], oznaczają numer wiersza w tabeli wykazu ograniczeń [16].
Kolumny 8-11 służą do obliczeń, V – prędkość przeliczona na m/s, Tr – wydłużony czas
przejazdu odcinka z uwagi na rozpędzanie, Tj
– czas przejazdu odcinka ze stałą prędkością, Th
– wydłużony czas przejazdu odcinka z uwagi na
hamowanie.
Dla tak skonstruowanego modelu linii tramwajowej nr 11 w Gdańsku obliczono czas przejazdu całej trasy wraz z obsługą przystanków:
0:37:33, co daje średnią prędkość 26,85 km/h
(rys. 4). Oznacza to, że z uwagi na stan toru i
inne możliwe do poprawy elementy trasy, tramwaje pokonują trasę w czasie o 1 minutę i 34 sekundy dłuższym (4,2 %), niż w przypadku trasy
utrzymanej w stanie idealnym.
Okazało się, że w przypadku kilku szlaków, rozkładowa prędkość jest większa niż teoretycznie
możliwa do osiągnięcia. Oznacza to, że upublicznione rozkłady jazdy (z dokładnością 1-minutową) nie są wystarczające dla wykorzystania
do tego typu analiz.
Ostatnim punktem algorytmu było określenie strat czasu, powstających podczas jazdy
i wynikających z innych czynników. Jak wspomniano wcześniej, rozkładowy czas przejazdu
trasy wynosi 54 minuty, czyli jest o 16 minut i 27
sekund dłuższy (43,8 %) niż teoretycznie możliwy do osiągnięcia. Określenie przyczyn tak
dużych strat czasu wymaga zastosowania specjalnych metod badawczych. Badania można
podzielić na:
- pomiar tradycyjny z dokładnością 1 minuty (lub o zwiększonej dokładności do 1
sekundy) w którym rejestrowany jest moment odjazdu z przystanku;
- pomiar rozszerzony, w którym z dokładnością do 1 sekundy określone są czasy
otwarcia i zamknięcia drzwi;
- pomiar pełny, który z dokładnością 1
sekundy określa fazy obsługi przystanku (oczekiwanie na wjazd na przystanek,
otwarcie drzwi, koniec wymiany pasaże-

rów, odjazd z przystanku) [1].
Pierwsze dwa rodzaje pomiaru mogą być
rejestrowane zdalnie, za to pomiar pełny musi
być uzupełniony przez obserwatora. Wydaje
się, że tak przedstawiona deﬁnicja pomiaru pełnego nie jest wystarczająca do wyczerpującej
odpowiedzi na pytanie o przyczyny strat czasu,
a obecność obserwatora pozwala na odczyt
jeszcze większej liczby danych o samym przejeździe, na przykład o straty czasu powstające
podczas oczekiwania przed skrzyżowaniami
występującymi między przystankami.
Rozszerzona analiza strat czasu, które zostały
pomierzone w czasie badań, nie jest celem tego
artykułu, więc zasygnalizowano jedynie możliwe metody badawcze.
Weryfikacja obliczeń
W celu weryﬁkacji modelu obliczeniowego,
posłużono się dwoma rodzajami badań. Wykorzystano pomiar tradycyjny o zwiększonej
dokładności, wykonywany automatycznie na
dużej próbie oraz pomiar pełny – na próbie o
mniejszej liczebności – uzupełniony o pełen zakres obserwacji w czasie przejazdu.
Pomiar tradycyjny polegał na określeniu
średniego czasu przejazdu poszczególnych
szlaków między przystankami i wykonany został
na podstawie danych uzyskanych z przejazdów
na linii nr 11 w okresie 01.01.2013 – 31.03.2013.

Pomiar pełny został wykonany w okresie
12.01.2013 – 23.02.2013 podczas 25 przejazdów. Pomiar polegał na rejestracji jazdy przy
pomocy kamery, uzupełniony o głosowe komentarze prowadzącego (rys. 5).
Pozwoliło to na identyﬁkację czasu wystąpienia poszczególnych elementów jazdy, postoju i
obsługi przystanku oraz wykonanie analizy czasowej zdarzeń. Wyeliminowano wpływ techniki jazdy na rozrzut wyników, wykorzystując do
badań tego samego motorniczego. Wyeliminowano również wpływ opóźnień powstających z
uwagi na sprzedaż biletów przez prowadzącego pojazd. Straty czasu na postojach określono
w sposób bardzo dokładny, gdyż prowadzący
był w pełni świadomy celu badania i dostosował technikę jazdy do potrzeb badania. Do
weryﬁkacji modelu wykorzystano następujące
wyniki:
- minimalny czas przejazdu odcinka – wybrany dla każdego ze szlaków spośród 25
pomiarów;
- średni czas przejazdu odcinka;
- średni + czas przejazdu odcinka – obliczony jako średni czas przejazdu szlaku,
spośród przejazdów normalnych, bez zaburzeń spowodowanych awarią, ręcznym
przekładaniem zwrotnicy, oczekiwaniem
na przystanku w celu odjazdu zgodnie z
rozkładem jazdy czy obsługi dobiegających pasażerów.
Czas przejazdu szlaku liczono od początku
obsługi pierwszego przystanku, do rozpoczęcia
obsługi na kolejnym przystanku.
Weryﬁkację rozpoczęto od wyliczenia różnić
w czasie przejazdu rzeczywistego i teoretycznie
wyznaczonego. Na rysunku 6 przedstawiono
porównanie minimalnego uzyskanego w czasie pomiaru pełnego, z teoretycznie wyznaczonym. Wyraźnie widać dużą zgodność, różnica
w czasie oscyluje wokół zera i nie przekracza
10 sekund. Duże ujemne różnice występują na
szlakach: Obrońców Wybrzeża – Jagiellońska,
Subisława – Opacka, Wojska Polskiego – Galeria Bałtycka. Spowodowane są one postojami
przed sygnalizacją świetlną, podczas żadnego
z 25 przejazdów nie udało się przejechać tych
szlaków bez strat czasu. Krótsze niż teoretycznie wyznaczone czasy jazdy spowodowane są

5. Zainstalowana w tramwaju dodatkowa kamera
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krótszą niż zakładano obsługą przystanków oraz
niewielkim przekroczeniem dozwolonej prędkości.
Następnie zajęto się weryﬁkacją średnich
czasów przejazdu szlaków. Czasy przejazdów
poszczególnych szlaków, uzyskane podczas
badań, na tle teoretycznego czasu przejazdu,
przedstawiono na rysunku 7. Wartości znajdujące się powyżej wykresu czerwonego (teoretycznego) mogą być traktowane jako straty
czasu. Widać wyraźnie odcinki, na których czasy
teoretyczne pokrywają się ze średnimi (lub są
lekko przesunięte). Można wnioskować, że są
to odcinki na których nie występują znaczące
wartości strat czasu. Zauważyć można różnice
pomiędzy wykresami czasów średni +, a średnim czasem obliczonym na podstawie pomiaru
tradycyjnego. Pomiar tradycyjny wykonywany
był za pomocą urządzeń samoczynnych, które
nie różnicują warunków normalnych, od stanów awaryjnych (zator, kolizja, awaria tramwaju,
celowe spowalnianie jazdy z uwagi na przyspieszenie).
W ogólności widać, że typowo tramwaje
poruszają się wolniej i tracą więcej czasu niż
pojazd testowy. Wynikać to może z innej motoryki prowadzących, „liberalnego” podejścia do
rozkładu jazdy, czy sprzedaży przez nich biletów
(podczas badań sprzedaż biletów została wyeliminowana z czynników powodujących straty
czasu i będzie badana w kolejnych pomiarach).
Widać również, że średni czas przejazdu niektórych odcinków, jest krótszy niż minimalny zarejestrowany podczas pomiaru pełnego. Może
to sugerować nie stosowanie się do przepisów
przez prowadzących, gdyż podczas przejazdów
pomiarowych w sposób dosłowny interpretowano wszelkie wytyczne. Wykres średni tradycyjny jest słabiej amplitudowany, niż wykres
średni +, co oznacza ułatwienie identyﬁkacji
miejsc będących największymi generatorami
strat przy analizie wykresu średnich +. Z analizy
rysunku 7 można wywnioskować, że im bardziej
zautomatyzowany sposób pomiaru, tym mniej
wyraźne będą różnice między poszczególnymi
szlakami, a im metoda bardziej zaawansowana,
tym łatwiej można wyodrębnić odcinki szczególnie narażone na wydłużanie się czasu przejazdu.
Analizę miejsc generowania strat czasu wykonano na podstawie wykresu różnic między
czasami teoretycznymi a średnimi i średnimi +
uzyskanymi na podstawie 25 przejazdów testowych. Do określenia miejsc generowania typowych strat czasu na postojach przed sygnalizacjami, jako optymalną przyjęto metodę różnic
czasu teoretycznego i średniego + (rys. 8). Natomiast do określenia pozostałych strat czasu
(ręczne przekładanie zwrotnicy, zatory), jako
różnicę pomiędzy czasem średnim + a średnim
(rys. 9). Zwiększone wartości różnic wskazują
miejsca będące szczególnie uciążliwymi generatorami strat.
Wykonano podstawową analizę powodów
powstawania opóźnień na szlakach. Przyjęte
oznaczenia:
A – straty związane z awarią tramwaju (nie
mogą być brane pod uwagę jako typowe,
ale z uwagi na znaczącą długość pojedyn-

6. Różnice w czasach przejazdów rzeczywistych i teoretycznych na poszczególnych szlakach

7. Czasy przejazdów poszczególnych szlaków

czego zdarzenia (kilka, kilkadziesiąt minut)
powodują powstanie wyraźnego skoku na
wykresie;
P – straty związane z wydłużonym oczekiwaniem na wjazd lub odjazd z przystanku,
z uwagi na poprzedzający tramwaj, który
obsługuje jeszcze ten przystanek;
R – straty związane z wydłużonym postojem
na przystanku, z uwagi na oczekiwanie na
odjazd zgodny z rozkładem jazdy (zbyt długi rozkładowy czas przejazdu);
Z – straty związane z ręcznym przekładaniem zwrotnicy (niesprawny mechanizm).
W wytypowanych punktach należy przeprowadzić rozszerzoną analizę przyczyn powstawania strat czasu. Można wnioskować, że
w normalnej eksploatacji (co wykazał pomiar
tradycyjny), prowadzący pojazdy w sposób
dowolny podchodzą do przepisów i starają
się zmniejszać czasy oczekiwania przed sygnalizacją, między innymi przejeżdżając przy
zapalonym sygnale zabraniającym wjazdu za
sygnalizator, bądź nie przestrzegając znaków
ograniczenia prędkości, czy rozkładu jazdy. Jednak sytuacje patologiczne, nawet występujące
powszechnie, nie powinny być uwzględniane
podczas opracowywania modeli działania sieci
transportowej.
Wnioski
Zaplanowany i przeprowadzony na szeroką skalę program modernizacji sieci tramwajowych,
pozwolił na zminimalizowanie strat czasu po-

wstających z uwagi na ograniczenia prędkości
związane ze złym stanem toru (tylko 4,2 % wzrostu czasu jazdy). Jednak nie przełożyło się to na
zwiększenie prędkości komunikacyjnej z uwagi
na brak jednoczesnego usprawnienia i dostosowania do nowych warunków sygnalizacji.
Pomimo znacznego wzrostu prędkości na szlakach między skrzyżowaniami, niezmienione,
stałoczasowe programy istniejących systemów
sterowania sygnalizacją świetlną oraz nowe sygnalizacje, w tym wzbudzane (bez priorytetu
dla tramwaju) spowodowały wzrost strat czasu
na zbędnych zatrzymaniach. Czas przejazdu
nie skrócił się, a na niektórych odcinkach uległ
wręcz wydłużeniu (straty na zatrzymaniach oraz
rezerwa z uwagi na dyspersję czasów przejazdu
zwiększają długość jazdy o 43,8 %).
Odseparowanie torowiska z ruchu kołowego, bez inwestycji w priorytet ruchowy dla
tramwajów, nie przynosi zamierzonych efektów
w postaci skrócenia czasu jazdy. Program Tristar
(inteligentny system sterowania ruchem) może
pozwolić na zmniejszenie strat powstających w
miejscach zatrzymań przed sygnalizacją świetlną. Badania przedstawione w artykule zostały
wykonane przed rozpoczęciem na dużą skalę
prac przy tym systemie i mogą posłużyć za bazę
do określenia stopnia usprawnienia ruchu tramwajowego po uruchomieniu Tristara.
Badanie strat czasu, oparte wyłącznie na
obserwacjach jest narażone na znaczne błędy.
Obserwator lub urządzenie rejestrujące nie jest
w stanie określić, czy prowadzący pojazd analizując sytuację ruchowa, nie stara się jechać
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[4]

