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Optymalizacja zabezpieczeń przed drganiami
kolejowymi na przykładzie nastawni w Białej Rawskiej
Optimization of the protection against railway vibrations
on the example of railway control building in Biała Rawska
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Streszczenie: W pracy przedstawiono proces projektowania wibroizolacji budynku narażonego na wpływ drgań kolejowych. Proces ten
przedstawiono na przykładzie budynku nastawni kolejowej w Białej Rawskiej, zrealizowanego w ramach inwestycji, której generalnym
wykonawcą była ﬁrma PORR Polska Construction S.A. Przeprowadzono pomiary drgań kolejowych w miejscu posadowienia projektowanego budynku, wykonano model obliczeniowy budynku a następnie dobrano parametry wibroizolacji budynku (mat wibroizolacyjnych) na
podstawie obliczeń symulacyjnych na tym modelu. Celem opisanych prac projektowych było ograniczenie wpływu drgań na urządzenia w
pomieszczeniu komputerowym (serwerowni) znajdującym się w tym budynku oraz na ludzi pracujących w budynku. Pierwotny projekt wibroizolacji torowisk zastąpiono projektem wibroizolacji budynku. Pozwoliło to na optymalizację czasu wykonania prac (ograniczenie przerw
w ruchu kolejowym) oraz kosztów wibroizolacji.
Słowa kluczowe: Drgania kolejowe; Projektowanie wibroizolacji; Wibroizolacja budynku
Abstract: The work presents the process of vibration isolation design for a building subject to the inﬂuence of railway vibrations. This process
is illustrated on the example of the railway control building in Biała Rawska, realized within the framework of the investment, the general
contractor of which was PORR Polska Construction S.A. Measurements of railway vibrations at the site of the planned building were made,
the building calculation model was performed and then the building vibration parameters (vibration isolation) were calculated based on
the simulation calculations on this model. The purpose of the described design work was to limit the impact of vibration on the equipment
in the computer room (server room) located in this building and the people working in the building. The original design of the rail track
vibration insulation was replaced by a building vibration project. This allowed optimization of work time (reduction of railway traﬃc interruptions) and the cost of vibration isolation.
Keywords: Railway vibrations; Design of vibroizolation; Vibroizolation of building

Jednym z ważnych aspektów przeprowadzania modernizacji infrastruktury
kolejowej jest konieczność spełnienia
wymogów w zakresie ograniczenia
szkodliwego wpływu inwestycji na
środowisko. Spośród niekorzystnych
oddziaływań wyróżnić należy obok hałasu także wpływ drgań kolejowych na
budynki oraz urządzenia, jak i ludzi w
nich przebywających.
Drgania kolejowe są zjawiskiem pa-

rasejsmicznym, czyli dotyczą sytuacji
przenoszenia się drgań ze źródła (szyny
toru kolejowego) - poprzez grunt na
budynek (rys 1).
W odniesieniu do drgań generowanych przez tabor kolejowy wymienić
można różne czynniki wpływające na
poziom drgań generowanych podczas przejazdów t.j.: rodzaj i typ mechaniczny oraz stan zachowania pojazdu wywołującego drgania (przede

wszystkim stan zużycia kół), rodzaj i
stan nawierzchni szynowej, sposób
poruszania się pojazdu (tzw. stany jazdy), rodzaj i stan podłoża, przez które
propagują się drgania, odległość i usytuowanie obiektu odbierającego drgania w stosunku do źródła drgań, rodzaj
i stan obiektu odbierającego drgania
oraz rodzaj zastosowanych zabezpieczeń przeciw drganiom.
Projektując oraz budując linie trans-
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1. Schemat przenoszenia się drgań z toru kolejowego na budynek i ludzi w nim przebywających

portu szynowego a następnie je eksploatując, należy w tym zakresie spełnić wymagania odpowiednich ustaw,
rozporządzeń i norm [5, 6, 7, 8, 9, 10].
Warto zaznaczyć, iż do podjęcia działań
ochrony przed drganiami zobowiązana
jest każda ze stron procesu inwestycyjnego. Proces projektowania przedstawiono poniżej na przykładzie budynku
nastawni w Białej Rawskiej, zrealizowanego w ramach inwestycji, której generalnym wykonawcą była ﬁrma PORR
Polska Construction S.A. Jest to zarazem przykład świadomego podejścia
tego wykonawcy do wspomnianego
wyżej problemu.
Geneza zagadnienia
W ramach modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej nr 4 w miejscowości
Biała Rawska, podjęta została decyzja
o budowie nowej nastawni dysponującej wraz z urządzeniami sterującymi

planowanym ruchem kolejowym, czterech rozjazdów R-1200 z podtorzem
oraz z dostosowaniem sieci trakcyjnej
do nowych prędkości.
W celu ograniczenia wpływu drgań
na środowisko w omawianym projekcie budowlanym, przewidziano zastosowanie w konstrukcji nawierzchni
szynowej podtłuczniowych mat wibroizolacyjnych na znacznym odcinku ze
względu na konieczność ograniczenia
wpływu drgań na urządzenia komputerowe (serwery) w projektowanym
budynku nowej nastawni.
Wśród głównych wymagań realizacyjnych sformułowanych przez inwestora na etapie przetargu znalazło się
istotne ograniczenie w postaci maksymalnego wstrzymania ruchu kolejowego na czas pięciu dni.
W pracy przedstawiona została analiza możliwości zabezpieczenia budynku nastawni przed drganiami przez
zastosowanie maty wibroizolacyjnej w
konstrukcji budynku. Takie rozwiązanie pozwoliło w istotny sposób skrócić
czas wyłączenia torów z eksploatacji w
okresie wykonywania robót torowych,
przy równorzędnym zabezpieczeniu
budynku przyszłej nastawni przed
drganiami.

2. Usytuowanie czujników pomiarowych

Badania in situ
Badania obejmowały pomiary przyspieszeń i częstotliwości drgań w
wybranych punktach pomiarowych
usytuowanych na gruncie na drodze
propagacji drgań do istniejącego budynku starej nastawni oraz na jego fundamencie, jak i na powierzchni gruntu
w planowanym miejscu posadowienia
nowej nastawni (rys. 2).
Pomiary prowadzono pod kątem
określenia prognozowanego wymuszenia kinematycznego projektowanego budynku. Każdorazowo mierzono
drgania w trzech kierunkach: dwóch
poziomych wzajemnie względem siebie prostopadłych x i y, oraz pionowym
z. Kierunki x i y były zgodne z osiami
rzutu poziomego planowanego budynku, przy czym kierunek x był zgodny z kierunkiem propagacji drgań, tj.
był prostopadły do osi linii kolejowej
(drgania w kierunku x noszą nazwę
drgań poziomych radialnych). Kierunek
y (drgania poziome transwersalne) był
równoległy do osi linii kolejowej. Za
pomocą akcelerometrów rejestrowano przebiegi czasowe drgań wywołanych przejazdami poszczególnych
pociągów. Przebiegi te były następnie
poddawane analizom w celu oceny
wpływu drgań na projektowany budynek, na ludzi w nim przebywających
oraz na pracę maszyn i aparatury elektrotechnicznej umieszczonej w budynku, zgodnie z polskimi normami PN-85/B-02170 [5] oraz PN-88/B-02171 [6].
W badaniach użyto następującej
specjalistycznej aparatury do pomiaru przyspieszeń oraz częstotliwości
drgań gruntu: akcelerometry PCB typu
393B12, system cyfrowej rejestracji danych ESAM Traveller Plus, układ kondycjonowania sygnału PA16000 EC
Electronics, analizator (system rejestrująco-analizujący) LMS SCADAS Mobile,
oprogramowanie do analizy danych
pomiarowych (Matlab 7.3). Wymieniona aparatura przystosowana jest
do pomiarów drgań o niskiej częstotliwości, jakie występują w przypadku
drgań komunikacyjnych. Błąd pomiaru
±11,6%.
Pomiary drgań wykonało akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej.
3
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Pomiary te obejmowały drgania przenoszące się przez podłoże generowane przejazdami pociągów różnego
typu t.j. pociąg dalekobieżny starego
typu, pociąg dalekobieżny nowego
typu, pociąg dalekobieżny Pendolino,
pociąg podmiejski piętrowy.
Analizy symulacyjne wpływu drgań
na projektowany budynek
Lokalizację budynku względem źródła
drgań przedstawiono na rysunku 3. W
projekcie nastawni przewidziano żelbetową konstrukcję szkieletową z wypełnieniem murowym.
W obliczeniach symulacyjnych
przyjęto przestrzenny model zbudowany według zasad metody elementów skończonych (MES). Wszystkie
elementy składowe modelu opisano
bryłowymi elementami skończonymi
(czworościenny element skończony o
3 stopniach swobody w każdym węźle), Wymiary geometryczne przyjęto
zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową. Ściany działowe wraz
z podłogą technologiczną w modelu
obliczeniowym uwzględniono jako zastępczą masę rozłożoną na żelbetowej
płycie posadzkowej. Pokrycie dachu
oraz suﬁt podwieszany wraz z instalacjami przyjęto jako masę rozłożoną w
poziomie rusztu górnego modelu. W
zakłada się zamocowanie modelu w
gruncie.
W obliczeniach uwzględniono ciężar własny wraz z obciążeniami użytkowymi (w wymiarze normowym,
zredukowanym do 60% wartości charakterystycznych zgodnie z normą
PN-85/B-02170 [5]) rozłożonymi równomiernie na płycie posadzkowej. W
analizie operowano wartościami charakterystycznymi obciążeń i sił przekrojowych.
Obliczenia wykonano z wykorzystaniem metody historii obciążenia (THA),
przyjmując krok całkowania ∆t=0.002s i
uzyskując odpowiedź modelu w dziedzinie czasu.
Obciążenia kinematyczne przyjęto
w formie zarejestrowanych przebiegów przyspieszeń drgań przyłożonych
u podstawy modelu (styku budowli
z gruntem) jako wymuszenie równomierne. Obliczenia przeprowadzono
wariantowo.

3. Lokalizacja projektowanego budynku względem źródła drgań

4. Dyskretyzacja modelu obliczeniowego – wariant bez wibroizolacji

5. Wizualizacja modelu obliczeniowego budynku nastawni – wariant
z wibroizolacją (przekrój poprzeczny)

•

•

W pierwszym wariancie wykonano
obliczenia dla modelu bez wibroizolacji. Przyjęty w obliczeniach
model geometryczny wraz z dyskretyzacją za pomocą elementów
skończonych przedstawiono na
rysunku 4.
W drugim wariancie wprowadzono wibroizolację w postaci mat na
całej powierzchni poziomej pod

fundamentami (maty elastomerowe) oraz pionowo na elementach
zagłębionych w gruncie (maty z
wełny mineralnej) – por. rys. 5.
W obliczeniach przyjęto normowe parametry materiałowe dla konstrukcji
budynku oraz charakterystyki materiałów wibroizolacyjnych dostarczone
przez ich producentów.

4
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czają dopuszczalne wartości.
Wpływ drgań na urządzenia bardzo
wrażliwe wg PN-85/B-02170 [5]:
Analiza drgań w kierunku „x”
VxRMS = 0,0001m/s = Vu = 0,0001m/s
warunek spełniony
Analiza drgań w kierunku „y”
VyRMS = 0,0001m/s = Vu = 0,0001m/s
warunek spełniony
Analiza drgań w kierunku „z”
VzRMS = 0,0002m/s > Vu = 0,0001m/s
warunek niespełniony
Analiza możliwości zastosowania
wibroizolacji w budynku

6. Lokalizacja węzła kontrolnego do symulacji wpływu drgań na ludzi i urządzenia w budynku

7. Symulacja wpływu drgań na ludzi w budynku nastawni bez wibroizolacji – (węzeł kontrolny)
WODL >1,0

Analiza wpływu drgań na ludzi
i urządzenia w budynku bez
wibroizolacji
Dla projektowanego budynku nastawni bez zastosowania wibroizolacji
stwierdzono podczas analizy obliczeń
przekroczenia wpływu drgań na ludzi.
Obliczenia przeprowadzono dla węzła
kontrolnego siatki elementów skończonych zlokalizowanego na posadzce
żelbetowej w pomieszczeniu komputerowym (por. rysunek 6). Kolejno na
rysunku 7 przedstawiono wybrane wyniki wpływu drgań na ludzi w budynku
- obliczenia z wykorzystaniem modelu
dynamicznego dla węzła kontrolnego.