[5]

[6]
8. Analiza miejsc i przyczyn powstawania strat czasu związanych z sygnalizacją

[7]

[8]

9. Analiza miejsc i przyczyn powstawania strat czasu związanych z innymi elementami

wolniej, lub łamać przepisy, minimalizując straty
powstające przy zatrzymaniach. Aby ocenić w
sposób jednoznaczny straty powstające na zatrzymaniach, niezbędna jest pełna współpraca
motorniczego.
Dzięki zapewnieniu współpracy z motorniczym, można było dokładnie określić, że
najprostsze obliczenia trakcyjne pozwalają
określić minimalne czasy przejazdu szlaku (bez
przeszkód w postaci sygnalizacji świetlnych i
punktów kolizji) z dokładnością do 5%. Nawet
w przypadku nachylonego odcinka Centrum
– Chałubińskiego, nowoczesne tramwaje niskopodłogowe wykazują wystarczająco dobre
właściwości trakcyjne, aby w obie strony pokonywać odcinki o pochyleniu dochodzącym
do 5,5 % z prędkością maksymalną i w niewiele
różniącym się od siebie czasie. Oznacza to, że
dla współczesnych tramwajów, czas przejazdu
obliczony metodą przybliżoną, może być wykorzystany do określenia maksymalnej możliwej do osiągnięcia prędkości komunikacyjnej i
wzorcowego czasu przejazdu niezbędnego do
określenia strat czasów. Rezygnacja z rozbudowanego modelu, opartego na obliczeniach dynamicznych, jest jak najbardziej celowa.
Pomiar pełny uzupełniony, pozawala na
wyeliminowanie ze średniej długości czasów
przejazdu tych szlaków, na których doszło do
zdarzenia nietypowego. Tak obliczony średni
czas przejazdu szlaku nazwano czasem średnim
+ i został on wykorzystany do określenia szlaków na których dochodzi do typowych strat
czasu związanych z postojem przed sygnaliza-

cją lub wydłużoną obsługą przystanku. Różnica
pomiędzy średnią a średnią + wskazuje szlaki
szczególnie narażone na typowo występujące
straty z innych przyczyn (ręczne przekładanie
zwrotnic, zatory itp.).
W razie braku możliwości wykonania pomiaru pełnego, bazując na obliczeniach trakcyjnych
i pomiarze tradycyjnym, można określić straty
czasu na poszczególnych szlakach, jednak bez
możliwości precyzyjnego określenia przyczyny
straty czasu i (w przypadku korelacji kilku zdarzeń) czasu traconego na poszczególnych zdarzeniach.
Przedstawione obliczenia trakcyjne, wraz z
pogłębioną analizą pomiaru pełnego, mogą
stanowić podstawę do prognozowania czasów
przejazdu dla nowych inwestycji. Bardzo często,
nawet chwilowe zatrzymania przed sygnalizacją, powodują powstanie dużej straty (z uwagi na konieczność hamowania i ponownego
rozpędzania do prędkości maksymalnej) która
może być określona wyłącznie przez porównanie przejazdu rzeczywistego, do wzorcowego.
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Niniejszy artykuł rozszerza wątek izochronowych analiz dostępności transportowej, zawarty w artykule autorów w jednym z poprzednich numerów Przeglądu Komunikacyjnego
[12]. Przedstawiono propozycje zastosowania
wskaźnika dotyczącego dostępności czasowej
do centrum analizowanego obszaru, którego
celem jest syntetyczna ocena jakości obsługi
transportowej. W szczególności proponowany wskaźnik może znaleźć zastosowanie przy
opracowywaniu zarówno planów transportu
publicznego, jak i indywidualnego, w miastach
i aglomeracjach.
W badaniach transportowej dostępności
czasowej na szczególną uwagę zasługuje metoda izochronowa, polegająca na wyznaczeniu
linii jednakowej odległości czasowej od danego miejsca. W ten sposób łatwo jest ocenić
zasięg oddziaływania transportu, a także jakość obsługi transportowej. Prawdopodobnie
pierwszym autorem izochron był Sir Francis
Galton [2], który w roku 1881 na mapie świata wyrysował obszary o jednakowym czasie
dotarcia z Londynu w przedziałach 10-20-3040 i więcej dni podróży. Następnie podstawy
teoretyczno-metodyczne konstrukcji izochron
dał W. Schjerning [13]. W Polsce pierwsze prace dotyczące dostępności czasowej pojawiły
się jeszcze przed II wojną światową (W. Kubijowicz, J. Wąsowicz, J. Smoleński i inni).

Współcześnie dostępność czasowa jest
powszechnie wykorzystywanym uniwersalnym miernikiem w badaniach efektywności
układów komunikacyjnych. W literaturze zagranicznej znaleźć można wiele przykładów
zastosowania miar dostępności zarówno w
badaniach [3], [20], jak i praktyce planistycznej
[21]. W ostatnich latach zastosowanie Geograﬁcznych Systemów Informacyjnych (GIS)
znacznie ułatwiło obliczanie powierzchni obszarów i liczby mieszkańców w poszczególnych strefach obsługi transportowej (np. [1],
[6], [8]).
W literaturze krajowej zagadnieniom obsługi transportowej ludności są poświęcone
prace W. Sobczyk [14], Z. Taylora [18], [19], R.
Guzika [4] oraz T. Komornickiego i in. [5]. Istnieje zgoda co do tego, że czas potrzebny na
pokonanie odległości może być uniwersalnym
miernikiem poziomu obsługi transportowej.
W metodzie izochronowej należy podkreślić,
że czas przejazdu między dwoma punktami
w przestrzeni ﬁzycznej jest uwarunkowany
bardzo wieloma czynnikami, wynikającymi zarówno z cech tej przestrzeni, jak również cech
środka transportu i użytkownika sieci transportowej [17]. Konieczne jest tutaj przyjmowanie
szeregu uproszczeń, z których najważniejsze
jest założenie, że człowiek dąży do minimalizacji czasu przejazdu między źródłem a celem
podroży.
Miary oceny dostępności transportem
publicznym

jednorodne: występuje koncentracja lub rozproszenie sieci osadniczej i zabudowy, co w
połączeniu z przebiegiem izochrony skutkuje
większą lub mniejszą gęstością zaludnienia w
jej obrębie. Do tego niewystarczające okazują się wskaźniki, bazujące wyłącznie na odległości euklidesowej [15], pomijające złożony
problem poruszania się z różną prędkością na
obszarach zurbanizowanych.
Aby wyniki oceny były porównywalne,
proponuje się zastosowanie względnej miary
dostępności, która odnosi sytuację rzeczywistą
do sytuacji idealnej, którą można też określić
jako optymalną. Sytuacja idealna to taka, w
której każdy mógłby podróżować do centralnego punktu obszaru w linii prostej i z prędkością maksymalną dla danego rodzaju transportu - publicznego lub indywidualnego (Vmax). W
rachunku powinno się przyjmować stały czas
końcowy, związany z czasem dojścia i oczekiwania, np. tt = 10 min.
Dla wyznaczenia obszaru obsługi danego
ośrodka (miasto powiatowe, wojewódzkie) należy założyć pewien maksymalny czas podróży
(tmax) do centrum obszaru (na przykład 50 min).
Wtedy (1):
-

-

Dla celów porównania wariantów sieci transportu publicznego na obszarze gminy, powiatu lub województwa oraz dla porównania
standardu obsługi na różnych obszarach, można opracować wskaźniki dostępności oparte
na całkowitym czasie podróży do centralnego
punktu obszaru (na przykład centrum miasta
powiatowego lub wojewódzkiego). Podstawowym narzędziem są tu izochrony całkowitego czasu podróży transportem publicznym
do celu, uwzględniające czas dojścia do przystanku, czas oczekiwania, czas jazdy oraz czas
tracony na ewentualne przesiadki. Można następnie obliczyć liczby mieszkańców w obrębie każdej izochrony, co daje pogląd na temat
jakości obsługi transportowej.
Problemem ze stosowaniem miar bezwzględnych, takich jak liczba mieszkańców
w obrębie danej izochrony n-minutowej, jest
zależność wyniku od wielkości analizowanego
obszaru oraz od rozmieszczenia mieszkańców
na tym obszarze. Wielkość obszaru ma tutaj na
ogół wpływ wprost proporcjonalny – im większa (dłuższa czasowo) izochrona, tym swoim
zasięgiem obejmuje większą liczbę ludności.
Natomiast rozmieszczenie ludności jest nie-

rzeczywisty obszar obsługi (Sr) wyznacza
izochrona tmax, której zasięg jest wyznaczony na podstawie rzeczywistej prędkości transportem w różnych kierunkach,
która to prędkość jest na ogół zróżnicowana co powoduje zakrzywienia izochrony,
idealny obszar obsługi (Si), w warunkach
doskonałej, prostoliniowej dostępności o
jednostajnej prędkości, wyznacza izochrona o kształcie okręgu o promieniu:

R = Vmax(tmax – tt)

(1)

Ilustrację graﬁczną powyższych ustaleń zawiera rysunek 1. Koncepcję porównania obszaru w obrębie izochrony idealnej do obszaru
izochrony rzeczywistej przedstawiono po raz
pierwszy w pracy [11].
Problem relacji pomiędzy czasem dojścia
i oczekiwania (tt) w stosunku do czasu przejazdu oraz znaczenia tego dla dostępności
czasowo-przestrzennej podjęty został w literaturze już dość dawno. W Polsce A. Kukliński
[7] proponował wprowadzenie zmiennego
współczynnika, wzrastającego wraz z malejącą
ilością kursów realizowanych w danym czasie,
np. jednego dnia.
Warto zwrócić uwagę, że w niektórych
przypadkach zasadne jest stosowanie tt = 0. Są
to sytuacje, w których ocenie podlega jedynie
czas przejazdu danym środkiem transportu,
albo gdy należy ocenić szczególne rodzaje
transportu publicznego, jak np. nieregularny
transport taksówkowy. Przyjęcie zerowego
23
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R=Vmax(tmax – tt).
idealny obszar
obsáugi = Si

R = Vmax (t max–t t)

centrum
miasta
rzeczywisty obszar
obsáugi = Sr

izochrona t max

Praktycznym problemem jest wyznaczenie odpowiednich wielkości tmax oraz Vmax dla danego
obszaru.
Wskaźnik określony wzorem (2) można
uogólnić dla dowolnej wielkości t – czasu
dojazdu do centrum analizowanego obszaru.
Uzyskujemy wtedy funkcję stopnia dostępności Ld(t), która wyraża się wzorem (4):

Ld (t ) +
1. Idealny i rzeczywisty obszar obsługi w obrębie
izochrony tmax
Źródło: opracowanie własne.

czasu dojścia i oczekiwania jest zasadne również w przypadku oceny poruszania się siecią
dróg samochodem indywidualnym. Wówczas
szczególnego znaczenia nabierają modele
prędkości ruchu, gdyż od ich kwantyﬁkacji i
kalibracji zależy mniej lub bardziej wiarygodne
wykreślenie izochrony rzeczywistej. Alternatywnym sposobem są pomiary rzeczywistej
prędkości ruchu na odcinkach dróg, ale prowadzone metodami tradycyjnymi są one niezwykle czasochłonne i kosztowne.
Dla potrzeb oceny poziomu obsługi transportowej na danym obszarze proponuje się
syntetyczny wskaźnik pod nazwą stopień
dostępności czasowej do centrum obszaru
(w skrócie stopień dostępności; Ld). Jest to
miara względna, pokazująca stosunek liczby
mieszkańców znajdującej się w rzeczywistym
obszarze obsługi Mr do liczby mieszkańców
znajdujących się w idealnym obszarze obsługi Mi. Wskaźnik ten oznacza odsetek ludności,
która jest obsłużona w pewnym standardzie
(czas podróży < tmax) w stosunku do ludności,
która potencjalnie mogłaby być tak obsłużona
gdyby zaistniały warunki do swobodnego poruszania się w linii prostej do centrum układu
z maksymalną prędkością ruchu. Tak więc stopień dostępności Ld wyraża się ogólnym wzorem (2):