Z przeprowadzonych analiz wynika,
że bez zastosowania wibroizolacji prognozowane wpływy drgań na ludzi
osiągają wartości wskaźnika WODL >
1,0.
W projektowanym obiekcie przed
zastosowaniem wibroizolacji stwierdzono także przekroczenia wpływu
drgań na urządzenia (sprzęt komputerowy). Poniżej na rysunku 8 przedstawiono wybrane przebiegi prędkości
drgań obliczone z wykorzystaniem
modelu dynamicznego w pomieszczeniu komputerowym. Z przeprowadzonych analiz wynika, że bez zastosowania wibroizolacji prognozowane
wpływy drgań na urządzenia przekra-

Z uwagi na przekroczenie wpływu
drgań na ludzi i urządzenia w budynku
w niniejszym opracowaniu zaproponowano wprowadzenie wibroizolacji pod
budynkiem. Jako kryterium skuteczności wibroizolacyjnej przyjęto obniżenie
poziomu wpływu drgań na ludzi w budynku poniżej progu odczuwalności
drgań oraz na urządzenia w budynku
poniżej wartości granicznych określonych w normie PN-85/B-02170 [5].
Obliczenia wykonano dla różnych
wariantów rozwiązań, przyjmując
różne maty wibroizolacyjne, zmieniając ich grubości, jak i sztywności oraz
właściwości tłumiące aż do uzyskania
założonej skuteczności. Obliczenia
przeprowadzono na przyjętym modelu MES, określając potrzebne parametry materiałów wibroizolacyjnych. Na
podstawie tych ustaleń wykonawca
odbył rozmowy handlowe w wyniku,
których przyjęto rozwiązanie w postaci
elastomerowej maty wibroizolacyjnej
Sylomer SR 28 grubości 25 mm ﬁrmy
Getzner pod budynkiem oraz maty
wibroizolacyjnej z wełny mineralnej o
grubości 50 mm ﬁrmy Rock Delta na
ścianach bocznych. Poniżej na rysunku
9 przedstawiono wyniki oceny wpływu
drgań na ludzi po zastosowaniu tego
rozwiązania. Wyniki dotyczą analizy symulacyjnej w węźle kontrolnym modelu obliczeniowego.
W efekcie końcowym procesu doboru odpowiedniej wibroizolacji wskaźnik WODL zredukowano poniżej progu
odczuwalność drgań (WODL < 1,0).
Na rysunku 10 znajdują się wybrane
5
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przebiegi prędkości drgań obliczone z
wykorzystaniem modelu dynamicznego dla pomieszczenia komputerowego, oraz zweryﬁkowany wynik wpływu
drgań na urządzenia.
Obliczenia przeprowadzono przyjmując warunki graniczne jak dla urządzeń bardzo wrażliwych. Zastosowanie
wibroizolacji spowodowało obniżenie
wpływu drgań na urządzenia poniżej
wartości granicznych.
Wpływ drgań na urządzenia bardzo
wrażliwe wg PN-85/B-02170 [5]:
Analiza drgań w kierunku „x”
VxRMS = 0,0001m/s = Vu = 0,0001m/s
warunek spełniony
Analiza drgań w kierunku „y”
VyRMS = 0,0001m/s = Vu = 0,0001m/s
warunek spełniony
Analiza drgań w kierunku „z”
VzRMS = 0,0001m/s = Vu = 0,0001m/s
warunek spełniony
Analiza wpływu drgań na
konstrukcję budynku
Dla przyjętych wymuszeń kinematycznych wykonano obliczenia na przyjętym modelu budynku z wibroizolacją
w celu określenia wpływu drgań na
konstrukcję. Na tej podstawie uzyskano
maksymalne wartości naprężeń zastępczych wg HMH (tj. wg hipotezy wytężeniowej Hubera-Misesa-Hencky’ego) we
wszystkich elementach konstrukcyjnych i porównano je do wytrzymałości
tych elementów. Jako kryterium oceny
wpływu na konstrukcję budynku przyjęto, że jeżeli ekstremalny udział naprężeń zastępczych wywołanych wymuszeniem kinematycznym jest mniejszy
niż 5% wytrzymałości materiału, to taki
wpływ na konstrukcję budynku uważa
się za pomijalny.
Z przeprowadzonych analiz wynika,
że w modelu z wprowadzoną wibroizolacją w żadnym z analizowanych
wymuszeń kinematycznych maksymalna wartość naprężeń HMH nie przekroczyła 5%. W najgorszym przypadku
wartość tych naprężeń w elementach
konstrukcyjnych wynosi 3,4% wartości
wytrzymałości materiału. Na podstawie
obliczeń symulacyjnych wpływu drgań
na budynek stwierdza się, że w odnie-

8. Prędkość drgań na posadzce w pomieszczeniu komputerowym – (a) kierunek x, (b) kierunek y, (c)
kierunek z

9. Symulacja wpływu drgań na ludzi w budynku nastawni z matą wibroizolacyjną –(węzeł kontrolny)

sieniu do wszystkich rozpatrywanych
przypadków działań dynamicznych
prognozowane drgania są nieodczuwalne przez konstrukcję budynku (nieszkodliwe). Przedstawiono trzy zdjęcia
(11, 12, 13) z realizacji nastawni dotyczące wykonania wibroizolacji.

Wnioski
Analizy zaprezentowane w powyższej
pracy dotyczyły zastępczego rozwiązania zabezpieczenia budynku nastawni przed negatywnym wpływem
drgań generowanych eksploatacją linii
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były podstawą do zlecenia badań terenowych, ich analizy oraz wykonania
optymalizacji projektu wibroizolacji.
Pozwoliły one w istotny sposób skrócić
czas wyłączenia torów z eksploatacji
w okresie wykonywanych robót, przy
równorzędnym, a nawet lepszym od
pierwotnego projektu, zabezpieczeniu
budynku nowej nastawni przed drganiami. Nie do pominięcia pozostaje
również aspekt ekonomiczny nowej
koncepcji wibroizolacji uzyskano bowiem obniżenie kosztów wynikające
zarówno ze zmniejszenia ilości niezbędnych materiałów wibroizolacyjnych jak i ze wspomnianego skrócenia
czasu wykonywania prac torowych.
Szeroka gama profesjonalnych rozwiązań wibroizolacyjnych istniejących
na rynku pozwoliła dobrać optymalne
rozwiązanie do konkretnej sytuacji.

Materiały źródłowe

10. Prędkość drgań na posadzce w pomieszczeniu komputerowym po zastosowaniu wibroizolacji –
(a) kierunek x, (b) kierunek y, (c) kierunek z

11. Betonowanie podkładu pod maty wibroizolacyjne (zdjęcie udostępnione przez PORR Polska
Construction S.A.)
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Zagrożenia przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji danych w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem cyberataków i ataków terrorystycznych
The threats of wire and wireless data transmission systemsin rail
traffic and management systems including cyber and terroristic attacs
Andrzej Lewiński
Prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
a.lewinski@uthrad.pl

Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie aktualnego stanu zabezpieczeń w obecnie eksploatowanych rozproszonych, komputerowych systemów zarządzania i sterowania ruchem kolejowym, ale też systemów przyszłościowych związanych z wdrażaniem w kolejnictwie
polskim opartych na standardach bezprzewodowych też związanych z ERTMS/ETCS.
Słowa kluczowe: Przewodowa i bezprzewodowa transmisja danych
Abstract: The paper deals with presentation of up to date state of protection in dissipated, computer railway control and management systems, including the future systems implemented in Polish State Railways based on wireless standards with regard the ETMS/ETCS solutions.
Keywords: Wired and wireless data transmission

Systemy sterowania to głównie nadmiarowe (2 z 2, 2 z 3) sterowniki komputerowe o bardzo niskiej intensywności
uszkodzeń z szybką (rzędu 0.001 – 0.1
sek.) reakcją na wykrytą pojedynczą
usterkę w systemie, co zapewnia spełnienie obowiązujących w UE (także w
kolejnictwie polskim) wymagań bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity
Level). Typowy, obecnie eksploatowany system zarządzania i sterowania

ruchem kolejowym jest rozproszonym
systemem komputerowym o strukturze
przedstawionej na rys. 1.
Pomiędzy podsystemami jest sieć
transmisyjna narażona na zakłócenia ale
też na ataki (hakerskie, terrorystyczne)
mogące ingerować w proces sterowania zagrażając bezpieczeństwu. Typowym przykładem systemu zarządzania
i sterowania ruchem kolejowym może
być system ILTOR 2 [1], [23] powszech-

1. Typowa struktura systemu zarządzania i sterowania ruchem kolejowym [1]

nie stosowany w UE (w tym w Polsce),
w którym zainstalowano jest wiele terminali, oraz serwery i rutery pracujące
w sieci lokalnej (ETHERNET). Struktura systemu będącego rozproszonym
komputerowym systemem sterowania
którego podsystemy (oraz urządzenia)
komunikują się poprzez standardy sieciowe, została przedstawiona na rys. 2.
System NSRK obejmuje
- systemy nadrzędne,
- systemy zależnościowe,
- systemy zdalnego sterowania,
- systemy liniowe (ssp, blokady liniowe),
- ATP/ATC.
Od ponad 40 lat są w UE eksploatowane komputerowe systemy zarządzania i
sterowania ruchem kolejowym (ZSRK)
. Są to komputerowe systemy rozproszone o strukturze hierarchicznej (dyspozytorski system nadrzędny, systemy
zależnościowe obejmujące stacje oraz
blokady liniowe, a także systemy lokalne
– sterowniki obiektowe przypisane do
zwrotnic i sygnalizatorów oraz systemy
samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
9
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CENTRUM KIEROWANIA RUCHEM

CKR
Centralny Serwer Danych

ILTOR - ZS
STANOWISKO 1

ILTOR - ZS
STANOWISKO X

Centralny Serwer Dan ych
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INNE SYSTEMY
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elektroniczna
APD

Sterwonik
wybieraj cy
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wybieraj cy
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APD
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przeka!nikowe

APD

DIAGNOSTYKA

2. Współczesne centrum sterowania ruchem kolejowym – ILTOR-2 [23]

kontroli nie zajętości torów itp.) . Podstawą poprawnego funkcjonowania
jest efektywna transmisja przekazująca
stan kontrolowanych obiektów oraz polecenia sterujące.
Jednak problem odporności systemów transmisji danych pomiędzy
podsystemami i elementami na zagrożenia spowodowane próbami przejęcia
i zmiany przesyłanych informacji nie
został do tej pory poruszony. Systemy
zarzadzania i sterowania ruchem kolejowym muszą spełniać rygorystyczne
normy dotyczące organizacji systemu
(EN-PN 50 126) [10], konﬁguracji sprzętu
(EN-PN 50 129) [12] , oprogramowania
(EN-PN 50 128) [11] i transmisji (EN-PN
50 159) [13], ale do tej pory brak jest badań pod kątem oceny odporności tych
systemów na zagrożenia spowodowane próbami ataków.
Bezpieczeństwo transmisji
w systemach nadzoru i sterowania
ruchem kolejowym
Od 2005 roku (wejście Polski do struktur
UE) zasady transmisji są uregulowane
przez obowiązujące normy (CENELEC).
Podstawą była norma EN 50159.1, która regulowała transmisję przewodową
w systemach NSRK, ale jej stosowanie
nie dotyczyło systemów już eksploatowanych gdzie producenci mogli stosować własne rozwiązania, niekoniecznie

zgodne z wymaganiami normy.
Wspomniana norma PN-EN 50 1592011 dopuszcza możliwość stosowania
bezprzewodowych standardów transmisji pod warunkiem, że zapewniony
jest ten sam poziom funkcjonalności
i bezpieczeństwa, co w dotychczasowych realizacjach wykorzystujących
transmisję kablową. Dotyczy to zarówno przewodowych, jak też bezprzewodowych standardów transmisji. Podstawowym kryterium jest zapewnienie
dopuszczalnego poziomu ryzyka (THR)
zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50 126 i PN-EN 50 129 [5-8].
Oznacza to, że wskaźnik THR [2] dla systemów srk zaliczonych do danego poziomu bezpieczeństwa SIL nie powinien
przekroczyć przewidzianej dla tego poziomu maksymalnej wartości.
Realizacja transmisji informacji musi
być przeprowadzona w taki sposób, aby
możliwa była jak najszybsza detekcja
błędnych informacji, a przerwa w łączu transmisyjnym musi spowodować
przejście systemu do „stanu bezpiecznego” zgodnie z procedurą określoną
dla rozpatrywanego systemu srk. Stan
ten jest deﬁniowany dla poszczególnych typów systemów indywidualnie i
tak np. „stan bezpieczny” w systemach
zliczania osi oznacza sygnalizację stanu
„odcinek zajęty”, dla sygnalizacji przejazdowej „stan bezpieczny” może oznaczać załączenie ostrzegania o zbliżaniu

się pociągu, a w systemach sygnalizacji
wymuszenie wyświetlenia na semaforze „sygnału zabraniającego S1”. Dlatego
też w celu zapewnienia prawidłowego
działania systemu srk należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przekłamaniem lub utratą
informacji będących skutkiem zakłóceń
bądź nieświadomej lub celowej (nieuprawnionej) działalności obsługi. W
przypadku bezpiecznych systemów
transmisji informacje muszą być zabezpieczone dodatkowymi bitami lub zakodowane. Dopuszcza się stosowanie
innych środków zabezpieczających, o
ile będą one zapewniać wymagany poziom bezpieczeństwa.
W systemach transmisji otwartej
transmisja prowadzona jest z wykorzystaniem sieci radiowej, sieci Internet lub poprze łącza współdzielone o
publicznym dostępie. Oznacza to, że
informacje przesyłane są przez system
transmisji dostępny dla nieuprawnionych użytkowników, przez co przesyłane dane mogą być narażone na ataki,
takie jak np. usunięcie lub podszycie się
nadawców pod urządzenia srk pracujące w sieci.
Otwarty, ale też zamknięty system
transmisji narażony jest na następujące
typy zagrożeń:
1. Maskarada,
2. Wstawienie,
3. Powtórzenie,
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4. Usunięcie,
5. Zmiana kolejności,
6. Opóźnienie.
Zastosowano też w systemach NSRK
następujące sposoby zabezpieczenia
przesyłania informacji przed wymienionymi zagrożeniami:
1. Maskarada, czyli celowe lub niecelowe „podszycie się” innego systemu pod system srk. Zgodnie z
normą zaleca się użycie technik
kryptograﬁcznych poprzez zastosowanie algorytmów szyfrujących
oraz kluczy uwierzytelniających. W
proponowanej koncepcji, aby zachować wymagany poziom bezpieczeństwa zastosowano szyfrowane
tunele VPN z protokołami IPsec, algorytmy szyfrujące DES (ang. Data
Encryption Standard), 3DES i AES
(ang. Advanced Encryption Standard). Natomiast zastosowanie algorytmu uzgadniania kluczy Diﬃego-Hellmana eliminuje możliwości
przechwycenia pakietów poprzez
podsłuch kanału komunikacyjnego.
2. Wstawienie, czyli ataki związane
z uzyskaniem dostępu do przesyłanych informacji lub podsyłaniem przetworzonych pakietów.
W proponowanym rozwiązaniu
zastosowano tryb tunelowania,
wykorzystując protokół IPsec (ang.
Internet Protocol Security), dzięki
czemu chronione są wszystkie pakiety wysyłane pomiędzy hostami.
Protokół IPSec zapobiega wszelkim
modyﬁkacjom pakietów, oferuje bezpieczną, silną kryptograﬁę i
uwierzytelnianie na poziomie IP. Zastosowanie algorytmu uzgadniania
kluczy Diﬃego-Hellmana eliminuje
możliwości przechwycenia pakietów poprzez podsłuch kanału komunikacyjnego.
3. Powtórzenie. Aby zapobiec powtarzalności pakietów zastosowano nagłówek IPsec – ESP w ruchu
pakietów (ang. Encapsulating Security Payload), który zapewnia
uwierzytelnianie, identyﬁkację oryginalności oraz integralności danych. Dodatkową ochronę przed
powtarzaniem pakietów zapewnia
dołączenie kolejnego numeru do
każdego pakietu.
4. Usunięcie. Ochrona przeciw atakom
usuwania, modyﬁkacji, powtórzeń

3. Klasyfikacja zabezpieczeń transmisji dla systemów transmisji otwartej [13]

lub przekierowania telegramów do
innych odbiorców realizowana jest
poprzez mechanizmy kryptograﬁczne ISAKMP (ang. Internet Security Association and Key Management Protocol), min 3DES, SHA-1
lub MD5, DH2 zgodnie z zaleceniami norm.
5. (oraz 6.) Zmiana kolejności, opóźnienie. Zmiana kolejności i opóźnienia telegramów została rozwiązana
poprzez zastosowanie protokołu
IPsec (tunel IPsec oraz format pakietów ISAKMP), a także kontrolę czasu.
Proponowane w koncepcji rozwiązania
umożliwiają dodatkowo wyeliminowanie innych zagrożeń, takich jak: zjawisko
ukrytej lub odkrytej stacji, efekt przechwytywania, przekłamanie danych
pakietu, przekłamanie sumy kontrolnej
CRC telegramu.
Przyjmując zalecenia norm przyjęto
w koncepcji wykorzystania sieci otwartych strukturę telegramu transmisji, model typu B0 (rys. 3 i 4). Zapewniono tym
samym wymaganą postać informacji
oraz odpowiedni proces jej przetwarzania, stosując metody zabezpieczeń
przed wymienionymi zagrożeniami
transmisji w sieci STO.
Zgodnie przyjętą klasyﬁkacją syste-

mów powiązanych z bezpieczną transmisją przyjęto poniżej określoną klasyﬁkację grup transmisji:
• A0 – tylko autoryzowany dostęp,
nie jest stosowany kryptograﬁczny
kod bezpieczeństwa,
• A1 – bez wykluczenia nieautoryzowanego dostępu, zaleca się stosowanie kryptograﬁcznego kodu bezpieczeństwa,
• B0 – bez wykluczenia nieautoryzowanego dostępu, nie jest stosowany kryptograﬁczny kod bezpieczeństwa, wymagane jest szyfrowanie,
• B1 – bez wykluczenia nieautoryzowanego dostępu, nie jest stosowany kryptograﬁczny kod bezpieczeństwa, wymagany jest kod
kryptograﬁczny.
Postać informacji dla każdego typu bezpiecznej transmisji przedstawiają schematy pokazane na rys. 4 .
Aktualnie opracowane są przez różne
ﬁrmy produkujące urządzenia srk rozwiązania stosujące transmisję otwartą,
głównie opartą na bezprzewodowych
standardach radiowych.
Właściwie przeprowadzona analiza
dotycząca oceny wpływu zastosowanego systemu transmisji na parametry
niezawodności i bezpieczeństwa syste11
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ży dodatkowo uwzględnić charakterystyczne wskaźniki dotyczące transmisji,
zabezpieczenie czy kodowanie. Ważnym w tym przypadku staje się długość
kodu zabezpieczającego CRC (ang. Cyclic Redundancy Code).
Typowym zabezpieczeniem integralnosci danych jest cykliczny kod nadmiarowy CRC-32 (ang. Cyclic Redundancy
Code) o założonym odstępie Hamminga.
Prawdopodobieństwo błędnej transmisji PF wynosi wtedy [1], [4],
N

PF =

4. Struktura informacji w systemach bezpiecznej transmisji zgodnie
z normą PN-EN 50159-2 [13]

!"

N!
* p i * (1 − p ) N − i
i
!
*
(
N
−
i
)!
i=D

gdzie : D – odległość Hamminga,
N – długość słowa kodowego,
p – bitowe prawdopodobieństwo przekłamania (przyjmuje się typową wartość 10-4 dla transmisji radiowych [107]).
Dla telegramów o długości 500B i
1000B, prawdopodobieństwo błędnej
transmisji wynosi odpowiednio:
PF 500 = 6.98 x10 −11 , PF 1000 = 1.74 x10 −8

#!"

(2)

a prawdopodobieństwo poprawnie
przesłanego telegramu:
PS = (1 − BER ) N

5. a.) Struktura systemu z transmisją otwartą wpisaną w system nadmiarowy
b.) Szeregowa struktura systemu jednokanałowej transmisji otwartej

mu srk wymaga indywidualnej analizy
odnoszącej się do konkretnego typu
aplikacji. Oznacza to, iż każdorazowe zastosowanie systemu transmisji w urządzeniach srk wymaga, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
wymaganiami i zaleceniami [10 – 20],
zastosowania odpowiedniej procedury
postępowania, której etapy są zdeﬁniowane następująco:
1) aplikacja,
2) analiza zagrożeń,
3) redukcja ryzyka,
4) przypisanie systemu do poziomów
bezpieczeństwa SIL,
5) specyﬁkacja wymagań bezpieczeństwa.
Każdy z wyżej wymienionych punktów
wymaga odrębnego uzasadnienia i
stosownego udokumentowania. W odniesieniu do systemów srk szczególną
uwagę należy położyć na oszacowanie
poziomu ryzyka (norma PN-EN 50126).
Intensywność uszkodzeń dla ustalone-

(1)

go poziomu SIL określają normy: PN-EN
50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129. Na
przykład dla systemów sterowania ruchem kolejowym odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo przyjmuje się wartość
z przedziału 10-9 ≤ THR < 10-8 dla poziomu SIL 4.
Przeważnie proponowane systemy
transmisji są systemami jednokanałowymi, w związku z tym tolerowany
poziom ryzyka THR (ang. Tolerable Hazard Rate) [2],[27] jest równy intensywności uszkodzeń. Dla poziomu SIL4
powinien zawierać się w granicach
10-9÷10-8 [h-1]. W przypadku, gdy dotyczy systemów dwu- lub trzykanałowych
istotny staje się czas wykrycia usterki,
co pozwala na większe intensywności usterek w kanałach transmisyjnych.
Schematycznie zależność podsystemu
transmisji i srk w systemie z transmisją
otwartą pokazano na rysunku 5.
W przypadku zastosowania jako medium transmisji bezprzewodowej, nale-

(3)

gdzie : N – długość telegramu,
BER – bitowa stopa błędu (obliczona ze
wzoru). Prawdopodobieństwo poprawnej transmisji telegramów 500 i 1000B
przedstawia tabela 1.
Przykłady transmisji bezpiecznej
w systemach NSRK i odporności
na zagrożenia
W kolejnictwie polskim od wielu lat są
eksploatowane rozproszone systemy
nadzoru i sterowania ruchem, w których
integralną część stanowi transmisja danych. Zabezpieczenia zgodne z wymaganiami norm CENELEC są podstawą
dopuszczenia tych systemów do eksploatacji (do badań eksploatacyjnych w
przypadku systemów stosujących standardy bezprzewodowe).
Rozproszony system komputerowy
z transmisją przewodową
Podstawą bezpiecznego i niezawodnego realizowania procesów sterowania
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ruchem kolejowym jest zapewnienie
bezpiecznego i właściwego przepływu informacji pomiędzy systemami
biorącymi udział w tym procesie. W
systemach srk transmisja jest związana
z przekazywaniem pomiędzy urządzeniami rozkazów sterujących (polecenia,
zezwolenia na jazdę,…) oraz potwierdzeń ich realizacji (meldunki, raporty o
położeniu,…).
Bezpieczna transmisja danych zarówno w zamkniętych, jak i otwartych systemach srk musi spełniać wymagania i
zalecenia określone w wymienionych
wcześniej obowiązujących normach. Za
system transmisji zamkniętej uważany
jest system w którym [1]:
- dozwolony jest tylko autoryzowany
dostęp,
- znana jest maksymalna liczba
uczestników podłączenia,
- medium transmisyjne (najczęściej
przewód miedziany lub światłowód) jest znane i podłączone na
stałe do komunikujących się urządzeń.
W takim przypadku prawdopodobieństwo nieuprawnionego dostępu można
uznać za znikomo małe, chociaż w sieci
może pracować zarówno sprzęt zabezpieczony, jak i niezabezpieczony.
Dobrym przykładem systemu bezpiecznej transmisji jest powiązanie elementów scentralizowanego systemu
zależnościowego MOR-3 (produkcji
KOMBUD S.A. [21], [22) przedstawionego na rys. 6 (system ten może współpracować z systemem nadrzędnym
MOR-1, lub innym tego typu systemem,
np. EBISCREEN produkcji BOMBARDIER
TRANSPORTATION ZWUA S.A.) Na prezentowanym schemacie wyróżnione
zostały podstawowe warstwy funkcjonalne: poziom interfejsu użytkownika
(MOR-1), komputerowych urządzeń stacyjnych oraz obwodów wykonawczych
(MOR-3).
W systemie zostały wyróżnione wymienione warstwy funkcjonalne:
- Interfejs użytkownika – elektroniczny pulpit nastawczy – urządzenia
warstwy obsługi i wizualizacji służą
do zobrazowania stanu urządzeń
srk oraz sytuacji ruchowej w nadzorowanym okręgu.
- System zależnościowy – system odpowiedzialny za bezpieczeństwo
nastawiania i zwalniania przebie-

Tab. 1. Prawdopodobieństwo poprawnej transmisji w funkcji bitowej stopy błędów BER [2]
Prawdopodobieństwo poprawnej
transmisji telegramu PS

BER – bitowa stopa błędu (telegram 500B)

BER – bitowa stopa błędu
(telegram 1000B)

1

0

0

0.9

0.00021

0.000105

0.8

0.00044

0.000221

0.7

0.00071

0.000356

0.6

0.00102

0.000510

0.5

0.00138

0.000692

0.4

0.00183

0.000915

0.3

0.00240

0.001203

0.2

0.00321

0.001608

0.1

0.00459

0.002299

gów, oraz kontrolę stanu urządzeń
sterowanych. Komunikuje się z
urządzeniami przytorowymi poprzez zespół wejść i wyjść oraz z
warstwą interfejsu użytkownika
(pulpitem nastawczym).
- Warstwę urządzeń i systemów przytorowych – napędy zwrotnicowe,
obwody torowe, sygnalizatory itp.
Na prezentowanym schemacie wyróżnione zostały podstawowe warstwy
funkcjonalne: poziom interfejsu użytkownika (MOR-1), komputerowych
urządzeń stacyjnych oraz obwodów
wykonawczych (MOR-3).
W praktyce system MOR-3 rozumiany jest jako system urządzeń stacyjnych

składający się z komputerów zależnościowych oraz elementów wykonawczych z zastosowaniem komparatorów
bezpiecznych.
Informacje z układu pomiarowego
typu SENS przekazywane są do komputerów za pośrednictwem łączy szeregowych RS422, a poszczególne komputery połączone są siecią Ethernet.
Również sieć Ethernet wykorzystana
jest do powiązania komputerowych
urządzeń stacyjnych z elektronicznym
pulpitem nastawczym.
Telegram rozkazowe do sterownika
zależnościowego są wysyłane przez
sterownik wybierający stanowiący element interfejsu użytkownika. Wyróżnio-