Ld +

Mr
100 , [%]
Mi

(2)

gdzie:
Mr – liczba mieszkańców znajdująca się (zamieszkała) w izochronie rzeczywistego
czasu obsługi;
Mi – liczba mieszkańców znajdująca się (zamieszkała) w izochronie idealnego czasu
obsługi czyli wewnątrz okręgu o promieniu: R=Vmax(tmax – tt).
Możliwa jest też alternatywna deﬁnicja wskaźnika dostępności, w oparciu o powierzchnie
obszaru zamkniętego izochronami (3):

La +

Sr
100 , [%]
Si

(3)

gdzie:
Sr – obszar zamknięty w izochronie rzeczywistego czasu obsługi;
Si – obszar zamknięty w izochronie idealnego
czasu obsługi o promieniu:

ców rejonu. Straty czasu dla rejonu j wyrażają
się wzorem (6):

M r (t )
100 , [%]
M i (t )

(4)

gdzie:
Mr(t) – liczba mieszkańców znajdująca się (zamieszkała) w izochronie t rzeczywistego
czasu obsługi;
Mi (t) – liczba mieszkańców znajdująca się (zamieszkała) w izochronie t idealnego czasu
obsługi o promieniu:
R(t) = Vmax(t – tt).
Analogiczny wzór możemy wyprowadzić dla
powierzchni, zamiast zmiennych Mr(t) i Mi(t)
podstawiając odpowiednio Sr(t) i Si(t), tj. powierzchnie obszaru znajdujące się w izochronach rzeczywistego i idealnego czasu obsługi.
Dla określenia dostępności transportem
publicznym do celu, proponuje się rozważyć
następujące miary oparte o całkowity czas podróży:
izochrony całkowitego czasu podróży –
np. 30 min, 45 min, 60 min,
liczba mieszkańców w obrębie izochron
30 min, 45 min, 60 min,
odsetek mieszkańców w obrębie izochron
30 min, 45 min, 60 min (w stosunku do
całkowitej populacji miasta lub regionu),
względny stopień dostępności w obrębie
izochrony tmax oraz 30 min, 45 min, 60 min
(porównanie pomiędzy wartościami liczby mieszkańców obliczonymi dla izochrony rzeczywistej i idealnej).
Wskaźniki efektywności
transportowo-osadniczej
W następnej kolejności skonstruowano dwa
wskaźniki efektywności transportowo-osadniczej, które mogą służyć do oceny różnic w poziomie obsługi transportowej poszczególnych
rejonów miasta czy aglomeracji:
1) stosunek idealnego do rzeczywistego czasu
podróży z danego rejonu do centrum obszaru,
przy czym czasy podróży są uśrednione dla danego rejonu. Stosunek ten dla rejonu j wyraża
się wzorem (5):
rj = trj /

j

(5)

gdzie:
trj – rzeczywisty czas podróży do centrum z
rejonu j,
tij – idealny czas podróży do centrum z rejonu j,
2) teoretyczne straty czasu podróży dla danego rejonu, równe bezwzględnej różnicy
czasów rzeczywistego i idealnego dla danego
rejonu, przemnożonej przez liczbę mieszkań-

Dtj = (trj – j) ´ Mj

(6)

gdzie:
Mj – liczba mieszkańców rejonu j.
Przykłady zastosowania wskaźników
Poniżej przedstawiono przykłady obliczeń wybranych wskaźników dla różnych przypadków
(miasto, aglomeracja). W przypadku wskaźnika
stopnia dostępności czasowej dla Warszawy, w
przykładach obliczeniowych wykorzystany jest
model i prognozy ruchu dla aglomeracji warszawskiej. Następnie przedstawiono analizy
wykonane na podstawie jednego z modułów
projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza [16],
realizowanego w Instytucie Geograﬁi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego,
wykorzystujące wskaźnik dostępności do centrum Warszawy. W studium tym zajmowano
się indywidualnym transportem samochodowym, stąd w stosunku do poprzednich analiz
nie brano pod uwagę czasu dojścia i oczekiwania na środek transportu, tj. przyjęto tt = 0 min.
Stopień dostępności czasowej transportem
publicznym w Warszawie
Rysunek 2 przedstawia zależność całkowitego
czasu podróży transportem publicznym z różnych rejonów komunikacyjnych do centrum
Warszawy w funkcji odległości w linii prostej.
Na tej podstawie można wyznaczyć parametry
modelu dostępności, opisanego w poprzednim punkcie:
prędkość maksymalna transportu publicznego: Vmax = 27 km/h,
maksymalny akceptowalny czas podróży:
tmax = 50 min,
czas końcowy: tt = 10 min.
Przy powyższych założeniach wykonano następujące obliczenia:
promień idealnego obszaru obsługi: Rmax
= 27´(50 – 10)/60 = 18,0 km,
liczba mieszkańców w idealnym obszarze
obsługi: Mi = 1 617 000 mieszkańców,
liczba mieszkańców w obrębie izochrony
50 min: Mr = 1 524 000 mieszkańców.
W wyniku obliczeń przy tych założeniach
otrzymujemy następujący wynik:
–
stopień
dostępności
transportem
publicznym
do
centrum
Warszawy:
Ld = 1 524 000/1 617 000 = 94,2%.
Dostępność czasowa transportem
indywidualnym w obrębie aglomeracji
warszawskiej
Dla potrzeb analizy przyjęto wskaźnik będący
stosunkiem czasu podróży idealnej (optymalnej) do rzeczywistej, wykonywanej indywidualnym transportem samochodowym. Przy
tym w warunkach idealnej dostępności przestrzennej, zasięgi izochron są ekwidystantami,
uzależnionymi jedynie od zakładanej prędko-
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ści ruchu. W przypadku indywidualnego transportu samochodowego przyjęto trzy warianty
prędkości, wynoszące 45, 60 i 90 km/h. Ostatnia prędkość ma charakter poglądowy, gdyż w
obrębie miasta trudno sobie wyobrazić możliwość dotarcia do ścisłego centrum z taką prędkością. Prędkość taka ma jednak uzasadnienie
poza granicami miasta, gdzie jest możliwa
swobodna rozbudowa dróg o wysokich parametrach techniczno-funkcjonalnych.
Mapę izochron rzeczywistych dla umiarkowanej kongestii (zatłoczenia) przedstawiono
na rysunku 3. Najsłabiej przejezdne są obszary
centrum Warszawy, a następnie rejony pomiędzy głównymi trasami wylotowymi. Na rycinie
izochrony odginają się, co jest coraz bardziej
wyraźne im większe oddalenie od centrum
stolicy. W rezultacie wynoszący około 60 minut
czas dojazdu z Wyszkowa, które to miasto jest
oddalone od centrum w linii prostej o 48 km,
jest porównywalny do czasu dojazdu z Otwocka (23 km). W sumie obraz izochron układa się
gwiaździście wokół Warszawy.
Poglądową mapę przedstawiającą zasięg
izochrony idealnej 60 minut (w wariantach
45 km/h, 60 km/h i 90 km/h) oraz odpowiadającej jej izochrony rzeczywistej w warunkach
umiarkowanej kongestii przedstawiono na
rysunku 4. Podstawowe wskaźniki ilościowe,
obrazujące wyróżnione izochrony, przedstawia
tabela 1.
Natomiast wskaźniki dostępności czasowej
obrazujące wzajemne relacje, przedstawiają
się następująco (tabela 2):
Następnie obliczono wartości dwóch
wskaźników efektywności transportowo-osadniczej zdeﬁniowanych wzorami (5) i (6). Wyniki
dla gmin wokół Warszawy zaprezentowano
na rysunku 5. Rozkład przestrzenny pierwszego wskaźnika (stosunek czasu idealnego
do rzeczywistego) nawiązuje do układu dróg
szybkiego ruchu. Najgorsze wartości charakteryzują obszary o najniższych średnich prędkościach, związanych z kongestią, tj. centrum
Warszawy. Na tym obszarze wartość wskaźnika
nie przekracza 30%. Przy tym znacznie gorzej
wypada lewobrzeżna część Warszawy. W miarę
oddalania się wskaźnik przyrasta, przekraczając
cezurę 50% w okolicach Mszczonowa, Grójca,
Żelechowa, Broku i Zakroczymia. Wzdłuż dróg
ekspresowych, w związku ze średnią prędkością powyżej 90 km/h (co wynika z przyjętego
modelu prędkości ruchu), wskaźnik efektywności „nadrabia” wcześniejsze opóźnienia.
Ponadto zestawiono liczby mieszkańców w
poszczególnych strefach na wykresie kumulatywnym (rys. 6). Różnice w czasie dojazdu do
centrum Warszawy pokazują na duże dysproporcje. Różnica przy izochronie 60 min urasta
do 1,8 mln osób. Mówiąc inaczej jest to dodatkowa liczba osób, które mogłyby dojechać do
centrum Warszawy w ciągu godziny, gdyby nie
ograniczenia prędkości ruchu, wynikające z zatłoczenia, organizacji ruchu oraz parametrów
techniczno-funkcjonalnych i przebiegu dróg.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń
można wyciągnąć pewne wnioski odnośnie
sprawności systemu transportowo-osadniczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
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2. Czas podróży transportem publicznym do centrum Warszawy w funkcji
odległości w linii prostej. Źródło: opracowanie własne.

3. Izochrony rzeczywistego dojazdu samochodem osobowym do centrum Warszawy
przy umiarkowanej kongestii w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne (materiały projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza).

Na obszarze rdzeniowym wynosi ona około
jednej trzeciej, a w streﬁe podmiejskiej około
połowy możliwej do uzyskania teoretycznie
efektywności. Stosunkowo niska wartość dla
obszaru centralnego nie powinna dziwić,
gdyż obsługa Śródmieścia transportem indywidualnym nie jest celem przyjętej strategii
zrównoważonego rozwoju systemu transportowego miasta [9]. Natomiast poprawy można
oczekiwać w sprawności tras obwodowych i
wylotowych. Przeciętna prędkość poruszania
się indywidualnym samochodem osobowym
na obszarze aglomeracji w kierunku do- i
odśrodkowym (miasto-strefa zewnętrzna) w
wysokości 20-30 km/h powoduje utrudnioną
osiągalność miejsc źródłowych i docelowych
oraz nie sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu

relacji różnego typu. Wynika to zarówno z niedostatecznego rozwoju sieci drogowej, w tym
niezadowalającej przepustowości tras wylotowych, jak też silnego rozproszenia zabudowy.
Poważnym problemem jest też niedopasowanie miejsc pracy i zamieszkania, wymuszające
konieczność odległych przemieszczeń [10]. W
konsekwencji czynniki te prowadzą do osłabiania spójności przestrzennej obszaru aglomeracji. Niedostateczna wydolność sieci drogowej
rzutuje też negatywnie na przepływ bodźców
rozwojowych w kierunku zewnętrznym. Strefa korzystnego najsilniejszego oddziaływania
zbiega się z izochroną 30-35 minut dojazdu do
centrum stolicy.
Różnica idealnego i rzeczywistego czasu
dojazdu odniesiona do liczby mieszkańców
25
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4. Zasięg izochrony idealnej 60 min i rzeczywistej 60 min na Obszarze Metropolitalnym Warszawy
w 2010 r. Źródło: opracowanie własne.
Tab. 1. Powierzchnia i ludność w wyróżnionych kategoriach izochron dojazdu
do Warszawy samochodem osobowym (2010)
Izochrona samochodowa

Powierzchnia (km2)

Liczba mieszkańców (tys.)