HUB
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diagnostyczny

Komputer
wybieraj"cy

Inne
urz"dzenia

MOR-1
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meldunki krytyczne
polecenia niekrytyczne
meldunki niekrytyczne
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ł"cze RS422

SENS-5
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6. System transmisji w systemie zależnościowym MOR-3 [21], [22]
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no następujące grupy rozkazów:
- rozkazy do zwrotnicy,
- rozkazy do semafora,
- rozkazy do tarczy manewrowej,
- rozkazy do odcinka izolowanego,
- rozkazy do elementu uniwersalnego,
- rozkazy do elementu związanego
ze sterowaniem obszarem.
System transmisji ma istotny wpływ
na bezpieczną pracę systemu MOR-3.
Zakłócenia w transmisji, traktowane
jako usterki na poziomie sprzętu (norma PN-EN 50120-1), mogą potencjalnie doprowadzić do nieprawidłowego
działania systemu lub nawet do stanów
niebezpiecznych. Dlatego też w oprogramowaniu transmisji MOR-3 zastosowano wiele zabiegów mających na celu
niedopuszczenie do powstania sytuacji
niebezpiecznej.
Podstawowym
zabezpieczeniem
transmisji jest kod integralności danych
CRC (ang. Cyclic Redundancy Code).
Przyjmuje się, że dodatkowy nadmiar
o długości n bitów powoduje istotne
zmniejszenie intensywności uszkodzeń
λN do poziomu λNT w sposób:
(4)
λNT = λN 2 n
Oznacza to, że dla n=32 intensywność
niebezpiecznych przekłamań maleje 4
109 razy.
W systemie MOR -3 zastosowano:
- Cykliczny Kod Nadmiarowy CRC 32
bitowy, zapewniający odstęp Hamminga D = 4 dla obszaru kodowanego o długości do 4000 bajtów,
stosowany do zabezpieczania całości telegramu.
- Cykliczny Kod Nadmiarowy CRC
8-bitowy z wielomianem generacyjnym zapewniającym odstęp
Hamminga D = 4, dla obszaru kodowanego o długości kilku bajtów.
Używany do dodatkowego kodowania nagłówka telegramu.
Do innych zabezpieczeń należy zaliczyć
takie metody, jak kodowanie ważnych
(wrażliwych) informacji w ciele telegramu, tj.: znacznik typu telegramu, znacznik rodzaju polecenia (rozkazu); zostały
dobrane specjalne zbiory kodów tak,
aby odstęp Hamminga dla danego
zbioru kodów był maksymalny.
Oprócz kodowania wprowadzono
też zabezpieczenia podwyższające poziom bezpieczeństwa transmisji:

-

zróżnicowanie nagłówków telegramów dla kanałów A i B oraz różnego
miejsca występowania telegramu,
- zróżnicowanie długości i treści poszczególnych telegramów wraz z
nadmiarem informacyjnym,
- kryterium czasu powodujące, że
brak poprawnego telegramu w
czasie około 1s jest interpretowane
jako przerwa w transmisji i powoduje przejście systemu do stanu
bezpiecznego,
- uszkodzenie kabli transmisyjnych,
kart transmisji i zasilania powodując
przerwę w transmisji i bezpieczną
reakcję systemu.
Istotnym zabezpieczeniem jest tzw.
„Telegram życia”. Sterownik wybierający
powinien co około 5 sekund wysyłać
do sterownika zależnościowego telegram życia. Brak telegramu życia przez
ponad 10 sekund powoduje praktyczne
przejście systemu w stan awaryjny, a po
kolejnych 10 sekundach następuje ustawienie wszystkich semaforów i tarcz
manewrowych na stój.
Autorzy systemu oszacowali, że zastosowane zabezpieczenia zapewniają,
że prawdopodobieństwo niewykrycia
przekłamania telegramu jest mniejsze od 2,39*10-14, co jest wskaźnikiem
znacznie korzystniejszym niż prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu
– komputera w pojedynczym kanale
(liczonym dla całego czasu eksploatacji
systemu).
Przyszłościowy system z otwartą
transmisją bezprzewodową
W koncepcji systemu bezpiecznej
transmisji zaproponowanej przez ﬁrmę
KOMBUD S.A. Radom [21] (rys. 7) zastosowano kanał radiowy (otwarty system
transmisji) do przekazywania informacji
w podsystemie urządzeń oddziaływania
(występującymi w przejazdach kategorii B i C) sterownikami transmisji radiowej EST_KRG (informacje z głowic oraz
polecenia dla Top) a odpowiadającym
mu w kontenerze sterownikiem EST_KR
(informacje rozsyłane w lokalnej sieci
kontenerowej).
Zaznaczone na rysunku podsystemy
to: SKZR (system kontroli zajętości), system sterowania na stacji (SS) i system
sygnalizacji przejazdowej (SSP). W tej
koncepcji systemu bezpiecznej trans-

misji zastosowany został kanał radiowy
(otwarty) do przekazywania informacji
w podsystemie urządzeń oddziaływania. Kanał radiowy wykorzystywany jest
do przekazywania informacji między
sterownikami współpracującymi z czujnikami koła a sterownikami systemu
ssp. Taka konﬁguracja pozwala na wyeliminowanie konieczności wykonywania
połączeń kablowych od oddalonych
od przejazdu punktów oddziaływania
– czujników. W obecnej fazie badań
eksperymentalnych połączenia radiowe
traktowane są jako kanały rezerwowe,
transmisja podstawowa wykorzystuje
istniejące połączenia kablowe, światłowodowe i skrętki miedziane.
System transmisji otwartej oparty
jest na radiolinii zapewniającej kontrolę
autoryzacji dostępu. Do celów łączności
wybrane zostały radiomodemy Satellar
ﬁrmy Satel. Transmisja odbywa się w kanale 433.725 MHz (odstęp sąsiednio-kanałowy 25 kHz) z prędkością w kanale
radiowym do 19200 bit/s. Zastosowany
sprzęt transmisyjny charakteryzuje się
wysoką niezawodnością – MTBF około
525600 h, co zostało potwierdzone odpowiednim certyﬁkatem.
Przyjmując, że poziom niezawodności zarówno dla transmisji zamkniętej, jak i otwartej charakteryzowany
intensywnością uszkodzeń λN jest
rzędu 10-4, pozwala to oszacować intensywność uszkodzeń niebezpiecznych (przy założeniu niewykrycia
przekłamania w zastosowanym kodzie
integralności CRC32) na takim samym
poziomie jak w systemach zamkniętych z transmisją kablową (4), czyli
10-4*2-32 = 4*10-13, co daje podstawę
do zaliczenia podsystemu transmisji
do poziomu SIL 4. Należy jednak przyjąć, że jest to minimalna intensywność
uszkodzeń, a uwzględnienie w praktyce
zakłóceń, przerw oraz usterek sprzętu i
zaprogramowanych protokołów może
znacznie podwyższyć tę wartość.
W koncepcji systemu ESTER (ESTER-ekonomiczny system zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym)
przyjęto telegramy zgodne z typem
transmisji B0, wykorzystując techniki
kryptograﬁczne z kluczem tajnym oraz
szyfrowanie danych w całości łącznie z
kodem integralności danych. Jako algorytm szyfrowania przyjęto standard
AES z kluczem 128-bitowym, do tak za-
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szyfrowanych danych dołączanych jest
dodatkowy kod integralności danych,
który pozwala na odrzucenie przekłamanych telegramów oraz zabezpiecza
przed ich rozszyfrowaniem. Natomiast
w celu kontroli integralności danych
wykorzystano technikę kodowania
nadmiarowego CRC, które zabezpiecza
przed przypadkowymi błędami, pozwalając na wykrycie pojedynczych lub seryjnych błędów.
Odporność systemów NSRK
na zagrożenia hakerskie
i terrorystyczne

7. Struktura systemu sterowania ruchem kolejowym z transmisją radiową [21]

Wspomniana norma PN- EN 50 159
uwzględniała awarie (uszkodzenia i
błędy) transmisji spowodowane niewłaściwy działaniem systemów i urządzeń,
nie zakładało się celowego, destrukcyjnego działania człowieka. W ostatnich
czasach zaistniały sytuacje, gdy celowa ingerencja w system polegająca na
przejęciu sterowania na linii kolejowej,
lub związane z tym uszkodzenie urządzeń wykonawczych może w oczywisty
sposób prowadzić do sytuacji krytyczne, dużej w skutkach katastrofy. Takie
sytuacje nie były przewidywane 20 – 30
lat temu, kiedy wdrażano pierwsze systemy komputerowe o strukturze rozproszonej z transmisją kablową. Z kolei
dopuszczone do użytkowania otwarte,
bezprzewodowe systemy transmisji
wprawdzie koncentrują się na kontrolowanej autoryzacji dostępu oraz kontroli
integralności przesyłanych telegramów,
to nie uwzględniają możliwości specjalizowanych ataków hakerskich typowych
np. dla zaawansowanego Internetu (np.
zmasowany atak olbrzymiej ilości telegramów blokujących serwery).
W przypadku obecnie eksploatowanych systemów z transmisją kablową
można wymienić następujące zagrożenia będące skutkiem aktu terrorystycznego:
- Celowe uszkodzenie kabli transmisyjnych z możliwością ingerencję w
sterowanie.
- Ingerencja w sterowniki i inne układy (kart transmisji i zasilania) powodująca zmianę programu sterowania. Dotyczy to niepowołanego
dostępu do szaf sterowniczych i
innych urządzeń zewnętrznych systemu.

Niepowołany dostęp do centrum
dyspozytorskiego (system nadrzędny, lokalne centrum sterowania, posterunek dyżurnego ruchu). Istnieje
wtedy zarówno próba zmiany oprogramowania i związane z tym celowe błędne i katastrofalne w skutkach polecenia (nie kontrolowane
przez dopuszczone i obecnie stosowane oprogramowanie kontrolujące poprawną pracę dyspozytorów).
Aby skutecznie zapobiec powyższym
zagrożeniom należy:
- Skutecznie kontrolować integralność kabli transmisyjnych, poza „telegramami życia” należy dodatkowo
kontrolować dynamicznie stan odcinków, sygnalizatorów i napędów
zwrotnicowych zgodnie z zadanym
przez dyspozytora sterowaniem.
Wydaje się celowe skrócenie poniżej 0.5s. czasu „telegramu życia” co
praktycznie wykluczy mechaniczne ingerencje. Przerwy w transmisji
(np. poniżej 0.5s) powinny inicjować procedury awaryjne powiązane z pełną kontrolą stanu systemu.
- Zalecane jest inne kodowanie telegramów życia, np. przez wprowadzenie zabezpieczeń kryptograﬁcznych (np. standard B0 wymieniony
w normie).
- Wszystkie szafy sterownicze i obudowy urządzeń zewnętrznych powinny posiadać system alarmowy
informujące służby ochrony o próbie ingerencji. Związana jest z tym
autoryzacja serwisu i odpowiednie
procedury kontrolne wraz z rejestracją dostępu do takich obiektów
w centrum dyspozytorskim. (Można
wprowadzić stosowaną obecnie
w innych podobnych systemach

bezpiecznych mobilną autoryzację
obsługi wyłącznie w czasie dokonywania czynności serwisowych.)
- Właściwa polityka bezpieczeństwa
w centrach dyspozytorskich, lokalnych centrach sterowania, posterunkach dyżurnych ruchu i nastawniach. Wprowadzenie monitoringu
A/V i pełnej autoryzacji pracowników i ich czynności.
- Wszystkie usługi informatyczne
związane z serwisem sterowników
komputerowych we wszystkich
obiektach powinny uwzględniać
odpowiednie procedury bezpieczeństwa (tylko zaufane i wiarygodne ﬁrmy, informatycy z certyﬁkatem,
monitoring i rejestracja wszystkich
czynności zwłaszcza tych związanych z oprogramowaniem)
Większość z podanych zagrożeń i metody ich przeciwdziałania uwzględniają
systemy przyszłościowe, bezprzewodowe standardy otwarte (przerwa w
transmisji bezprzewodowej powinna
generować te same procedury co przerwanie kabla). Dopuszczenie systemu
z bezprzewodową transmisją otwarta
wymaga odniesienie i przeciwdziałanie
wszystkim wymienionym w Rozdziale 2
zagrożeniom.
Wnioski
Aby potwierdzić bezpieczną transmisję
bezprzewodową (również otwartą) w
podobny sposób, należy poddać analizie inne systemy obecnie i w przyszłości
eksploatowane w kolejnictwie polskim,
a zwłaszcza systemy zamknięte z pełną
autoryzacją dostępu:
- Istniejące systemy komunikacji „tor
– pojazd” (SHP, KHP, SOP)
15
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-