25 446

4 417

Si (60), Mi (60)

11 309

3 311

6 362

2 974

Sr (60), Mr (60)

3 723

2 610

Zapis zgodnie ze wzorem (4)

Idealna 60' (90 km/h)
Idealna 60' (60 km/h)
Idealna 60' (45 km/h)
Rzeczywista 60'
Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Wskaźniki stopnia dostępności czasowej Warszawy (2010)
Wartość wskaźnika
Wskaźnik

w powierzchni
La (60)

S r (60)
100
S i (60)

w liczbie mieszkańców
Ld (60)

M r (60)
100
M i (60)

Udział rzeczywistej izochrony samochodowej w idealnej 60' (90 km/h)

14,6%

59,1%

Udział rzeczywistej izochrony samochodowej w idealnej 60' (60 km/h)

32,9%

78,8%

Udział rzeczywistej izochrony samochodowej w idealnej 60' (45 km/h)
Źródło: opracowanie własne

58,5%

87,8%

gmin pokazuje bezwzględną skalę utraconych
korzyści. Jest ona najwyższa w streﬁe przylegającej do granic administracyjnych stolicy, gdzie
zaludnienie jest największe, a strata w stosunku do idealnego (optymalnego) czasu dojazdu
stosunkowo znaczna. Warto tu zwrócić uwagę,
że wartości straconych osobogodzin łatwo jest
przeliczyć na wymierne koszty, stosując np.
przeliczniki opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, w których wartość pieniężna osobogodziny jazdy samochodem została
oszacowana na 28 zł. Szacunki wykonane we
wzmiankowanym projekcie „Trendy Rozwo-

jowe Mazowsza” pokazują, że roczne straty z
tytułu niskiej prędkości ruchu w przejazdach
transportem indywidualnym (samochodem
osobowym) z obszaru całego województwa
mazowieckiego do Warszawy i z powrotem dla
dojazdów do pracy mogą wynosić 2,1 mld zł
rocznie [16]. W tym kontekście interesujące byłoby zbadanie, jakie byłyby ekonomiczne efekty substytucji tych przejazdów transportem
zbiorowym oraz jaki jest wpływ rozproszenia
zabudowy na koszty obsługi sieci drogowej i
transportu oraz na kongestię ruchu.

Przeprowadzone analizy teoretyczne i obliczenia pozwalają na wyciągnięcie następujących
wniosków:
miary dostępności czasowej transportu,
zarówno publicznego, jak i indywidualnego, pozwalają na ocenę ilościową istniejących i planowanych systemów transportowych,
problem badawczy polega na tym, jak
ustalić parametry określające stan idealny
(pożądany), tj. szczególnie maksymalną
prędkość transportu publicznego oraz indywidualnego, czasy końcowe oraz maksymalny akceptowany czas podróży,
wydaje się, że w celu ustalenia powyższych parametrów niezbędne jest przeprowadzenie badań ankietowych wśród
pasażerów transportu publicznego w kilku miastach różnej wielkości,
badane i przedstawione miary dostępności nie uwzględniają podróży multimodalnych, w tym korzystania z różnych rodzajów transportu, parkingów Park & Ride
oraz Bike & Ride (system roweru miejskiego Veturilo) umożliwiających przesiadkę z
transportu indywidualnego na zbiorowy,
prezentowana analiza dostępności czasowej w miarę potrzeb może być uszczegóławiana pod względem założeń. Dotyczyć
to może zarówno bardziej pogłębionych
charakterystyk popytu (np. struktury demograﬁcznej i gospodarstw domowych),
jak też możliwości wyboru środka transportu z uwagi na jego dostępność oraz
najkrótszy lub najtańszy czas przejazdu.
Przedstawione wyniki liczbowe dla Warszawy
należy traktować z pewną rezerwą, jako że liczby mieszkańców oszacowano na podstawie
podziału obszaru badania na rejony komunikacyjne, a więc w stosunkowo dużych jednostkach przestrzennych. Aby uzyskać wynik
dokładniejszy, należałoby skorzystać z bazy
danych zawierającej rozmieszczenie mieszkańców w poszczególnych budynkach mieszkalnych lub rejonach spisowych.
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Kolej jednoszynowa (ang. monorail) jest środkiem transportu, w którym pojazdy poruszają
się po torze w postaci jednej szyny stanowiącej
konstrukcję belkową – zazwyczaj wykonaną z
betonu sprężonego, rzadziej stalową. Belki są
podparte na stosunkowo gęsto rozmieszczonych konstrukcjach wsporczych, tworząc w
ten sposób estakadę prowadzącą trasę kolei
nad terenem. Pojazdy są podwieszone do belki (szyny) lub są oparte na niej siodłowo, stąd
wyróżnia się dwa typy kolei – koleje podwieszone i siodłowe. Linie kolei jednoszynowej są
na ogół dwutorowe, całkowicie bezkolizyjne,
mogą służyć zarówno do przewozu pasażerów
jak i towarów. Są zlokalizowane najczęściej w
obszarach silnie zurbanizowanych – w wielkich
miastach i aglomeracjach miejskich (rys. 1).

nowego, tradycyjnego torowiska w centrum
miasta (rys. 1). Jest na ogół znacznie tańsza niż
budowa metra podziemnego i porównywalna
w kosztach z budową lekkiej kolei miejskiej.
Niewątpliwą zaletą kolei jednoszynowych
są doskonałe możliwości dopasowania trasy do
terenu, jak i istniejącej zabudowy. Oferowane
obecnie systemy pozwalają na projektowanie
linii kolejowej o minimalnym promieniu łuku
w granicach od 50 do 100 m oraz dopuszczają maksymalne pochylenie trasy do 10%, przy
czym ze względu na komfort jazdy za graniczny
gradient uznaje się najczęściej 6% [3]. Chociaż
ruch pojazdów odbywa się na ogół na estakadach, możliwe jest przeprowadzenie trasy na
poziomie terenu jak i w podziemnych tunelach.
Podpory estakady mogą znajdować się w istniejącym pasie zieleni pomiędzy jezdniami, co
pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni
miejskiej. Możliwe jest również poprowadzenie
linii nad istniejącą zabudową (rys. 2) lub nawet
przez budynki (rys. 3).

2. Kolej siodłowa przechodząca ponad budynkiem w Las Vegas [30]

3. Kolej siodłowa przechodząca przez budynek w
Chongqing [12]
1. Fragment linii kolei jednoszynowej w Mumbaju (daw. Bombaj) [7]

Obecnie, w wielu metropoliach na świecie
koleje jednoszynowe są pełnoprawnym, bezpiecznym i szybkim środkiem transportu publicznego, alternatywnym do metra czy lekkich
kolei miejskich. Rosnąca popularność jednoszynowych kolei nadziemnych wynika z wielu
zalet tych konstrukcji. Jedną z nich jest stosunkowo duża łatwość i szybkość wznoszenia.
Budowa tego typu kolei nie powoduje tak dużych utrudnień dla mieszkańców jak budowa

Konstrukcje kolei jednoszynowych składają się ze smukłych elementów belkowych. Ta
smukłość jest traktowana przez urbanistów za
jedną z zalet, ponieważ smukłe estakady nie
powodują dużego zacienienia terenu poniżej,
w odróżnieniu od estakad klasycznych (rys. 4).
Jednak z perspektywy konstruktora, elementy
o niewielkim przekroju i dużej rozpiętości stanowią wyzwanie, bowiem wyznaczenie rzeczywistych naprężeń występujących w takich
elementach sprawia trudności obliczeniowe.
Na wytężenie konstrukcji składają się naprę-

4. Porównanie zacienienia terenu pod estakadą
[15]

żenia wynikające z ciężaru własnego i ruchomego obciążenia pociągiem, a w przypadku
betonowych konstrukcji sprężonych – także
naprężenia wynikające ze sprężenia oraz efektów reologicznych. Dodatkowo, ze względu
na stosunkowo duży stosunek masy pojazdu
do masy belki, udział naprężeń dynamicznych
jest znaczny i nie może być pominięty. Określenie stanu wytężenia dźwigarów stanowiących
szyny jezdne wymaga zatem przeprowadzenia
analizy dynamicznej, skomplikowanej z uwagi
na złożony opis kinematyki pojazdu i idący za
tym złożony opis ruchomych sił dynamicznych
obciążających tor kolei jednoszynowej.
W Polsce koleje typu „monorail” nie były i nie
są budowane, nie są też planowane w najbliższej przyszłości, chociaż w 2011 roku pojawiła
się już koncepcja budowy takiej kolei łączącej
Kraków z Zakopanem, zlokalizowanej wzdłuż
tzw. zakopianki [21]. W 2014 roku pojawiły
się też doniesienia prasowe na temat planów
budowy kolei jednoszynowej w Rzeszowie,
między dworcem kolejowym i kampusami
głównych uczelni – Uniwersytetu i Politechniki
[25]. Urzeczywistnienie tych planów może być
jednak trudne, ponieważ koleje jednoszynowe
są w Polsce nadal traktowane jako rozwiązanie
awangardowe, a stąd automatycznie są uznawane za nieopłacalne. Zgodnie z aktualnie
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014
roku [8], koleje jednoszynowe są zaliczane do
grupy kolei niekonwencjonalnych.
Pojazdy
Zasadniczą cechą odróżniającą kolej jednoszynową od klasycznej kolei dwuszynowej jest
zdecydowania inna proporcja między szerokością pojazdu i szerokością toru. Pojazdy kolei jednoszynowej są zawsze zdecydowanie
szersze od toru, co sprawia, że pojazd doznaje
poprzecznych wychyleń podczas jazdy, szcze-
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gólnie wtedy, gdy porusza się po łukach trasy.
Wychylenia pojazdów są ograniczane poprzez
specyﬁczną konstrukcję wózków jezdnych.
Zarówno w systemie kolei podwieszonej (rys.
5), jak i siodłowej (rys. 6), wózki jezdne są wyposażone w kilka zestawów kół poruszających
się w płaszczyźnie pionowej (koła jezdne) lub
poziomej (koła stabilizujące i prowadzące). Koła

8. Scomi Sutra [13]

5. Wagon kolei SAFEGE [16]

6. Wagon kolei ALWEG [27]

jezdne przenoszą głównie obciążenia pionowe,
natomiast koła stabilizujące i prowadzące przenoszą siły poziome, zapewniają stateczność
ruchu pojazdu w płaszczyźnie pionowej, poprzecznej do osi toru, ograniczając wychylenia
poprzeczne pojazdu.
Obecnie buduje się w zdecydowanej większości koleje typu siodłowego, wyposażone w
koła stabilizujące. Rzadziej stosowane są systemy kolei podwieszonej, ponieważ wagony
doznają znacznie większych wychyleń na łuku
i z tego powodu podróż nimi jest mniej komfortowa. Na świecie jest około dziesięciu ﬁrm,
które dostarczają kompleksowe systemy kolei
jednoszynowej. Są to między innymi koncerny:
Bombardier (rys. 7), którego pociągi jeżdżą w
Las Vegas (USA i w Sao Paulo (Brazylia); Scomi
(rys. 8), które dostarczyło swoje produkty do
Mumbaju w Indiach i Kuala Lumpur w Malezji
oraz Hitachi, obsługujące wszystkie miejskie linie jednoszynowej kolei siodłowej w Japonii, linię w Daegu w Korei Południowej (rys. 31) oraz
obie linie w chińskim Chongqing (rys. 2). Pojaz-

7. Bombardier Innovia 300 [22]

dy oferowane na rynku mogą osiągać prędkość
do 80 km/h oraz prędkość handlową między
30 a 50 km/h. Ich zdolność przewozowa wynosi od kilkunastu do czterdziestu tysięcy pasażerów w jednym kierunku w ciągu godziny.
Charakterystyczną cechą kolei jednoszynowych jest stosunkowo duża masa pojazdów
w porównaniu z masą belkowej konstrukcji
wsporczej (szyny). Przeciętna masa pustego
wagonu oscyluje w granicach 11-15 ton, co
daje masę ok. 18-22 ton w przypadku wagonu
z pasażerami. Zdarza się, że masa pojazdu jest
jeszcze większa, przykładowo – model obciążenia statycznego dla rozwiązania Hitachi Large
zakłada obciążenie przypadające na oś 110 kN,
co odpowiada masie 11 ton [6]. Jeśli przyjmiemy, że szyna jest belką żelbetową o wymiarach
0,85×1,5×30 m, czyli jej masa wynosi ok. 96 ton,
to można zauważyć, że masa jednego wagonu
z pasażerami stanowi ok. 1/6 masy układu belka - wagon. Taka proporcja mas sugeruje znaczny wpływ efektów dynamicznych obciążenia
na stan wytężenia belki wsporczej.

9. Montaż belki SAFEGE [17]

sney-Bombardier M-VI do 90 cm w przypadku
systemu realizowanego przez włoską ﬁrmę FCF
w irańskim mieście Quom. Różnica między stosowanymi szerokościami belki wynosi zatem
24 cm, czyli 12 cm mierząc od osi podłużnej, co
daje nadzieję na choćby częściowe ujednolicenie systemów w przyszłości. Belki mogą mieć
stałą lub zmienną wysokość, która zwiększa się
w kierunku podpór (rys. 10) według krzywej

Konstrukcja estakad i rozjazdów
Estakady kolei jednoszynowych są najczęściej
wykonywane z elementów prefabrykowanych,
co znacząco przyspiesza budowę. Użycie belek
prefabrykowanych pozwala na zachowanie
ruchu na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie
budowy. Konieczne jest tylko wydzielenie części pasa ruchu na krótkim odcinku zamiast zamknięcia całej ulicy. Prace budowlane można
prowadzić poza godzinami szczytu, co pozwala
na dodatkowe zmniejszenie uciążliwości związanych ze wznoszeniem estakady.
W zależności od typu kolei i przewidywanego taboru stosowane są różne kształty i typy
konstrukcji szyny jezdnej. W kolejach podwieszonych szyna jest najczęściej konstrukcją stalową lub zespoloną. Ściany szyny stalowej mają
często strukturę komorową, wówczas komory
są wypełniane betonem, co zwiększa nośność
przekroju oraz jego sztywność. Przykładem jest
belka typu SAFEGE (rys. 9) o otwartym przekroju cienkościennym. W tym rozwiązaniu powierzchnia toczna kół znajduje się wewnątrz
szyny, co zabezpiecza elementy jezdne przed
wpływami atmosferycznymi.
Kolej siodłowa jest rozwiązaniem częściej
stosowanym, stąd szyny tej kolei są bardziej
zróżnicowane. W przeważającej większości są
stosowane belki sprężone prefabrykowane.
Belki mają różne gabaryty w zależności od
poruszającego się po nich taboru. W obecnie
oferowanych systemach szerokość belki waha
się w granicach od 66 cm dla rozwiązania Di-

10. Belka w wytwórni w Mumbaju [9]

parabolicznej, na dolnej powierzchni belki.
Zmienna wysokość pozwala na lepsze wykorzystanie przekroju konstrukcji.
Estakada w stanie użytkowym stanowi belkę ciągłą lub ramę o kilku przęsłach. Układ wieloprzęsłowy zapewnia ciągłość odkształcenia
belki i jest rozwiązaniem zapewniającym większy komfort jazdy niż zestaw belek swobodnie
podpartych, w przypadku których przejazd
nad podporą generuje dodatkowe drgania. W
trakcie wykonywania estakady stosuje się dwa
rodzaje sprężenia. Na etapie prefabrykacji wykonuje się sprężenie wstępne, pozwalające na
przeniesienie ciężaru własnego elementu belkowego, a po ułożeniu w miejscu docelowym
wykonuje się sprężenie dodatkowe, które prowadzi do uciąglenia połączeń elementów i pozwala na przeniesienie obciążenia zmiennego.
Istotną częścią całej linii kolei jednoszynowej są rozjazdy. Od niezawodności tych elementów zależy niezakłócone i punktualne realizowanie połączeń. Wbrew powszechnemu
wyobrażeniu, zmiana toru i kierunku jazdy nie
jest technologicznym wyzwaniem. W przypadku kolei podwieszonej typu SAFEGE, kształt belki pozwala na realizację rozjazdu z użyciem ru29
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chomej iglicy, czyli analogicznie do rozjazdów
stosowanych w klasycznej kolei (rys. 11 i 12).

Przy budowie kolei jednoszynowej możliwe
jest wykorzystanie podpór istniejących estakad drogowych lub kolejowych. Na rysunku
19 przedstawiono przykładowe rozwiązanie

15. Kolej ALWEG w Seattle [28]

11. Schemat rozjazdu kolei SAFEGE [4]
19. Wspólne podpory autostrady i kolei siodłowej w Kitakyushu [14]

16. Kolej SAFEGE w Shonan [19]

tego typu, zastosowane w mieście Kitakyushu,
położonym na północy japońskiej wyspy Kiusiu. Szyny jezdne kolei siodłowej w pokazanym
rozwiązaniu są oparte na dodatkowych wspornikach ﬁlarów wielopasmowej estakady autostradowej. W przypadku kolei podwieszonych
proponowany jest też inny sposób podparcia,
przedstawiony na rysunku 20 – tu szyny jezdne

12. SRozjazd kolei SAFEGE w skrajnych położeniach [32]

Rozjazdy kolei siodłowej mają konstrukcję
bardziej skomplikowaną. Najpopularniejszym
w Japonii sposobem na zmianę toru jest zastosowanie stalowego odcinka szyny, zbudowanego z kilku ruchomych segmentów. Rozjazd
tego typu pozwala na zmianę krzywizny odcinka, co umożliwia zmianę toru jazdy (rys. 13).

13. Rozjazd zbudowany z ruchomych segmentów [32]

Jako rozjazdy stosuje się również mechanizmy
przesuwające i wymieniające pewien fragment
belki, pokazane na rysunku 14.

17. Koval Lane w Las Vegas [14]

20. Wspólne podpory autostrady i kolei podwieszonej [10]

waną linią, stosuje się podpory ramowe, tak jak
to pokazano na rysunku 17, który przedstawia
linię kolei jednoszynowej w Las Vegas, przechodzącą nad ulicą Koval Lane. W tym przypadku,
łukowa część trasy linii przebiega bezpośrednio
nad jezdnią, zatem podpory słupowe estakady
zastąpiono podporami ramowymi.
Wysokość podpór jest tak dopasowana, aby
nie powodować zakłócenia ruchu odbywającego się poniżej, czyli z zachowaniem skrajni
drogowej. Generalnie, podpory kolei siodłowej mają mniejszą wysokość niż podpory kolei
podwieszonej, za wyjątkiem bezpośredniego
sąsiedztwa stacji, gdzie wysokość podpór jest
podyktowana poziomem peronów, który zależy od lokalizacji stacji. Jeśli położenie stacji jest
dostosowane do poziomu nadziemnej trasy
linii, to perony stacji kolei siodłowej są usytuowane wyżej niż kolei podwieszonej, co pokazano schematycznie na rysunku 18.

są ukształtowane w części wspornikowej przekroju poprzecznego estakady drogowej.
Stacje kolei jednoszynowej spełniają najczęściej funkcje przystanków osobowych, na
ogół nie są stacjami w rozumieniu terminologii
kolejowej, wyłączając stacje końcowe. Odległości dzielące sąsiednie stacje zazwyczaj wahają
się od 0,5 do nawet 3,5 km. Stacje są położone
na ogół nad terenem, na poziomie estakady
prowadzącej linię kolejową, ale mogą być też
projektowane na poziomie terenu lub pod jego
powierzchnią. Możliwe jest zlokalizowanie stacji w pasie rozdziału między jezdniami. Przykładem stacji podziemnych są trzy ostatnie stacje
linii tokijskiej, zlokalizowane przy lotnisku Haneda. Budynki stacji monorail mogą stanowić
lokalne centra handlu i w ten sposób generować dodatkowe przychody.

18. Różnica w wysokości podpór i peronów [11]

21. Sahara Station w Las Vegas [18]

14. Wymiana fragmentu belki [32]

Podpory i stacje
Słupy stanowiące ﬁlary estakady mają na ogół
kształt litery T (rys. 15) w przypadku linii dwutorowej i kształt litery Γ, jeśli na linii występuje
jeden tor (rys. 16). Gdy niemożliwe jest posadowienie słupów bezpośrednio pod projekto30
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Budynek stacji może być oparty na podobnych podporach, jak te na szlaku oraz na
belkach wystających wspornikowo nad przebiegającą obok jezdnią. Przykładem takiej stacji jest Sahara Station w Las Vegas, pokazana
na rysunku 21. Pasażerowie docierają do tego
typu stacji poprzez kładki prowadzone z sąsiednich budynków, perony są zazwyczaj odrębne
dla każdego z dwóch kierunków ruchu. Innym
spotykanym rozwiązaniem są stacje z peronem
wyspowym, wspólnym dla obu kierunków ruchu, oparte na słupach wzdłuż zewnętrznych
krawędzi platformy peronowej – tak jak ma to
miejsce na linii nr 15 w Sao Paulo (rys. 22).

22. Stacja Oratório w Sao Paulo [5]

Obiekty specjalne
Pomimo tego, że właściwie cała linia kolei
jednoszynowej przebiega oparta na podporach nad ziemią, na jej trasie można wyróżnić
obiekty specjalne typu mostowego. Obiekty
te występują na odcinkach wyróżniających
się znaczną długością, których przekroczenie
wymaga zastosowania konstrukcji o większej
sztywności niż na szlaku. Ponieważ typowe

belki prefabrykowane stanowiące szyny jezdne
nie zapewniają wystarczającej sztywności przęsła o zwiększonej rozpiętości, konieczne jest
wykorzystanie rozwiązań z zakresu inżynierii
mostowej. Najmniej skomplikowanym rozwiązaniem, stosowanym w przypadku kolei siodłowej, jest budowa przęsła stalowego złożonego
z dwóch dźwigarów głównych, połączonych
poprzecznicami, natomiast na dźwigarach są
oparte typowe, belkowe szyny jezdne (rys. 23).
W przypadku dużych rozpiętości, linie kolei
jednoszynowej są prowadzone na obiektach o
konstrukcji łukowej, podwieszonej a nawet wiszącej. Na rysunku 24 pokazano zdjęcie mostu
wiszącego w malezyjskim mieście Putrajaya,

Kolej jednoszynowa jest obecnie bezpiecznym
środkiem transportu. Na współcześnie wybudowanych liniach nie zanotowano wypadków,
w których byłyby oﬁary śmiertelne. Odnotowano jednak jeden przypadek zderzenia pociągów, na linii w Seattle, w listopadzie 2005 roku.
Pasażerowie nie odnieśli poważnych obrażeń.
Incydent ten wyniknął z niewystarczającego
rozstawu szyn na pewnym odcinku trasy. Błąd
konstrukcji linii powstał wskutek przebudowy,
którą wykonano pod koniec lat 80-tych (linię
wybudowano w 1962 roku), aby doprowadzić
linię do stacji położonej wewnątrz budynku galerii handlowej.
Przebieg trasy i konstrukcja linii monorail w
zasadzie wyklucza możliwość kolizji z pojazdami innego typu, nie dopuszcza także możliwości potrącenia pieszych. Aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu pasażera poza peron, na
krawędziach peronowych są montowane tzw.
drzwi peronowe ulokowane w miejscach dopasowanych do położenia drzwi zatrzymanego składu (rys. 28).

24. Most wiszący w Putrajaya [29]

wykonane w trakcie budowy linii monorail.
Budowa została zawieszona w 2004 roku ze
względów ﬁnansowych. Przewiduje się powrót
do projektu, gdy w mieście przybędzie ludności.
W maju 2015 roku będzie oddana
do użytku linia kolei siodłowej w koreańskim
Daegu. Na jej trasie zbudowano kilka podwieszonych obiektów mostowych (rys. 25 i 26).
W chińskim mieście Chonquing linia kolei jednoszynowej przekracza największą rzekę Azji

25. Most podwieszony o łukowym pylonie Manpyeing w Daegu [2]

23. Początek stalowego przęsła o zwiększonej
sztywności [26]

Bezpieczeństwo użytkowania

– Jangcy. W przebiegu linii nr 3 został zbudowany łukowy most Caiyuanba Bridge (rys. 27),
którego główne przęsło ma 420 m długości.
Most jest dwupoziomowy i zapewnia przeprawę dla dwupasmowej autostrady na górnym
pomoście i dla dwutorowej linii monorail na
pomoście dolnym.

26. Most podwieszony nad rzeką Geunho w Daegu [31]

28. Ekrany na krawędziach peronu w Daegu [34]

Ewakuacja z uszkodzonego pociągu monorail jest niewątpliwie trudniejsza niż z pojazdów
poruszających się na poziomie terenu. Należy
jednak zauważyć, że jest to zadanie łatwiejsze
niż w przypadku linii zlokalizowanych pod ziemią, ponieważ pożar w tunelu naraża pasażerów nie tylko na działanie ognia i wysokiej temperatury, ale też zabójczych gazów. Elementy
umożliwiające opuszczenie uszkodzonego
pociągu mogą być częścią konstrukcji lub pojazdu. W tym pierwszym przypadku, wzdłuż linii (równolegle do szyn) biegnie pomost, który
ułatwia przeglądy utrzymaniowe oraz ewentualną ewakuację (rys. 29).
Niesprawny pociąg można odholować
do najbliżej stacji i tam umożliwić pasażerom
opuszczenie pojazdu. Istnieje też możliwość
ewakuacji do sprawnego pociągu znajdującego się na tym samym bądź przeciwnym torze.
W przypadku, gdy zatrzymanie składu nastąpi
w miejscu dostępnym, ewakuacja może zo-

27. Łukowy most Caiyuanba Bridge [1]
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29. Pomosty ewakuacyjne i utrzymaniowe w Las
Vegas [33]

stać przeprowadzona z udziałem drabin strażackich czy też specjalnie przewidzianych do
tego pojazdów. W wagonach można zastosować urządzenia, które umożliwiają awaryjne
opuszczenie pojazdu, niezależnie od pomocy
z zewnątrz. W takich przypadkach stosuje się
urządzenia podobne do wykorzystywanych w
samolotach. W kolejach typu SAFEGE, w podłodze można ulokować schody, bądź nadmuchiwaną zjeżdżalnię (rys. 30). W kolejach typu
siodłowego można zastosować specjalne rękawy pozwalające na ewakuację. W tego typu
zabezpieczenie wyposażone zostały wagony
w południowokoreańskim Daegu. Wewnątrz
pojazdu wbudowano rękawy ewakuacyjne z
ukształtowaną spiralną zjeżdżalnią, umożliwiającą bezpieczne sprowadzenie pasażerów na
poziom ziemi (rys. 31).