Systemów przyszłościowe związane ze standardem ETRMS/ETCS
wykorzystujące bezprzewodową
transmisję do/od pojazdu.
W pracy pokazano, że właściwą ochronę przed zagrożeniami terrorystycznymi i hakerskimi może zapewnić
odpowiednia wprowadzona polityka
bezpieczeństwa, zarówno w systemach
z instalacjami kablowymi jak tych z systemami bezprzewodowymi (również
ze standardami otwartymi, gdzie tego
typu ingerencje są bardziej prawdopodobne).
Dodatkowo można przeprowadzić
analizę teoretyczna w celu oszacowania
wpływu zagrożeń na bezpieczeństwo
transmisji uwzględniając przy tym modele analityczne zalecane w tym celu
przez wspomniane normy CENELEC i
UIC takie jak procesy Markowa, weryﬁkowane przez metody symulacyjne
(MATLAB/SIMULINK).
Konieczne wydaje jednak się przeprowadzenie badań doświadczalnych
z próbami włamania się do komputerów sterujących i poddanie systemowej
analizie (statystycznej) uzyskanych wyników badań doświadczalnych (laboratoryjnych i eksploatacyjnych) przeprowadzone na obiektach udostępnionych
przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie
oraz zainteresowane ﬁrmy automatyki
kolejowej.
Tego typu praca pracy badawcza
pokaże ilościowe i jakościowe wskaźniki odporności systemów zarządzania
i sterowania ruchem w transporcie kolejowym na utratę łączności, przekłamania i możliwość błędnego sterowania.
Wskaźniki te zostaną wypracowane
zarówno drogą analityczną (modele
systemów i ich weryﬁkacja), jak też na
bazie wyników badan laboratoryjnych i
eksploatacyjnych.
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Optimizing the process of railway geometrical layout
designing with multi-criteria assessment method
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Kamila Szwaczkiewicz
dr inż.
Politechnika Gdańska, Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Katedra Transportu Szynowego
i Mostów
kamszwac@pg.gda.pl

Abstract: The paper presents the main assumptions of the Multi-criteria assessment method used in process of upgrading the railway geometrical layout. The advantages of metaheuristic search were described. The criteria inﬂuencing the investment were deﬁned. The ﬁtness
function used in the analysis was described. The example of using the optimization algorithm with the help of self developed computer
software was described.
Keywords: Geometrical layout; Upgrading; Multi-criteria optimization; GA; LCC
Streszczenie: W pracy przedstawiono główne założenia opracowanej metody wielokryterialnej oceny stosowanej w procesie modernizacji
układów geometrycznych toru. Wyszczególniono główne zalety stosowania metod metaheurystycznego przeszukiwania. Określono kryteria wpływające na inwestycje modernizacyjne. Zdeﬁniowano zastosowaną w analizie funkcję celu. Przedstawiono przykład zastosowania
algorytmu optymalizacyjnego z wykorzystaniem autorskiego programu komputerowego.
Słowa kluczowe: Układ geometryczny; Modernizacja; Optymalizacja wielokryterialna; Algorytmy genetyczne; Koszt cyklu życia

Numerous ongoing upgrading investments in Poland are performed to increase
the velocity and - from the passenger point of view - to shorten the time of travel.
Extended traveling resulting from the state
of infrastructure might be a reason of decreasing interest in railway transport. Polish
Railway Infrastructure Manager main goals
should therefore be the maintenance and
improvement of technical and quality conditions. Thus, the renewal or upgrading of
the improperly maintained section of line
should be considered.
In this situation, to achieve this aim the
geometrical layout is changed and structural elements of the track are replaced.
Still, the main goal in the actual feasibility studies is to perform the investment
with the minimization of the costs (the
cheapest variants). Nevertheless, concentrating only on one criteria without taking
into account the others may lead to the reduction of the line upgrading possibilities
in future. Factors aﬀecting the degree of
complexity of the upgrading process are
the signiﬁcant number of criteria aﬀecting
the quality of the variant and the lack of

dedicated tools for multi-criteria analysis,
adapted to the needs of the layout upgrading projects [25].
Computer Aided Design (CAD) programs provide signiﬁcant help in graphic
designing. However, such a software does
not optimize geometry. The designer determines geometrical parameters basing
on gained experience, calculations and
law rules. Data is then implemented into
advanced graphic programs which draw
up designed layout. Therefore, there is still
a need to create a tool that would enable
eﬃcient generation of design variants and
their optimization and assessment.
Single optimization techniques are mainly uses when one criteria is inﬂuencing
the ﬁtness function. This kind of methods
are adequate only if there are no other factors aﬀecting the problem or when one of
the criteria is dominant. Therefore, analyzed problem requires more than optimizing one parameter. Due to the features
of the project and the complexity of the
process of upgrading railway lines, multi-criteria analysis methods are necessary.
The key issue is to chose an adequate me-

thod of optimization and to build proper
ﬁtness function that will take into account
main criteria of the project. Each parameter should be appropriately considered minimized or maximized.
The optimization method
Metaheuristic search combines two actions: exploration and exploitation. During
the process of exploration the search for
areas where optimum (promising) solution
might be found is analyzed. On the other
hand, the exploitation process is used to
test found limited region with the intesiﬁcation of the search in the neighborhood
of promising solution. The key aspect is to
balans this two operations and to ﬁnd promising solution and avoid getting stuck
in the local optima. Therefore, this kind of
optimization algorithm is developed to
improve existing solution. This is exactly
what seems to be needed to solve this engineering problem.
The number of heuristic algorithms has
been increasing over the years and to choose one of them the analize of the literatu17
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re has been performed. At ﬁrst, it was decided to use the metaheuristic search from a
variety of availiable methods. Taking into
account studies in the engineering ﬁeld
the algortihms with multiple candidates
were promising i.e. population based methods:
- genetic algorithms [10,19,20],
- particle swarm optimization [13, 27],
- ant colony optimization[6,17],
- artiﬁcial bee colony.
Evolutionary algorithms became a matter
of interested in the late 50s of the twentieth century [2,4,9]. However, the development of evolutionary calculations has
begun in the 70s [10, 20]. The studies were
describing the basics of genetic algorithms. From that moment, a general interest in these issue has been noticed [15].
Their popularity can be observed in various ﬁelds engineering. The implementation
of GA (genetic algorithms) to the engineering problems has been presented in
works[5,14]. The universality of these methods causes them to be used also in the
railway transport [16].
The examlpe of the implementation of
the GA into railway geometical problems
has been described in the doctoral dissertation of K.Palikowska [16]. The author
developed the method of designig the
geometical layout based on modeling the
curvature. The problem required using
computer support and GA were found to
be usefull. Adopted optimization method
has proved to be extremely eﬀective - mainly due to the possibility of genetic modiﬁcations. Presented solutions, mostly from
the point of view of the eﬃciency and
possibilities of implementation of algorithms in selected programming language,
has been and inspiration to develop a new
method presented in this paper.
Genetic algorithms are built on the
basis of evolutionary mechanisms known
from nature. These processes are designed
to create a population of various individuals more or less adapted to survive. During the process of optimization there is a
competition between the members of the
population. However, the individuals that
perform better are more likely to get to the
next population. Also, whats characteristic
in the GA the stadium of genetic operators
gives the possibility to ﬁnd a better area
of search and avoid stucking into the local optima. Nevertheless, before using the
algoritms to the mentioned problem was
analyzed in the ﬁelds of:

-

rules of operation,
principles of creating new population,
number of population,
number of individuals (chromosomes),
chromosomes form (gens),
ﬁtness function form,
ﬁtness function criteria,
technical standards of designig (acceptable parameters).

The main criteria selection
The preliminary assumptions were made
to plan the operation of optimization.
First, the criteria that would be included in
the analysis were determined. The role of
them in the investment process was assessed. The parameters that should be taken
into account in the upgrading of railway
geometrical layout are i.e.[25]:
– the cost of investment,
– the cost of maintenance,
– enviromental aspects,
– the health and life of people,
– the scope of earthworks
– noise and vibration,
– monuments and archaeological sites,
– the location of the engineering structures and existing infrastructure,
– the velocity on the lines nearby,
– ground and water conditions,
– earth conditions,
– the type of line.
The main three criteria were selected for
the further analisys.
– the cost of investment and maintenance of rails - based on the LCC method (Life Cycle Cost [3]),
– the scope of earthworks and location
of existing infrastructure,
– the maximum velocity possible to
achieve on the designed arc.
Selected criteria require both minimization (cost and earthwork criterion) and
maximization (speed criterion).
The fitness function form
The choice of the appropriate ﬁtness function form (in genetic algorithms referred to
as FF) is crucial in the process of optimization. Nevertheless, the base form of it has
been changed during analysis of generated solutions. Such procedure is imposed
by the need of ﬁnding the form of function
that will enable to ﬁnd the most promising
solutions (from the main criteria point of
view).

The form of the ﬁtness function has
been described by the following equation(1):
FF =

1
2
f LCC ⋅ LCCrail + f E ⋅ | E | − fVmax ⋅ Vmax

(1)

where:
fLCC - weight of LCC,
LCCrail - the life cycle cost of rails,
fE – weight of the earthworks value,
E - the scope of earthworks,
f Vmax - weight of the velocity,
Vmax - maximum velocity possible to achieve on the designed arc.
The ﬁnal FF form can have many locally
optimal solutions. The FF and the weights
of the selected criteria are dimensionless.
The ﬁtness function does not take a negative value, which is ensured by the constraining conditions. Such solutions are excluded due to appropriately analyzed factors
and maximum velocity. In the described
method the value of the ﬁtness function is
maximized. The life cycle cost of the rail as
well as the scope of earthworks should be
minimalized, so the corresponding criteria
are in the denominator of the equation.
Maximizing velocity criterion was obtained by assigning a negative value (corresponding to the weight).
First criteria taken to the account is
the life cycle cost (LCC) of rails. The LCC is
calculated as the total cost of the object
performance over time and includes the
acquisition, operating, maintenance, and
disposal costs [3]. Thus, in the considered
problem the costs would include investment, operating costs and those related
to the maintenance. The investment cost
in this case is the acquisition of rail. The
assembly, pre-grinding and welding of rails have been calculated as the operating
costs. The maintenance costs include the
lateral and vertical wear of the rail head.
The degradation models were created on
the base of INNOTRACK project guidelines[11,12]. Thus, the maintenance cost
has been deﬁned as the cost of preventive
grinding and replacement of rail section
[26]. The LCC model has been created due
to the Polish Regulations [7,8,18] which
determine the use of rail steel grades. Therefore, the choice of steel grades depends
on the radius of the arc. Thus, for the arcs
with the radius under 800 m the R350HT
steel rails were assumed. For the radius
over and equal to 800 m the R260 was
considered [26].
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The second criteria is the scope of earthworks and it has been calculated on the
basis of self developed algorithms. The
volume value depends on the hight of ﬁll
(depth of the cut), longitudinal and transverse terrain slope. The accuracy of the
calculations depends on the assumed calculation step. A detailed description of the
method of determining the scope of earthworks was presented in works [23,24].
Finally, the last but very important criteria is the maximum velocity that is possible
to achieve in the design layout. The value
is being calculated according to the Polish
law rules [7,8,18]. It takes into account values of permissible geometric and kinematic parameters. To increase the importance
of this criteria the velocity value has been
raised to the square.
Definition of the chromosome
and the algoritm tuning
The chromosome form was determined
by the geometrical parameters of the arc
with transition curves. Therefore, the limits
of the gens were deﬁned according to the
Polish rules[7,8]. None of chromosomes
was incorrect in the meaning of permissible kinematic and geometrical parameters. After determining the constrains, the
form of the individuals was deﬁned as:
– the length of transition curve,
– the radius of the arc.
Both genes were described by the unit of
meter. The analysis of the weight of each
criteria has been performed during the
process of tuning the algorithm. The values were deﬁned basing on the generated
solutions. The process of tuning was continued till the geometrical layouts were promising and better than once made with
basic calculation methods. After this stage,
the incorrect or not satisfying solutions
would be “punished” or eliminated from
the population.
At the tuning stage of the algorithm,
it was necessary to include non-formal
knowledge of the topic. Tuning the algorithm should include the individual characteristics of the generated solutions and the
possibility of their implementation.
The detailed description of the individuals generating (geometrical layots) and
the genetic algorithm form used in developed method has been presented in the
paper [22].

The method assumptios

The example of the calculation

It was assumed that before the optimisation process the following parameters of
the existing geometrical are known:
– the length of transition curves,
– the radius of the arc,
– the angle of the turn,
– the kinematic parameters of the line,
– the longitudinal and transverse slope
of the terrain.
Generated designed layout would be deﬁned with the following parameters:
– the length of transition curves,
– the radius of the arc,
– the angle of the turn (does not change in realation to the existing layout),
– the kinematic parameters of the line,
– the scope od earthworks,
– the value of the cant,
– the maximum velocity possible to
achieve on the layout.
The designed layout is performed in relation to the existing layout. The method
of designing is based on the Polish rules
[7,8] and takes into account the permissible values of both kinematic and geometrical parameters. The transition curves are
designed in the form of cubic parabola.
The length of both transition curves is the
same.

The existing geometrical layout is deﬁned
by the following values:
– the length of transition curves L=70 m,
– the radius of the arc R=450 m,
– the angle of the turn ω =30°,
– the load of freight trains T=17MGT per
year,
– the depth of the cut H=2 m,
– the longitudinal slope of the terrain
i=-8 ‰.
It was assumed that the value of designed
velocity cannot be less than 120 kph and
the average velocity for the freight trains
should be 60 kph.
The basic calculation (without optimisation) deﬁnes the parameters of newly
designed layout ARC0 as following:
– the length of transition curves LM =143
m,
– the radius of the arc RM =750 m,
– the angle of the turn ω =30°,
– the maximum track axis oﬀset
wmax = 11,26 m,
– the volume of earthworks E=3491m3.
The parameters of existing arc has been
then implemented into the optimisation
module. The generation of 3000 promissing solutions has been performed. Three
selected layouts have been presented in
the table 1.
All presented arcs created with optimization method are better in the meaning
of adopted assumtions. Therefore, the
ARC3 is the solution with the radius over
800 m. So there is no need of using the rail
R350HT what means less costs of the investment. However, ARC1 and ARC2 volume
of eartworks is less than for the ARC0 (without optimization). Also, ARC1 maximum
axis oﬀset is less than for the ARC0.

The muticriteria method
implementation
The genetic algorithm bases on the hudge
generation of chromosomes i.e. 1000 of
generated individuals in one population.
The number of population is also over
1000. That requires the computer support.
Therefore, the multicriteria method was
implemented in C# programming language to the self developed computer program called MUGO.
The computer program consists of two
parts. First one was created to give a detailed information of the relation between
the existing and designed layout (track
axis). It was performed for diﬀerent types
of geometrical layouts such as:
– the arc without transition curves,
– the compound arc,
– the parabolic arc,
– the arc with transition curves [1].
The second part of the program is an optimisation of the geometrical layout. The
multicriteria method basing on the GA
was implemented there.

Conclusions
The main reason for using metaheuristic
search is to ﬁnd and generate promising
designing solutions instead of locally optimal solutions. The advantage of this approach is cost reduction, time saving and
increased eﬃciency. The length of calculations and the eﬀectiveness of this method
depends on the population size, number
of repetitions, algorithm tuning, case parameters, hardware capabilities. The developed method helps to ﬁnd the correct solutions with the analyze and optimisation of
the adopted criteria. Generated and analised solutions may provide an aid at the
stage of feasibility study or the analysis of
19
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the selected design options i.e. by identifying the oﬀsets of track axis.
Further work may involve the development of earthworks solutions for example
using the geosyntetic materials for ﬁlls and
cuts. There is also possible to expand the
algorithms to the cases of compound curves and the implementation of these cases into optimization algorithms (with new
values of weights and algorithm tuning). In
the further phase, it is also possible to analyze other types of metaheuristics search
such as particle swarm optimization (PSO).
Another direction of study development
may also be the use of diﬀerent types of
transition curves, such as clotoids.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnej walidacji autorskiej metody numerycznej, służącej do symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną kolejowej trakcji elektrycznej. Przeprowadzono zgodnie z wytycznymi normy
EN50318 pierwszy krok walidacji metody, polegający na porównaniu wyników symulacji z wartościami granicznymi podanymi w normie
dla tzw. modelu odniesienia. Wyznaczono parametry charakterystyki dynamicznej sieci jezdnej, w rozumieniu TSI Energia, na podstawie
symulacji drgań dziesięcioprzęsłowej sieci i pantografu oraz przebiegu zmian w czasie siły nacisku stykowego ślizgacza pantografu na przewód jezdny. Dane geometryczne i mechaniczne sieci i pantografu przyjęto według załącznika do normy EN50318. Wykazano, że część
parametrów charakterystyki dynamicznej sieci, wymaganych do walidacji, mieści się w granicach normowych, a pozostałe są przekroczone
nieznacznie. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy określono kierunek dalszych badań.
Słowa kluczowe: Sieć trakcyjna; Pantograf; Interakcja dynamiczna; Symulacja numeryczna; Walidacja metody symulacyjnej
Abstract: The paper presents the results of initial validation of the method for simulating the dynamic interaction between pantograph and
overhead contact line. According to European Standard EN50318, the ﬁrst step of validation was done, which consists of comparison of the
simulation results with limit values given in European Standard for reference model. The dynamic behaviour characteristics, in terms of TSI
ENE, were calculated from simulated vibrations of ten-span overhead contact line and pantograph, and the rate of contact force change
in time. Geometrical and mechanical parameters of overhead contact line and pantograph were based on an annex to European Standard
EN50318. It was proved, that part of the characteristics meet European Standard requirements and the other slightly exceed the limit values.
Based on results of the analysis, the direction of further research was determined.
Keywords: Overhead contact line; Pantograph; Dynamic interaction; Numerical simulation; Validation of simulation method

W związku z intensywnym rozwojem
kolei dużych prędkości, w wielu krajach
na świecie poszukiwane są nowe rozwiązania techniczne w zakresie taboru
oraz infrastruktury, które mają poprawić
efektywność ekonomiczną transportu
kolejowego, komfort podróżowania,
niezawodność oraz bezpieczeństwo.
Optymalizowane są też i modernizowane rozwiązania istniejące, w celu dostosowania do zwiększonych prędkości.
Te działania związane z dążeniem do
zwiększania prędkości ruchu pociągów
spowodowały wzrost zainteresowania
zagadnieniami dynamiki obiektów infrastruktury kolejowej, w tym dynamiką
kolejowej sieci trakcyjnej. Górna sieć
jezdna trakcji kolejowej stała się przedmiotem badań nie tylko elektroenergetyków, ale i specjalistów zajmujących
się dynamiką konstrukcji.

Drugim silnym bodźcem rozwoju badań dynamiki sieci jezdnych jest prawo
wprowadzone na obszarze Unii Europejskiej, które ma na celu wdrożenie zasad interoperacyjności w zakresie rynku
kolejowego we Wspólnocie. Podobnie
jak w innych obszarach gospodarki, ma
ono doprowadzić do utworzenia jednolitego rynku z czterema podstawowymi
swobodami: przepływu osób, kapitału,
usług i towarów. W branży kolejowej
szczególne znaczenie ma ostatnia z wymienionych swobód, dotycząca głównie wzajemnej akceptacji wyrobów,
przy czym pod pojęciem produktów
należy rozumieć nie tylko dobra ruchome (pojazdy i ich części), ale także infrastrukturę i jej elementy.
Wymogom interoperacyjności podlega cały rynek kolejowy w Unii Europejskiej, w zakresie nowych i moder-

nizowanych elementów [1]. W myśl
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii
Europejskiej [2], system kolejowy został podzielony na podsystemy oraz
składniki interoperacyjności. Wymagają
one oceny zgodności z wymaganiami
europejskimi, dokonywanej przez tzw.
jednostki notyﬁkowane. Efektem jest
wydanie certyﬁkatu weryﬁkacji WE, który dopuszcza podsystem lub składnik
interoperacyjności do użytku.
Sieć trakcyjna jest elementem podsystemu Energia (ENE). Jest to jeden
z tzw. podsystemów strukturalnych
wchodzących w skład drogi kolejowej.
Warunki techniczne, jakie muszą spełniać poszczególne elementy podsystemów, oraz opisy metod ich weryﬁkacji,
zawarte są w Technicznych Specyﬁka21
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cjach Interoperacyjności (TSI). Wymagania dotyczące podsystemu Energia
zawarte są w TSI Energia [3] i dotyczą
głównie parametrów układu zasilania
trakcji elektrycznej, ale także geometrii
sieci jezdnej, skrajni pantografu oraz
tzw. charakterystyki dynamicznej i jakości odbioru prądu. Analiza charakterystyki dynamicznej (tj. oddziaływania
dynamicznego pomiędzy pantografem
a siecią jezdną górną) leży w zakresie
zainteresowań dynamiki konstrukcji,
ponieważ jej weryﬁkacja odbywa się
na podstawie oceny dynamicznej siły
nacisku stykowego ślizgacza pantografu na przewód jezdny, wraz z jej miarami statystycznymi oraz oceny drgań
elementów sieci i pantografów. Jakość
odbioru prądu jest wyrażana przez tzw.
procent utraty kontaktu, który określa
udział czasu, w którym nastąpiła utrata
kontaktu ślizgacza pantografu z przewodem jezdnym, w całkowitym czasie
przejazdu przez badany odcinek sieci.
Zgodnie z punktem 6.1.4.1 TSI Energia [3], ocena zgodności konstrukcji
sieci jezdnej powinna być wykonana
dwuetapowo. W pierwszym etapie
należy wykonać symulacje numeryczne prowadzące do wyznaczenia charakterystyki dynamicznej sieci jezdnej.
Następnie, w przypadku gdy wyniki symulacji mieszczą się w dopuszczalnych
granicach, należy przeprowadzić próbę
dynamiczną w terenie. Pierwszym istotnym problemem w tym procesie jest
dostęp do odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego, stąd w ostatnich
latach prowadzone są badania naukowe ukierunkowane na poszukiwanie
efektywnych modeli numerycznych i algorytmów obliczeniowych, które dawałyby wiarygodne wyniki symulacji przy
akceptowalnym czasie jej wykonywania. Przegląd stosowanych na świecie
metod modelowania sieci trakcyjnych i
symulacji drgań sieci autorzy przedstawili w pracy [4], natomiast w pracy [5]
sformułowali własny oryginalny model
obliczeniowy sprzężonego układu dynamicznego sieć trakcyjna – pantograf, który w [4] wykorzystali do analizy
drgań złożonego wieszara cięgnowego
modelującego sieć trakcyjną.
Przedmiotem tego artykułu jest
wstępna walidacja metody symulacyjnej zaproponowanej w pracach [4] i
[5]. Zgodnie z wymogami TSI Energia,
walidacja narzędzia obliczeniowego

służącego do symulacji charakterystyki
dynamicznej sieci trakcyjnej powinna
być przeprowadzona według normy
EN50318 [6], która przewiduje dwa kroki
tej walidacji. W pierwszym kroku należy
porównać wyniki uzyskane dla tzw. modelu odniesienia za pomocą „niesprawdzonej” metody symulacyjnej, z wartościami granicznymi określonymi przez
normę [6]. Krok drugi polega na porównaniu wyników symulacji z wynikami
pomiarów dynamicznych przeprowadzonych w terenie lub porównaniu z
rezultatami uzyskanymi za pomocą innych metod symulacji, dopuszczonych
do stosowania. W niniejszym artykule
opisano badania numeryczne dotyczące pierwszego kroku walidacji.
W pracy przedstawiono przykład
symulacji charakterystyki dynamicznej
sieci jezdnej górnej, w rozumieniu TSI
Energia, wykorzystując parametry sieci
i pantografu specyﬁkujące model odniesienia opisany w normie EN50318
[6]. Scharakteryzowano sposób doboru pozostałych wielkości wejściowych,
nieokreślonych przez normę. Wyniki
symulacji porównano z podanymi w
normie wartościami granicznymi, które nie powinny być przekroczone, aby
wynik pierwszego kroku walidacji metody symulacyjnej był pozytywny. Należy tu podkreślić, że przedstawione w
artykule wyniki walidacji nie są jeszcze
ostateczne, ponieważ na obecnym etapie badań nie wykorzystano w pełni
możliwości obliczeniowych algorytmu
opisanego w pracach [4] i [5]. Wykazano
jednak, że wstępne rezultaty obliczeń
są bardzo zbliżone do oczekiwanych,
co uzasadnia podjęcie dalszych badań
prowadzących do pełnej walidacji proponowanej metody.
Metoda symulacji numerycznej
drgań układu sieć trakcyjna –
pantograf
Na podstawie metody symulacyjnej
opisanej w pracy [4], bazującej na modelu obliczeniowym układu sieć trakcyjna – pantograf sformułowanym w
[5], został opracowany autorski program komputerowy o nazwie „SiViPant”.
Program napisano w ogólnie dostępnym środowisku programistycznym
Dev-Pascal, ale można go łatwo zaimplementować do zintegrowanego środowiska Delphi. Program umożliwia sy-