Jej historia sięga 1824 roku, w którym zostało
opatentowane przez Palmera pierwsze, prototypowe rozwiązanie. Od ponad 100 lat funkcjonuje prawie nieprzerwanie pierwsza publiczna
linia kolei podwieszonej w Wuppertalu. Kolej ta,
skonstruowana według projektu Eugena Langena przewiozła ponad dwa miliardy pasażerów, licząc od 1903 roku, kiedy została oddana
do użytku [23]. Kolej siodłowa, w postaci zbliżonej do systemu Alweg, po raz pierwszy została
zaprezentowana w 1914 roku w Genui. W ciągu
ostatnich stu lat to rozwiązanie znacznie udoskonalono, dzięki czemu stało się bezpiecznym
środkiem transportu, coraz chętniej i częściej
stosowanym w zatłoczonych przestrzeniach
miejskich. Obecnie na rynku są dostępne kompleksowe, nowoczesne systemy obejmujące
między innymi konstrukcję estakady, dostawę
taboru i oprogramowania potrzebnego do
obsługi oraz diagnostyki poszczególnych elementów składowych. Oferowane pojazdy kolei jednoszynowej są ciche i ekologiczne – w
odróżnieniu od samochodów i autobusów, nie
produkują spalin bezpośrednio zanieczyszczających powietrze w mieście. Mogą pokonywać
stosunkowo duże pochylenia, nawet do 6-10%.
Niewielki rozmiar minimalnego promienia skrętu, rzędu 50 m, pozwala na prowadzenie tras w
korytarzach istniejących arterii miejskich. Trasy
kolei nadziemnej można łatwo dopasować do
istniejącej zabudowy – mogą być prowadzone
nad budynkami i poprzez budynki. Wszystkie te
zalety stwarzają dobrą perspektywę na kolejne
realizacje kolei jednoszynowej w nowych lokalizacjach.
Materiały źródłowe

30. Schody ewakuacyjne z pociągu SAFEGE [24]

31. Próbna ewakuacja z pociągu monorail w
Daegu [20]

Podsumowanie
Kolej jednoszynowa dawno już wyszła poza
fazę budowy prototypów i torów testowych.
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Miasto Wrocław stanowi centrum jednej z najdynamiczniej rozwijających się
polskich aglomeracji. Jego położenie na
mapie Europy związane jest z obecnością wielu szlaków transportowych łączących Polskę z zagranicą, a także Europę
Wschodnią z Zachodnią. Pozwalają one
na rozwój regionu przede wszystkim pod
względem gospodarczym, co zwiększa
generowany przez województwo Produkt
Krajowy Brutto, a także pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy. Oprócz wielu
istotnych pod względem strategicznym
dróg, na terenie województwa znajdują się linie kolejowe łączące aglomerację
wrocławską zarówno z pozostałymi obszarami w Polsce, jak i zagranicą na osiach:
północ-południe oraz wschód-zachód.
Region ten może pochwalić się również
portem lotniczym ułatwiającym szybki i
wygodny dostęp do wybranych punktów
na mapie świata.
Na terenie województwa dolnośląskiego znajduje się duża, w porównaniu
z innymi województwami, liczba miast, a
także występuje wysoki stopień urbanizacji. Wśród najważniejszych ośrodków
posiadających znaczenie regionalne znajdują się oprócz Wrocławia: Jelenia Góra,
Wałbrzych oraz Legnica, a wśród ośrodków subregionalnych oraz powiatowych:
Lubin, Świdnica, Głogów, Bolesławiec,
Kłodzko.[11] Aglomeracja wrocławska
stanowi bezapelacyjnie najważniejszy
punkt na mapie całego województwa, co
pokazuje m.in. największe natężenie infrastruktury transportowej. W przejrzysty
sposób ukazują to dane dotyczące ilości
dróg publicznych w poszczególnych podregionach województwa dolnośląskiego
przedstawione na rysunku 1. Największa
ich ilość występuje na terenie podregionu
wrocławskiego 2839,40 km. Kolejny pod
względem ilości dróg publicznych jest
podregion jeleniogórski, na którym znajduje się według danych przedstawionych
przez GUS 2063,70 km dróg. W podregio-

nie wałbrzyskim występuje 1843,00 km
dróg, a w podregionie legnicko- głogowskim 1281,70 km dróg.
Największe natężenie dróg na obszarze
aglomeracji wrocławskiej nie jest stanem
przypadkowym, a kwestią wynikającą
przede wszystkim z takich czynników jak:
największa gęstość zaludnienia w porównaniu z pozostałymi obszarami województwa, duża liczba miejsc pracy motywująca
do zwiększenia migracji społeczeństwa lokalnego, a także centra kultury i rozrywki.
Charakterystyka układu
komunikacyjnego
Zwiększającą się kongestię na wrocławskich ulicach obrazuje ukazujący się od
2011 roku coroczny „Raport o korkach w
7 największych miastach Polski Warszawa,
Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań,
Gdańsk” przygotowywany przez jedną z
wiodących ﬁrm konsultingowych Deloitte oraz portal Targeo.pl [1]. Z jego wydania z roku 2014, a dotyczącego danych z
roku 2013 czytelnik dowie się, iż Wrocław
jest drugim zaraz po Krakowie najbardziej
zakorkowanym miastem. Z wyliczeń autorów raportu wynika, że przeciętnie w ciągu każdego dnia kierowca we Wrocławiu
w korkach spędza blisko 22 min, co daje w
ciągu miesiąca ponad 7 godzin. Czas spędzony przez kierowcę w korkach nie jest
wykorzystany produktywnie, gdyż można
byłoby go poświęcić na pracę lub odpoczynek, w zależności od indywidualnych
upodobań. Z ekonomicznego punktu
widzenia jest to więc strata, której rozmiar
można oszacować jako koszt utraconych
korzyści. Jak powiedział Benjamin Franklin
„czas to pieniądz”, a więc tracony czas w

korkach przekłada się na tracone pieniądze. W raporcie wzięto pod uwagę średnie
wynagrodzenie brutto w odniesieniu do
czasu spędzonego w korkach oraz kosztów jazdy. Najwięcej dziennie traci Warszawa - 4,3 mln złotych, a Wrocław (ze stosunkowo niższym średnim wynagrodzeniem)
marnuje w korkach 1,8 mln dziennie - czyli
ponad 474 mln złotych rocznie.
Powyżej przedstawione dane powinny zwracać uwagę organów zarządzających na konieczność sprawnej organizacji
transportu, zwłaszcza w zakresie transportu publicznego. Na terenie aglomeracji
wrocławskiej na chwilę obecną dostępne
są następujące środki transportu publicznego: autobusy, tramwaje, pociągi.
Ich optymalna organizacja oraz sprawne zarządzanie obejmuje takie aspekty jak:
dobór optymalnej liczby środków transportu, rozmieszczenie infrastruktury transportowej pozwalającej na dotarcie do najbardziej uczęszczanych miejsc na terenie
aglomeracji przy zapewnieniu swobodnego przejazdu pozostałych środków transportu. Na terenie Wrocławia jest rozmieszczonych około 1100 km dróg publicznych,
z czego 70 km stanowią drogi wojewódzkie, a 60 km drogi krajowe. Sieć uliczna
miasta jest schematem promienistym,
monocentrycznym, przeciętym odcinkami obwodowymi, która charakteryzuje
się nieregularnością oraz nierównomiernością. W ramach dróg o najważniejszym
znaczeniu tranzytowym można wyróżnić: E67 – drogę przebiegającą z Warszawy przez Piotrków Trybunalski, Oleśnicę,
Kłodzko w stronę granicy polsko-czeskiej
w Kudowie oraz E261 – drogę przebiegającą ze Świecia przez takie miasta jak
Bydgoszcz, Poznań, Leszno, Strzegom do
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1. Długość dróg publicznych [km] w województwie dolnośląskim z podziałem na podregiony w
2012 roku - opracowanie własne na podstawie [13]
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2. Panorama węzła przesiadkowego Metro Młociny

Bolkowa [12].
Układ komunikacyjny miasta Wrocławia
związany jest z występowaniem barier o
charakterze topograﬁcznym dotyczących
środowiska naturalnego, wśród których
występuje rzeka Odra, a także jej odnogi
naturalne oraz sztuczne: koryta kanału Żeglugowego oraz Powodziowego, dopływy Odry: Widawa oraz Oława. Organizacja
układu komunikacyjnego ograniczona
jest również barierami dotyczącymi systemów technicznych, w ramach których
znajduje się rozbudowany układ torowisk
kolejowych w obrębie terenów śródmiejskich, a także tereny objęte ochroną w
związku z zaopatrzeniem mieszkańców
miasta w wodę pitną.
Najważniejsze plany oraz założenia z zakresu strategii transportu zostały zawarte
w dokumencie „Wrocław w perspektywie
2020 plus”. Przedstawia on działania w
trzech aspektach: infrastruktury komunikacyjnej oraz komunikacji publicznej.
Infrastruktura komunikacyjna ma zostać
zmodernizowana przede wszystkim w obrębie wewnętrznego systemu głównych
dróg oraz ulic, planowana jest także eliminacja ruchu tranzytowego w centrum
Wrocławia. Założenia w zakresie modernizacji obejmują również rozwój kolei aglomeracyjnej oraz modernizację tramwajów.
Komunikacja publiczna stanowi bardzo
ważny element strategii rozwoju regionu
ze względu na swój duży udział w ogólnej
jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym
założeniem przyjętej strategii, obejmującym stosunkowo krótki okres czasu, jest
zagwarantowanie jak największej punktualności środków transportu publicznego
oraz uprzywilejowanego przejazdu w centrum Wrocławia. Strategia obejmuje również plany średniookresowe, w ramach
których znajduje się poprawa komunikacji
publicznej na terenie całej aglomeracji [2].
W dalszej części artykułu przedstawione
zostają środki mogące temu posłużyć.
Parkuj i jedź
Jednym z elementów nowoczesnych,
związanych z innowacyjnym podejściem
do najczęściej pojawiających się w du-