mulację drgań sieci jezdnej i pantografu
oraz siły nacisku ślizgacza pantografu
na przewód jezdny (tzw. siły nacisku
stykowego). Wyniki symulacji stanowią
dyskretny zapis przebiegów czasowych
analizowanych wielkości wynikowych, z
zadanym krokiem czasowym. Poprzez
obróbkę numeryczną wyznaczonych
przebiegów uzyskuje się wyjściowe parametry wymagane przez TSI [3] oraz
normę [6], opisujące charakterystykę
dynamiczną górnej sieci jezdnej.
Górna sieć jezdna w przyjętym modelu obliczeniowym sieci trakcyjnej
składa się z jednej liny nośnej oraz jednego przewodu jezdnego, połączonych
za pomocą wiotkich wieszaków typu
przewodowego, tzn. nieprzenoszących
ściskania (rys. 1). Do modelowania sieci trakcyjnej zastosowano teorię drgań
wiotkiego cięgna i metodę aproksymacyjną Lagrange’a - Ritza. Modelem
ﬁzycznym liny nośnej jest liniowo-sprężyste cięgno wiotkie o ciągłym rozkładzie masy, oparte poziomo-przesuwnie
na sztywnych podporach. Modelem
przewodu jezdnego jest liniowo-sprężysta struna o masie rozłożonej w sposób ciągły. Wieszaki reprezentowane są
przez więzi sprężyste o niezerowych
sztywnościach przy rozciąganiu i zerowych przy ściskaniu. Uwzględnienie
takiego zachowania wieszaków odbywa się przez dodanie składnika nieliniowego do macierzowego równania
ruchu, które wyjściowo jest równaniem
liniowym. Nieliniowy składnik równania
kompensuje (zeruje) w globalnej macierzy sztywności układu te elementy,
które w danym kroku obliczeniowym
odpowiadają wieszakom ściskanym.
Wieszaków ściskanych poszukuje się
przez porównanie przemieszczeń obu
końców każdego z wieszaków. Mechanizm ten opisano szczegółowo w pracy
[4], wraz z podaniem formuł matematycznych.
Należy tu zwrócić uwagę na fakt,
że składnik kompensacyjny równania
ruchu w przedstawionym algorytmie
jest wyznaczany w każdym kroku obliczeniowym za pomocą iteracji prostej,
której zakończenie powinno nastąpić
po uzyskaniu żądanej dokładności rozwiązania. Na potrzeby badań numerycznych opisanych w niniejszej pracy,
ograniczono liczbę iteracji do jednego
kroku, aby skrócić czasy obliczeń na
etapie wstępnej walidacji proponowa-
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nej metody. Dokładniejsze analizy numeryczne będą przedmiotem kolejnej
publikacji. Drgania górnej sieci jezdnej
są wymuszone przemieszczającym się
wzdłuż sieci pantografem poruszającym
się ze stała prędkością, lub zestawem
dwóch pantografów. Przyjęto, że modelem dynamicznym pantografu jest układ
dyskretny składający się z dwóch elementach masowych, reprezentujących
ślizgacz odbiorczy i ramę przegubową.
Elementy te połączone są za pomocą
tłumików wiskotycznych i więzi sprężystych (rys. 2). Drgania sieci i pantografu
są sprzężone poprzez tzw. sprężynę
kontaktową umieszczoną pomiędzy ślizgaczem pantografu i przewodem jezdnym, której zastosowanie w modelu jest
dopuszczone przez normę [6].
Wymagania normowe dotyczące
pierwszego kroku walidacji metody
obliczeniowej
Zgodnie z normą EN50318 [6], w pierwszym kroku walidacji metoda obliczeniowa powinna zostać poddana kontroli z wykorzystaniem tzw. modelu
odniesienia. Walidacja polega na:
• wykonaniu dla modelu odniesienia
symulacji oddziaływania dynamicznego między pantografem i górną
siecią jezdną, za pomocą proponowanej metody symulacyjnej,
• porównaniu wyników symulacji z
wartościami granicznymi zawartymi w normie.
Metoda symulacyjna powinna umożliwiać wyznaczenie następujących
danych wyjściowych, które stanowią
zestaw wyników określających tzw.
charakterystykę dynamiczną sieci trakcyjnej:
• wartość średnia siły nacisku stykowego Fm,
• odchylenie standardowe siły nacisku stykowego σ,
• statystyczna maksymalna i minimalna siła nacisku stykowego, wyznaczana ze wzorów Fm+3σ i Fm-3σ,
• rzeczywista maksymalna i minimalna siła nacisku stykowego,
• rozkład statystyczny (histogram) siły
nacisku stykowego,
• historia czasowa siły nacisku stykowego,
• maksymalne uniesienie przewodu
jezdnego na wsporniku sieci,
• historia czasowa pionowego prze-

1. Schemat górnej sieci jezdnej

mieszczenia przewodu jezdnego w
każdym specyﬁcznym punkcie,
• maksymalne i minimalne pionowe
przemieszczenie punktu kontaktu,
• historia czasowa pionowego przemieszczenia każdego punktu modelu pantografu,
• procent utraty kontaktu (między
nakładką stykową pantografu i
przewodem jezdnym).
Sieć jezdna górna w modelu odniesienia jest zdeﬁniowana jako system nośny
z jednym przewodem jezdnym. Model
składa się z dziesięciu identycznych
przęseł. Analizie podlega piąte i szóste
przęsło modelu sieci. Obliczenia należy
wykonać dla jednego pantografu poruszającego się z prędkością 250 km/h
i 300 km/h. Pochodzące z normy [6],
wartości parametrów geometrycznych
i mechanicznych modelu odniesienia
(górnej sieci jezdnej i pantografu) podano w tabeli 1. Graniczne wartości normowe, z którymi należy porównywać
uzyskane wyniki symulacji są przedstawione w dalszej części artykułu, w tabeli
z wynikami wstępnej walidacji metody
obliczeniowej (tab. 2).
Określenie dodatkowych danych
wejściowych symulacji
Zastosowana metoda obliczeniowa wymaga podania dodatkowych danych,
które nie są określone przez normę
[6]. Należą do nich niektóre parametry
ﬁzyczne układu pantograf – sieć trak-

2. Model dynamiczny pantografu

cyjna (sztywność osiowa liny nośnej,
charakterystyka tłumienia liny nośnej
i przewodu jezdnego) oraz parametry
metody numerycznej (liczba funkcji bazowych zastosowanych do aproksymacji przemieszczeń, długość kroku całkowania numerycznego).
Sztywność osiową liny nośnej przyjęto na podstawie testu wpływu wartości tego parametru na wyniki obliczeń.
Biorąc pod uwagę wartości charakterystyczne dla stosowanych w praktyce
konstrukcji sieci jezdnych, założono, że
moduł Younga zmienia się w zakresie
115÷130 GPa, jak dla miedzi Cu-ETP
(jednego z typowych materiałów stosowanych do wykonywania lin nośnych), a
przekroje liny przyjmują wartości z przedziału 65÷120 mm2. W celu skrócenia
czasu obliczeń testowych zredukowano
długość modelu sieci do trzech przęseł.
Test wykazał, że ponad 2,5-krotna zmiana sztywności (w zakresie 7,5÷19,5 MN)
powoduje niewielkie zmiany uniesie-

Tab. 1. Charakterystyki modelu odniesienia definiowane przez normę [4]
Masa jednostkowa liny nośnej
Naciąg liny nośnej
Masa jednostkowa przewodu jezdnego
Naciąg przewodu jezdnego
Sztywność wieszaka przy rozciąganiu

1,07 kg/m
16 kN
1,35 kg/m
20 kN

Prędkości pantografu

250 km/h 300 km/h

Masa ślizgacza pantografu

7,2 kg

Masa ramy pantografu

15,0 kg

Siła nacisku statycznego pantografu

120 N

100 kN/m

Sztywność górnej sprężyny pantografu (k1)

4 200 N/m

Długość przęsła

60 m

Sztywność dolnej sprężyny pantografu (k2)

50 N/m

Liczba przęseł

10

Parametr górnego tłumika pantografu (c1)

10 Ns/m

Liczba wieszaków w przęśle

9

Parametr dolnego tłumika pantografu (c2)

90 Ns/m

Statyczna siła nacisku stykowego (F)

120 N

Sztywność sprężyny kontaktowej (kc)

50 kN/m

Siła aerodynamiczna

0N

Liczba tłumienia przewodu jezdnego

0%
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Tab. 2. Porównanie wyników symulacji z granicznymi wartościami normowymi
Wyniki
obliczeń
Prędkość pantografu [km/h]

Wg normy
min

max

Wyniki
obliczeń

250

Wg normy
min

max

300

Średnia arytmetyczna siły nacisku
stykowego [N]

116,1

110

120

116,2

110

120

Odchylenie standardowe siły nacisku
stykowego [N]

31,0

26

31

39,8

32

40

Statystyczna maksymalna siły nacisku
stykowego [N]

209,2

190

210

235,6

210

230

Statystyczna minimalna siły nacisku
stykowego [N]

23,1

20

40

-3,2

-5

20

Rzeczywista maksymalna siła nacisku
stykowego [N]

220,0

175

210

276,5

190

225

Rzeczywista minimalna siła nacisku
stykowego [N]

20,2

50

75

-9,5

30

55

Procent utraty kontaktu [%]

0

0

0,35

Maksymalne uniesienie na środkowym
71,1
48
55
74,4
wsporniku sieci [mm]
Kolorem zielonym oznaczono wartości mieszczące się w granicach normowych.
Kolorem czerwonym oznaczono wartości przekraczające granice normowe.

0
55

65

3. Zmiany siły nacisku stykowego w czasie przejazdu pantografu przez piąte i szóste przęsło, w zależności od liczby funkcji bazowych zastosowanych do aproksymacji przemieszczeń

nia przewodu jezdnego na wsporniku
sieci (do 10% wartości maksymalnej) i
siły nacisku stykowego (do 4% wartości
maksymalnej). Ostatecznie do dalszych
obliczeń przyjęto sztywność osiową liny
nośnej o wartości 12,0 MN.
Jednym z najistotniejszych zagadnień na etapie testowania metody
symulacyjnej oraz doboru danych
wejściowych okazało się określenie
charakterystyk tłumienia. Jako miarę
tłumienia w zastosowanym modelu
obliczeniowym przyjęto liczbę tłumienia, określoną odrębnie dla liny nośnej
i przewodu jezdnego, przy czym założono model tłumienia materiałowego,
czyli tłumienie wynika z cech reologicznych materiału. Zagadnienie wpływu tłumienia (w materiale liny nośnej
i przewodu jezdnego) na charaktery-

styki drgań wymuszonych sieci było
szczegółowo analizowane w pracy [4].
Wnioski z tych analiz mogą być istotne
w praktycznym wykorzystaniu metody
symulacyjnej. Na etapie walidacji przyjęto natomiast, zgodnie w wytycznymi
normy [6], że tłumienie w przewodzie
jezdnym jest zerowe, podobnie jak
tłumienie w linie nośnej, które nie jest
określane przez normę.
Program komputerowy SiViPant wymaga również wprowadzenia danych
wejściowych, które są parametrami
metody numerycznej: liczby funkcji
bazowych zastosowanych do aproksymacji przemieszczeń i długości kroku
całkowania numerycznego. Ustalenie
wartości tych parametrów zostało poprzedzone serią testów zbieżności rozwiązań, których wyniki pokazano na rys.

3-5. Do obliczeń testowych przyjęto
prędkość pantografu równą 300 km/h.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono zależność siły nacisku stykowego (rys. 3) oraz
przemieszczenia przewodu jezdnego
na środkowym wsporniku sieci (rys. 4)
od liczby funkcji bazowych (sinusów)
zastosowanych do aproksymacji przemieszczeń w jednym przęśle i w jednym
kierunku – pionowym lub poziomym.
Liczbę funkcji bazowych (n) wariantowano w trakcie testów w zakresie od 5
do 35, ale na rysunkach przedstawiono
tylko trzy wybrane rozwiązania, których
porównanie pokazuje, że zastosowanie
20-stu funkcji prowadzi do akceptowalnej dokładności rozwiązań. Dalsze
zwiększanie liczby funkcji bazowych nie
wpływa już znacząco na dokładność wyników, a powoduje znaczne wydłużenie
czasu obliczeń, ponieważ liczba funkcji
bazowych istotnie wpływa na rozmiar
zadania, zatem i na jego złożoność obliczeniową. Całkowita liczba funkcji bazowych w zadaniu, przy aproksymacji
przemieszczeń pionowych i poziomych
liny nośnej oraz pionowych przewodu
jezdnego, wynosi 3n × liczba przęseł,
czyli w analizowanym przypadku wynosi 600, gdy n = 20. Z uwagi na akceptowalny czas obliczeń oraz dokładność
uzyskiwanych wyników, za optymalną
liczbę funkcji bazowych do dalszych
obliczeń przyjęto 20. Testy przeprowadzono w układzie tłumionym, o długości 10 przęseł. Na rys. 5 pokazano zależność siły nacisku stykowego od długości
kroku całkowania numerycznego. Parametr ten wariantowano w zakresie
0,001÷0,00001s. Ze względu na bardzo
dobrą zbieżność rozwiązań, do dalszych
obliczeń można było przyjąć wartość
0,001s, korzystną ze względu na najkrótszy czas symulacji. Test ten wykonano na
odcinku o długości trzech przęseł, prędkość pantografu wynosiła 300 km/h. Aby
skrócić czas obliczeń, test ten wykonano
dla liniowego modelu sieci, w którym
wieszaki przenoszą zarówno rozciąganie, jak i ściskanie.
Wyniki wstępnej walidacji
W tabeli 2 zestawiono wynikowe wartości wielkości wyjściowych wymaganych przez normę [6], które zostały
wyznaczone dla modelu odniesienia
za pomocą proponowanej metody symulacyjnej. W tabeli pokazano wyniki
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dla obu wymaganych prędkości ruchu
pantografu: 250 km/h i 300 km/h i porównano je z granicami normowymi,
w których powinny się mieścić wyniki
symulacji wyznaczone metodą podlegającą walidacji. Kolorem zielonym
oznaczono wartości mieszczące się w
granicach normowych, natomiast kolorem czerwonym – wartości przekraczające granice normowe. Ocenę wyników
przedstawionych w tabeli przeprowadzono na końcu pracy – w podsumowaniu.
Na rys. 6 porównano historie czasowe zmian siły nacisku stykowego podczas przejazdu pantografu przez piąte i
szóste przęsło modelu sieci, wygenerowane przy dwóch prędkościach jazdy.
Pokazane dwa przebiegi odniesiono
do poziomu siły statycznej (120 N). Jak
widać na rysunku, wzrost prędkości
pantografu do 300 km/h powoduje
wyraźne zwiększenie lokalnych pików
siły nacisku stykowego, w porównaniu
z prędkością 250 km/h. To zwiększenie pików lokalnych nie ma istotnego
wpływu na wartość średnią siły, ale jak
łatwo przewidzieć – skutkuje wzrostem
odchylenia standardowego z 31 N do
prawie 40 N (por. tabela 2).
Obliczone miary statystyczne rozwiązania (wartość średnia i odchylenie
standardowe) nie dają informacji na temat rozkładu prawdopodobieństwa siły
nacisku stykowego (tj. częstości występowania poszczególnych wartości siły).
Tę informację daje w przybliżeniu rozkład empiryczny w postaci histogramu.
Na rys. 7 i 8 przedstawiono histogramy
siły nacisku stykowego, wyznaczone na
podstawie przebiegów czasowych pokazanych na rys. 6, które obejmują przejazd pantografu przez przęsła nr 5 i 6.
Oś pionowa określa procentowy udział
(w badanym przebiegu siły nacisku
stykowego) tych wartości, które mieszczą się w kolejnych przedziałach na osi
poziomej, przy czym przyjęto podział
na przedziały co 5 N. Kształt histogramu wyznaczonego przy prędkości 250
km/h (rys. 7) pokazuje, że rozkład dynamicznej siły nacisku pantografu jest jednomodalny, zbliżony do normalnego
(gaussowskiego). Wartości siły skupiają
się wokół wartości średniej (ok. 116 N),
zbliżonej do poziomu statycznego (120
N). W przypadku prędkości większej
(300 km/h), skupienie wartości siły nacisku stykowego wokół wartości średniej