żych skupiskach ludności problemów, jest
rozwiązanie Parkuj i jedź (Park and Ride).
Oznacza ono możliwość realizacji podróży z wykorzystaniem własnego środka
transportu, a następnie środka komunikacji publicznej. Własny samochód służyłby
do przejechania trasy rzadko obsługiwanej przez autobusy i tramwaje miejskie,
natomiast kontynuacja odbywałaby się
do miejsc, które obecnie charakteryzują
się dużym natężeniem ruchu. W tym celu
powinny zostać wybudowane dodatkowe
place parkingowe pozwalające na swobodne zaparkowanie samochodu oraz
przejście do przystanku komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie zostało już wdrożone w Warszawie, która również borykała
się z dużym natężeniem ruchu w centrum
miasta. Zaproponowany przez stołeczne
miasto system opiera się na zagwarantowaniu osobom chętnym do skorzystania
z niego darmowych miejsc parkingowych.
Jednak aby można było z nich skorzystać
warunkiem koniecznym jest okazanie
ważnego biletu komunikacji miejskiej,
przez co osoba kontrolująca jest w stanie
stwierdzić, iż zaparkowanie samochodu
jest rzeczywiście powiązane z zamiarem
skorzystania z komunikacji miejskiej [15].
Aby koncepcja Parkuj i jedź (P&R) mogła
odnieść sukces, konieczne jest zagwarantowanie kierowcom miejsc parkingowych
w odpowiednich lokalizacjach. Na terenie
miasta Warszawy tego typu parkingi zostały zlokalizowane w następujących miejscach: Anin, al. Krakowska, CH Wileńska,
Wawer SKM, Metro Imielin, Ursus Niedźwiadek, Wawrzyszew, Metro Marymont,
Metro Młociny, Metro Młociny II, Metro
Ursynów, Metro Wilanowska, ul. Połczyńska[15].
Lokalizacje parkingów P&R, zgodnie
z nazwami większości obiektów, związane są z obecnością środków komunikacji miejskiej pozwalających na szybkie i
sprawne dotarcie do wyznaczonych celów.
Najczęściej pojawiającym się środkiem komunikacji miejskiej, determinującym rozmieszczenie poszczególnych parkingów
jest metro. Na rysunku 2 przedstawiono
panoramę węzła przesiadkowego Metro
Młociny. Po lewej stronie widoczny jest

wielopoziomowy parking nadziemny dla
samochodów osobowych, zintegrowany
z budynkiem, w którym mieszczą się sklepy oraz punkt obsługi pasażera. Do wspomnianych budynków przylega wiata, pod
którą znajduje się pięć peronów autobusowych. Po prawej stronie widoczne jest
wejście do stacji Metra Młociny, a za nim
znajduje się terminal tramwajowy.
Idea parkingów P&R została wstępnie
zaadaptowana we Wrocławiu. W chwili
obecnej wrocławska odmiana tego pomysłu kończy się na oznakowaniu parkingów
tablicami „Parkuj i jedź”, bez zachęty do
korzystania z komunikacji miejskiej. Aktualnie na terenie miasta znajdują się parkingi w następujących lokalizacjach: stadion
miejski, ul. Ślężna, Wzgórze Andersa, dworzec kolejowy na Psim Polu, pętla tramwajowa przy ul. Grabiszyńskiej[3].
Powyższe lokalizacje nie stanowią
wszystkich docelowych punktów przeznaczonych dla kierowców pragnących skorzystać z opcji Parkuj i jedź. W przyszłości
planowane jest uruchomienie parkingów
m. in. na Biskupinie, Gaju, Leśnicy, Ołtaszynie. O tym jak ważna jest właściwa lokalizacja systemowych parkingów przekonują autorzy w artykule [6], ponadto podają
funkcjonalne rozwiązanie systemu Parkuj i
jedź z wykorzystaniem kolei aglomeracyjnej na przykładzie Wrocławia. Kolejnym
krokiem po wybudowaniu docelowej liczby obiektów powinno stać się uruchomienie kampanii promocyjnej mającej na celu
zwiększenie zainteresowania kierowców,
zarówno będących stałymi mieszkańcami
miasta, jak i przyjezdnych, do skorzystania
z tej jakże dogodnej formy zmniejszania
natężenia ruchu samochodów w centrum
miasta.
Węzeł mobilności
Jednym z działań mających na celu zachęcić podróżnych do korzystania ze środków
komunikacji publicznej stać się powinny „węzły mobilności”. Deﬁniując węzeł
mobilności należy mieć na myśli duży i
funkcjonalny węzeł przesiadkowy wraz
z towarzyszącymi mu obiektami usługowymi. Cytując za [13]:„węzeł mobilności to
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3. Planowane linie w ramach wrocławskiej kolei metropolitalnej – kolej regionalna [7]

4. Schemat sieci wrocławskiej kolei metropolitalnej do roku 2015 [6]
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więcej jak stacja przesiadkowa , miejsce takie
lokuje się na istotnym węźle przesiadkowym
wraz z otaczającym go obszarem. Oferuje
istotne funkcje w systemie transportu jako
miejsce rozpoczynania i kończenia podróży
oraz punkt przesiadkowy dla różnych form
transportu, w tym dla pieszych i rowerzystów. Jest także miejscem koncentracji pracy,
zakupów, usług i innych form życia.”
Pod pojęciem usług zapewnianych w
ramach węzła przesiadkowego należy
rozumieć nie tylko punkty sprzedaży biletów, informację turystyczną czy małą
gastronomię, ale również sklepy, restauracje, ﬁtness kluby. Rozszerzenie funkcjonalności węzłów może odbywać się poprzez
lokalizację urzędów administracji lokalnej,
obiektów opieki zdrowotnej czy nawet
szkół i bibliotek. Obiekty takie przyciągną kolejne aktywności takie jak kawiarnie, księgarnie, kwiaciarnie, banki, punkty
usług kserograﬁcznych. Standardem na
każdym węźle mobilności powinien być
bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego [5].
Mieszkańcy Wrocławia, którzy chcieliby zrezygnować ze swoich aut mają do
wyboru również wypożyczalnie rowerów
miejskich, które przez pierwsze 20 minut
dają możliwość bezpłatnego skorzystania
z wypożyczanego jednośladu [4]. Miasto

planuje również otwarcie wypożyczalni
samochodów elektrycznych, jednak na
chwilę obecną oszacowywane są potrzeby w zakresie miejsca lokalizacji i ilości
stacji wypożyczeń, ﬂoty oraz miejsc postojowych. Opcja Parkuj i jedź oraz wypożyczalnia rowerów stanowią jedne z wielu
punktów obranej przez miasto strategii,
mającej na celu ulepszenie transportu na
terenie Wrocławia oraz aglomeracji.
Wrocławska Kolej Metropolitalna
Od pewnego czasu można już zaobserwować działania zmierzające do usprawnienia szlaków łączących Wrocław z miastami ościennymi za pomocą zwiększenia
dogodnych połączeń kolejowych. Wielu
mieszkańców województwa dolnośląskiego codziennie dojeżdża do stolicy
aglomeracji pokonując trasę bardzo często stojąc w „korkach”. Wydłuża to czas
przebycia drogi z domu do pracy, a także wpływa negatywnie na komfort życia
mieszkańców ze względu na problemy z
oszacowaniem realnego czasu przejazdu. W ramach rozwiązania tej komplikacji
została zaproponowana budowa sprawnego systemu kolejowego, łączącego
najczęściej uczęszczane kierunki nie tylko pomiędzy poszczególnymi miastami,

ale również pomiędzy daleko od siebie
oddalonymi dzielnicami Wrocławia. Dużą
zaletą komunikacji kolejowej jest punktualność jak również możliwość osiągania
wyższej od samochodów oraz tramwajów
prędkości, dzięki czemu trasa może zostać
przebyta szybciej i sprawniej niż miałoby
to miejsce np. w przypadku samochodu
osobowego. Wrocławska Kolej Metropolitalna, gdyż taką nazwę nosi powyżej opisany pomysł, powinien zostać wdrożony
już bieżącym roku i obejmować następujące linie na terenie aglomeracji w ramach
kolei regionalnej (rysunek 3): D1 - Oleśnica
- Jelcz Laskowice, D2 - Oława – Legnica,
D3 - Trzebnica – Świdnica, D4 - Strzelin –
Wołów, D5 - Wrocław Główny – Żmigród,
D6 - Wrocław Główny - Wałbrzych Główny,
D7 Leśnica - lotnisko - Wrocław Zachodni,
D8 - Brochów – Kuźniki, D9 - Jelcz Laskowice – Wrocław, D10 - Brochów – Wojnów,
D11 - Leśnica - osiedle Sobieskiego, D12
- Bielawa – Trzebnica, D13 - Dworzec Świebodzki - Dworzec Zachodni, D14 Dworzec
Świebodzki - Pracze Odrzańskie [8].
Plany miasta związane są również z rozbudowaniem systemu kolei miejskiej łączącej poszczególne dzielnice Wrocławia
oraz okoliczne najbliższe miejscowości
przedstawia rysunek 4. Planowane są następujące linie:

5. Trasy metra uwzględniające warunki techniczne wraz z proponowanymi przystankami na tle sieci tramwajowej [9]
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6. Elementy rozbudowy tras tramwajowych – do analizy 2014-2020 [10]

•

•

M1 - Zakrzów – Siechnice, MT2 -Leśnica – Siechnice, M3 - Lotnisko - Dworzec Główny, MT4 - Pracze Odrzańskie
- Stadion Olimpijski, MT6 - Kobierzyce
- Oborniki Śląskie,
WKM1 - Brzeg – Oleśnica, WKM2 Strzelin – Wołów, WKM3 - Oborniki
Śląskie - Jelcz Laskowice, WKM4 - Kąty
Wrocławskie - Środa Śląska, WKM5
Sobótka – Trzebnica, WKM6 Dworzec
Nadodrze - Jelcz Laskowice [7].

Powyższe linie mają być wdrażane systematycznie, a jako pierwsze przewidywane
jest uruchomienie linii na trasie Długołęka- Siechnice, bądź Oleśnica-Jelcz. Niezbędny do tego tabor kolejowy to około
5-7 pociągów.

przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami Wrocławia, a także terminowy dojazd
do centrum. Na chwilę obecną strategia
miasta w zakresie ulepszenia transportu
tej opcji nie przewiduje, jednak zostały
dokonane już wstępne badania mające na
celu ustalenie, czy warunki geologiczne i
topograﬁczne pozwalają na zbudowanie
podziemnych tuneli we Wrocławiu. Polska
Akademia Nauk - podmiot przeprowadzający badania udzieliła pozytywnej odpowiedzi, a kolejnym krokiem był wstępny
szkic tras wrocławskiego metra (rysunek
5):
I.

Nitka zachodnia: Szpital Wojewódzki,
Żerniki, Nowe Żerniki (WUWA2), Stadion Miejski, Idzikowskiego, Na Ostatnim Groszu, Magnolia, Dworzec Mikołajów, Szczepin, Dworzec Świebodzki,
Stare Miasto,
•
Kierunek południowy tej nitki (od
Idzikowskiego): Nowy Dwór, Muchobór Mały, centrum Factory.

II.

Nitka wschodnia: Sępolno, Stadion
Olimpijski, Hala Ludowa, plac Grunwaldzki, plac Społeczny, Stare Miasto,
•
Kierunek północny tej nitki (od
pl. Grunwaldzkiego): Ogród Botaniczny, Jaracza, Kromera, Koszarowa, Sołtysowice.

Metro
Kolej metropolitalna bez wątpienia jest
pomysłem, który może w sprawny sposób
zmniejszyć natężenie ruchu na ulicach
aglomeracji wrocławskiej, jednak obejmuje głównie mieszkańców spoza ścisłego
centrum, a tym samym nie rozwiązuje do
końca jednego z największych problemów jakim są zatory drogowe w mieście
na najczęściej uczęszczanych trasach. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być
metro, pozwalające na szybkie i sprawne

III. Nitka północna: Marino, Różanka,
Dworzec Nadodrze, Drobnera, Stare
Miasto.
IV. Nitka południowa: Stare Miasto, Dworzec Główny, Aquapark, Gaj, Świeradowska, Gaj Południe (zajezdnia),
•
kierunek zachodni tej nitki (od
Dworca Głównego PKP): Komandorska, Sky Tower, Pretﬁcza, Carrefour Borek, Krzyki [10].
Metro stanowiłoby dogodne rozwiązanie największych problemów, z jakimi
boryka się tak zakorkowane miasto jak
Wrocław jednak koszt jego budowy został
oszacowany na kilkadziesiąt miliardów
dolarów. Ze względu na wspomniane
koszty autor zwraca uwagę na podjęcie
działań bardziej dostępnych dla budżetu
miasta takich jak budowa torowisk wzdłuż
ul. Popowickiej oraz ul. Długiej, a także
na linii Hubska- Sucha, Powstańców Śląskich- Ślężna, Plac Orląt Lwowskich- WPP
i wzdłuż ul. Wyszyńskiego (rysunek 6).
Efektywne mogło okazać by się również wprowadzenie tramwaju dwusystemowego, który może korzystać zarówno z
tras z torowiskami kolejowymi, jak i z szynami tramwajowymi. Rozwiązanie takie
mogłoby funkcjonować na następujących
trasach:
37
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1.
2.
3.

Pracze – Gądów – Rynek – Biskupin –
Ew. Swojczyce – Wojnów,
Siechnice- Krakowska – pl. SpołecznyRynek- WPP- Nowy Dwór – Leśnica,
Kobierzyce (Świdnica-Dzierżoniów) –
Powstańców Śl. - Marino – Oborniki
Śląskie [10].

Benchmarking
Nowoczesne rozwiązania w zakresie ulepszenia systemu transportowego, stosowane w celu zlikwidowania problemów
lub ich ograniczenia w dzisiejszych czasach mogą być wdrażane w ramach tzw.
benchmarkingu. Metoda ta pochodzi z
zakresu zarządzania strategicznego, a jej
głównym założeniem jest wzorowanie się
na rozwiązaniach, które w praktyce okazały się skuteczne. Koniecznym warunkiem
jest jednak wdrożenie pomysłu przy podobnych „wymiarach”, a więc sytuacji, w
jakiej znajduje się benchmark – podmiot
odniesienia. Małe miasto może korzystać
z rozwiązań wdrażanych w dużym, jednak
w każdym przypadku należy dokładnie
przeanalizować efektywność pomysłu w
kontekście rzeczywistości, w jakiej będzie
on stosowany.
Wrocław powinien poszukiwać rozwiązań problemów transportowych wśród
miast, które poradziły sobie z takimi kwestiami jak: duże zatory drogowe, znaczne
natężenie ruchu na drogach, a także skrócenie czasu przejazdu środków transportu
miejskiego, usprawnienie transportu miejskiego i aglomeracyjnego.
Duża część z powyższych problemów
stanowiła utrapienie mieszkańców Lipska – miasta, które obecnie może świecić
przykładem w zakresie sprawnego transportu miejskiego. Posiada on 150 kilometrów tras tramwajowych, a ponadto
możliwość szybkiego przejazdu, zwłaszcza w godzinach szczytu, realizowana jest
dzięki korzystaniu nie tylko z komunikacji
naziemnej, lecz także podziemnej. Miasto
zagwarantowało swoim mieszkańcom
również dobrze zaprojektowany system
tras rowerowych, który został tak zaplanowany, aby poszczególne trasy przecinały
się i prowadziły do centrum, jak również
przechodziły obwodnicowo [9].
Podsumowanie
Wrocław, choć obecnie posiada system
komunikacji miejskiej obarczony wieloma
wadami, to dzięki przyjętym założeniom
strategii w perspektywie kilku najbliższych lat powinien wdrożyć rozwiązania
ułatwiające szybki oraz dogodny przejazd
zarówno w mieście, jak i całej aglomeracji.
Należy również podkreślić, aby działania

podejmowane w celu usprawnienia transportu aglomeracyjnego miały charakter
systemowy i obejmowały jak największą
liczbę mieszkańców. Podjęte działania
w postaci wprowadzenia lub rozszerzenia oferty komunikacyjnej winny stać się
podwaliną do zmiany preferencji komunikacyjnych mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.
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SITK-RP
XI edycja konkursu ENREST 2014 rozstrzygnięta
W dniu 12 maja odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczysta
Rada Prezesów SITK RP oraz gala wręczenia nagród w konkursie ERNEST
2014 za wyróżniającą działalność na rzecz transportu i Stowarzyszenia. W
gali uczestniczyli goście honorowi: Adam Franciszek Wielądek Honorowy
Przewodniczący UIC, Mieczysław Borowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andreas Koszuta Prezes ﬁrmy Scheidt&Bachmann Polska Spółka
z o.o., prof. Mariusz Figurski Prorektor ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, Jacek Kubielski Sekretarz Generalny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej, prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej, prof. Jerzy Kisilowski
przewodniczący Komitetu Nauki SITK, prof. Gustaw Zemła twórca pomnika i
statuetki inż. Ernest Malinowskiego.
Minutą ciszy uczczono pamięć Członków Honorowych Stowarzyszenia zmarłych po ostatnim spotkaniu w 2013 r. Uczczono także pamięć Kolegi Mariana Szelińskiego, zmarłego w dniu
7 maja br., jednego z najstarszych Członków Honorowych, który 22 lata pełnił funkcję prezesa Oddziału SITK RP w Krakowie, a następnie był Prezesem
Honorowym Oddziału.
Pierwszym punktem programu było wystąpienie Prezesa SITK RP, prof.
Janusza Dyducha, który przedstawił dokonania Zarządu Krajowego w ciągu właśnie upływającego roku od wyborów władz SITK na bieżącą kadencję oraz zamierzenia na przyszłość. Następnie głos zabrali goście honorowi uroczystości, przedstawiając pokrótce działania prowadzone wspólnie
z Zarządem Krajowym SITK RP.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie wyróżnień NOT i SITK: Dyplom
i odznakę Członka Honorowego (godność przyznana przez XXXI Zwyczajny Zjazd SITK) wręczono kol. Władysławowi Domagale z Oddziału SITK RP w
Częstochowie.
Diamentową Odznaką Honorową NOT został wyróżniony kol. Stefan Sarna – Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie.
Kol. Marek Błeszyński z Oddziału SITK RP w Krakowie otrzymał Złotą Odznakę Honorową NOT.
Złotą Odznaką Honorową SITK RP wyróżniono prof. Mariusza Figurskiego
– przewodniczącego Kolegium Krajowych Sekcji, Komitetów i Komisji.
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 93 urodzin uhonorowano Kolegę
Henryka Komorowskiego – najstarszego Członka Honorowego SITK RP, długoletniego Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia
prof. Janusz Dyduch w imieniu Zarządu Krajowego wręczył Koledze Henrykowi Komorowskiemu list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
Gali towarzyszyło spotkanie Zarządu Krajowego SITK RP z Członkami Honorowymi. Prezes Honorowy SITK RP Wiesław Starowicz przedstawił informację o aktualnym stanie organizacyjnym Członków Honorowych Stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 30 Koleżanek i Kolegów wyróżnionych tą
stowarzyszeniową godnością.
Głównym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu ERNRSTY
2014 za wyróżniającą działalność na rzecz transportu i Stowarzyszenia. Prezentację przygotował i poprowadził tę część spotkania Prezes Honorowy
Stowarzyszenia Wiesław Starowicz
Zgłoszenia do konkursu zostały nadesłane przez Oddziały SITK RP w lutym
br. Wybór laureatów nagrody ERNESTY odbywa się dwuetapowo: w pierwszym etapie zespoły branżowe złożone z laureatów nagrody wszystkich poprzednich edycji wybierają nominowanych w sześciu kategoriach, w drugim
etapie Kapituła pod przewodnictwem Prezesa SITK RP Janusza Dyducha wybiera laureatów w tajnym głosowaniu. Decyzją Zarządu Krajowego SITK RP
przyznawany jest także SUPER ERNEST za całokształt działalności oraz - wpro-

wadzona w tym roku nowa kategoria - dla ﬁrmy wspierającej działalność Stowarzyszenia.
Nominowani i laureaci:
W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa nominacje uzyskali: Koleżanka Wiesława Barańska i Kolega Bogdan Kublin - z Oddziału SITK
w Warszawie. Lauratem nagrody jest Kolega Bogdan Kublin.
W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa nominowane były Koleżanki: Anna Gieczewska z Oddziału SITK RP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Beata Toporska
z Oddziału SITK RP w Krakowie. Laureatką nagrody jest Koleżanka Anna Gieczewska.
Kolejna kategoria to najaktywniejszy w dziedzinie transportu, w której to nominowanymi są: Kolega Andrzej Szarata z Oddziału SITK RP w Krakowie oraz Kolega Zbigniew Łopianecki z Oddziału SITK RP w Białymstoku.
Statuekę ERNEST zdobył Kolega Andrzej Szarata, który otrzymał tę nagrodę już po raz trzeci.
W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie najaktywniejszy klub/koło
zakładowe nominowanymi są:
•
Koło Zakładowe nr 7 przy Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. (Oddział SITK RP w Katowicach),
•
Klub Warszawski SITK RP (Oddział SITK RP w Warszawie),
•
Międzyuczelniane Koło Transportu w Szczecinie (Oddział SITK RP w
Szczecinie)
Laureatem nagrody jest Koło Zakładowe nr 7 przy Śląskim Zakładzie
Spółki PKP CARGO S.A. (Oddział SITK RP w Katowicach).
W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie najaktywniejszy klub/koło
seniorów nominacje uzyskały: Klub Seniora przy Oddziale SITK RP w Krakowie oraz Koło Seniorów przy Oddziale SITK RP w Poznaniu. Laureatem nagrody jest Klub Seniora przy Oddziale SITK RP w Krakowie.
Następna kategoria to najaktywniejszy oddział SITK RP. Nominację w
tej kategorii oraz statuetkę ERNEST otrzymał Oddział SITK RP w Szczecinie.
Decyzją Zarządu Krajowego SUPER ERNESTA 2014 za całokształt
działalności otrzymał Kolega Mariusz Szałkowski z Oddziału SITK RP
w Krakowie.
Nową kategorią jest ERNEST dla firmy wspierającej działalność Stowarzyszenia. Statuetkę za wdrażanie innowacyjnych technologii w systemach
sterowania ruchem kolejowym oraz wspieranie działalności SITK RP otrzymała ﬁrma Scheidt & Bachmann Polska Spółka z o.o. Nagrodę odebrał Prezes
Andreas Koszuta.
Nominowanym i Laureatom konkursu ERNEST 2014 serdecznie
gratulujemy!
(oprac. Hanna Kwiatkowska)
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- Budowa stacji transformatorowych
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• Kruszenie nawierzchni betonowych
metodą ultradźwiękową – RMI
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11. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO
została objęta patronatem honorowym Pani Marii Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego(kolej i tramwaj) spedycji i logistyki kolejowej, prezentacji najnowszych technologii oraz spotkania w środowisku branżowym. Targi TRAKO są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
oraz Grupę PKP. Partnerami targów są ﬁrmy Bombardier, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, TINES oraz
TRACK TEC. Program imprezy tworzy Rada Programowa Targów w skład, której wchodzą organizacje branżowe: Izba Gospodarcza
Transportu Lądowego (IGTL), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), Stowarzyszenie Elektryków Polskich
(SEP), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Railway Business Forum (RBF) oraz Stowarzyszenia na
rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS).
Tradycyjnie imprezie towarzyszy bogaty program m. in. debaty, konferencje, liczne seminaria i prezentacje ﬁrm. Targi odbywają się w
cyklu dwuletnim.
TRAKO to także “Świat Małej Kolei”, wydarzenie współorganizowane przez Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei,
uzupełniające program targów o ważny element propagowaniem kolei nie tylko wśród profesjonalistów.

Zakres tematyczny
KOLEJ
Prezentacja oferty Grupy PKP, Zarządy kolei prywatnych, Systemy transportowe: pasażerskie i towarowe, Tabor - produkcja,
eksploatacja i naprawa, Energetyka kolejowa, Automatyka i sterowanie, telekomunikacja i informatyka, Infrastruktura kolejowa,
Urządzenia obsługowo - naprawcze, Systemy informacji pasażerskiej i towarowej, Finanse, Consulting, Instytuty naukowo - badawcze,
Szkolnictwo zawodowe, Wydawnictwa specjalistyczne, Organizacje branżowe, Usługi specjalistyczne

SPEDYCJA KOLEJOWA i LOGISTYKA
Spedytorzy międzynarodowi i krajowi, Centra logistyczne, Terminale przeładunkowe, Bocznice przemysłowe, Tabor specjalistyczny,
Magazyny, Instytuty naukowo - badawcze, Wydawnictwa specjalistyczne, Organizacje branżowe, Consulting

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA i TROLEJBUSOWA
Tabor tramwajowy i trolejbusowy, Tory, rozjazdy, zwrotnice, Obiekty i elementy energetyki trakcyjnej oraz sieci zasilającej , Automatyka
i sterowanie, Telekomunikacja i informatyka, Urządzenia obsługowo - naprawcze, Systemy informacji pasażerskiej, Konserwacja i
utrzymanie czystości, Finanse, Instytuty naukowo - badawcze, Wydawnictwa specjalistyczne, Organizacje branżowe, Consulting

Szanowni Państwo!

Już od 2003 roku Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO towarzyszy zainicjowana przez Radę Programową targów akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM, na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Dzięki hojności Rady Programowej
oraz naszych Wystawców, na rzecz Podopiecznych Hospicjum przekazaliśmy wiele darów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego, AGD, RTV oraz datków pieniężnych. Jednym z ważnych działań naszej akcji TRAKO DZIECIOM jest konkurs plastyczny dla dzieci i
młodzieży, poświęcony tematyce kolejowej. Tradycją wieczornego uroczystego spotkania wystawców TRAKO jest aukcja prac dzieci,
które zostały laureatami konkursu. Pozyskane w niej środki zasilają konto Hospicjum. W tym roku ogłaszamy już ósmą edycję zmagań
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zatytułowaną „Mój dworzec kolejowy”

Państwo również możecie się przyłączyć do wspólnej akcji. Pragniemy aby nasze wspólne działania przyniosły wymierny efekt i posłużyły małym pacjentom w najtrudniejszych chwilach ich życia.
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więcej na stronie: www.trakotargi.amberexpo.pl
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