4. Drgania przewodu jezdnego na środkowym wsporniku sieci (między przęsłem piątym i szóstym), w
zależności od liczby funkcji bazowych zastosowanych do aproksymacji przemieszczeń

5. Zmiany siły nacisku stykowego w obrębie pierwszego i drugiego przęsła, w zależności od długości
kroku całkowania numerycznego (trójprzęsłowy model sieci)

6. Historia czasowa siły nacisku stykowego podczas przejazdu przez piąte i szóste przęsło sieci przy
różnych prędkościach ruchu pantografu

jest zdecydowanie mniejsze a rozkład
trudno uznać za gaussowski (rys. 8). Na
podstawie przedstawionych histogramów można w łatwy sposób wyznaczyć procent utraty kontaktu, zliczając
częstość występowania wartości siły
równej zero lub mniejszej i odnosząc ją
do liczebności całego zbioru wartości.

Na rys. 9 i 10 pokazano przykładowe
wykresy drgań układu sieć trakcyjna –
pantograf, wygenerowane dla dwóch
rozważanych prędkości przemieszczania się pantografu wzdłuż sieci. Z przebiegów drgań mogą być odczytywane
maksymalne i minimalne wartości przemieszczeń, a także może być określany
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7. Histogram siły nacisku stykowego przy prędkości ruchu pantografu 250 km/h

tografu przejeżdżającego przez piąte
i szóste przęsło. Te przęsła, zgodnie z
terminologią normy [6] stanowią „analizowany odcinek sieci”, czyli podzestaw
całkowitej długości modelu sieci jezdnej górnej, na który nie mają wpływu
początkowe stany nieustalone i efekty
końcowe modelu. Jak wynika z rys. 10,
jedynie w przybliżeniu można uznać, że
drgania ślizgacza pantografu w obrębie
analizowanego odcinka są już ustalone (powtarzalne). Należałoby rozważyć
wydłużenie całkowitej długości modelu
sieci.
Podsumowanie

8. Histogram siły nacisku stykowego przy prędkości ruchu pantografu 300 km/h

9. Historia czasowa pionowego przemieszczenia przewodu jezdnego na środkowym wsporniku sieci
przy różnych prędkościach ruchu pantografu (wartości ujemne oznaczają uniesienie przewodu)

charakter drgań. Na przykład, na rys. 9
widoczne jest najpierw oscylacyjne narastanie uniesienia przewodu jezdnego
do wartości maksymalnej, następnie,
po przejeździe pantografu przez obserwowany punkt sieci, uniesienie szybko
maleje a po oddaleniu się pantografu
pojawiają się drgania swobodne. Punkt
obserwacji drgań przewodu jest położony na wsporniku sieci (mówiąc ściślej,
zgodnie z terminologią zastosowaną w
TSI [3] – przy ramieniu odciągowym),
między przęsłem piątym i szóstym.
Wpływ prędkości ruchu pantografu na
uniesienie przewodu jest generalnie
mniejszy niż w przypadku siły nacisku
stykowego.
Rys. 10 pokazuje historię czasową
pionowych drgań ślizgacza pantografu

w trakcie przejazdu przez cały dziesięcioprzęsłowy model sieci. Skrajne fragmenty pokazanych przebiegów obrazują odpowiednio – początkowy stan
nieustalony będący skutkiem wjazdu
pantografu na pierwsze przęsło i efekt
końcowy wynikający ze zjazdu pantografu z ostatniego przęsła sieci. Oba te
fragmenty są niepożądanym skutkiem
przyjętego modelu obliczeniowego, w
którym zakłada się, że końce przewodu jezdnego w przęsłach skrajnych są
punktami stałymi oraz przemieszczenia
dynamiczne elementów pantografu
przed wjazdem na zestaw dziesięciu
przęseł i po zjeździe są zerowe. Środkowe fragmenty wykresów (tj. pozycja
pantografu między 240 m a 360 m)
ilustrują przebieg drgań ślizgacza pan-

W artykule przedstawiono pierwszą
próbę walidacji metody symulacyjnej zaproponowanej przez autorów
w pracach [4] i [5]. Zaprezentowany w
tablicy 2 zestaw wyników stanowi przykład wyznaczenia charakterystyki dynamicznej sieci jezdnej kolejowej trakcji
elektrycznej, w rozumieniu TSI Energia.
Możliwość uzyskania, na podstawie
symulowanych drgań sieci, wielkości
wyjściowych wymaganych przez TSI
[3] oraz normę [6], świadczy o przydatności autorskiej metody obliczeniowej
jako narzędzia do praktycznej oceny
zgodności charakterystyki dynamicznej
sieci z wymaganiami TSI. Z uwagi na
fakt, że metoda obliczeniowa musi być
poddana walidacji zgodnie z normą
[6], porównano wyniki uzyskane przy
zastosowaniu danych wejściowych
tzw. modelu odniesienia, z granicami
normowymi. Niektóre z uzyskanych
wyników, głównie średnia siła nacisku
stykowego, odchylenie standardowe
czy statystyczna minimalna siła nacisku
stykowego, mieszczą się w granicach
normowych. W pozostałych przypadkach zakresy normowe przekroczone są
nieznacznie. Można się spodziewać, że
uwzględnienie większej liczby iteracji w
procedurze wyznaczania nieliniowego
składnika równania ruchu, kompensującego wpływ wieszaków ściskanych, doprowadzi do dokładniejszego wyznaczenia wielkości wyjściowych. Wpływ
liczby iteracji w tej procedurze na wyniki symulacji zostanie przeanalizowany
w kolejnym etapie badań.
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10. Historia czasowa przemieszczenia ślizgacza przy różnych prędkościach ruchu pantografu
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Systemy ochrony przed prądami błądzącymi i ich monitoringu
oraz ochrona przeciwporażeniowa na II linii metra w Warszawie
Systems of protection against stray currents and their monitoring
and protection against shock on the II line of the metro in Warsaw
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Streszczenie: W pracy przedstawiono system biernej ochrony przed prądami błądzącymi zastosowany na centralnym odcinku II linii metra
w Warszawie. Opisano system Monitoringu Prądów Błądzących wdrożony na tym odcinku metra. Podano stosowane kryteria wobec układów pracy systemu ochrony przed prądami błądzącymi oraz ocenę korozyjnego zagrożenia podziemnej konstrukcji. Omówiono zasady
wykorzystane w MPB do sygnalizacji zwarć szyny metra – konstrukcja metra. Przedstawiono zastosowany system ochrony przeciwporażeniowej pasażerów i pracowników metra.
Słowa kluczowe: Systemy ochrony; Metro; Prąd błądzący
Abstract: The paper presents a system of passive protection against stray currents that was applied to the central section of the second
metro line in Warsaw. Stray currents monitoring system deployed on this stretch of metro line was desribed. The criteria for abnormal states
assesment and assesment of electrochemical corrosion risks of the underground infrastructure were given. The principles used in SCM for
signalling short circuits between subway rails and subway construction were given. Passenger and staﬀ safety system was described.
Keywords: Systems of protection; Metro; Current straying

W czasie eksploatacji I linii metra w
Warszawie można było zaobserwować istotne zmiany dotyczące bezpieczeństwa zarówno pasażerów jak
całej infrastruktury metra. Związane to
było z wydarzeniami jakie miały w tym
okresie miejsce na świecie w różnych
eksploatowanych liniach podziemnej
kolejki - metra. Autor artykułu [1] przedstawił szereg zagadnień powiązanych
z infrastrukturą i jej bezpieczeństwem
jak również obsługi i pasażerów w czasie eksploatacji wprowadzonych już
na etapie projektowania. Bezpośrednie bezpieczeństwo szczególnie pasażerów wsiadających i wysiadających
z wagonów metra związane jest z faktem, że pojazd znajduje się na potencjale szyn po których się poruszają wagony, a pasażer na potencjale peronu.
Potencjały te z reguły są różne i mogą
być na niebezpiecznym dla człowieka
poziomie. Bezpieczeństwo pośrednie
związane jest z długotrwałym oddziaływaniem zmiennego potencjału szyn

zelektryﬁkowanego prądem stałym
transportu naziemnego jak i podziemnego. Niezależnie od miejsca posadowienia szyn zjawisko to związane jest
prądami błądzącymi i korozją elektrochemiczną podziemnych konstrukcji
metalowych.
System zasilania trakcji elektrycznej
metra jest systemem prądu stałego o
znamionowym napięciu 750 V. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Kolejnictwa układ zasilania jest taki sam jak na
I linii metra. Dzięki temu na odcinku ok
6 km mamy 4 podstacje trakcyjne zasilające szlak oraz jedną z zasobnikiem
superkondensatorowym i polami
zasilającymi tory odstawcze. Wymagania ochrony przeciwporażeniowej
dla systemów trakcyjnych ac i dc podane są w normie [2], a w przypadku
prądu stałego (dc) szereg zaleceń z [2]
jest przeciwieństwem do wymagań
ochrony przed prądami błądzącymi
[3] – upływającymi z sieci powrotnej
systemu trakcyjnego dc do otoczenia.

Zagadnienie to szerzej omówiono w
literaturze [4]
Konstrukcja stacji i tuneli na II linii
z punktu widzenia ochrony
Konstrukcja tuneli na II linii metra
składa się okrągłych tubingów żelbetowych o długości ponad 1.1 m. Pierścień tubingu o średnicy ponad 5,5 m
tworzony jest z siedmiu segmentów
żelbetowych, które w procesie budowy tunelu wypełniają przestrzeń
za drążącą go tarczą i oddzielają zewnętrzny grunt (elektrolit glebowy,
ziemię) od wnętrza. Zarówno segmenty tubingów jak i same pierścienie są
uszczelniane przekładką z tworzywa,
która jest instalowana w specjalnych
rowkach na krawędziach czołowych
segmentów i tubingów. Zewnętrzna warstwa betonu nad zbrojeniem
segmentu zapewnia izolacje wodną i
elektryczną. Od wewnątrz w każdym
segmencie wyprowadzone są marki
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mające metaliczny styk ze zbrojeniem
segmentu. Wyrywkowo przeprowadzone pomiary metodą impulsową
[5] oraz częstotliwościową [6] wykazały, że w stanie po zmontowaniu konstrukcji tunelu pomiędzy segmentami
w pierścieniu jak segmentami sąsiednich pierścieni rezystancja wynosi od
kilku do kilkudziesięciu Ω. Z punktu widzenia izolacji elektrycznej na napięcia
230 V w gniazdkach elektrycznych ta
mała rezystancja oznacza jednak, że
zbrojenie poszczególnych segmentów tubingów są izolowane od siebie
oraz od ziemi zewnętrznej (elektrolitu
glebowego) ponieważ różnice napięć
pomiędzy tymi segmentami nie będą
osiągać tak dużych wartości.
O izolacji konstrukcji wykonanych
techniką ściany szczelinowej czyli
wentylatorowni szlakowych oraz korpusów stacji na II linii pomiarowo niestety nie można nic powiedzieć. Stacje
metra o dwóch lub trzech komorach
- pasażerskiej, rozjazdów oraz torów
odstawczych nie zostały w czasie ich
budowy wyposażone w izolowane
elektrycznie dylatacje np. na styku
poszczególnych komór. Tym samym
konstrukcje te pozbawiono możliwości kontrolowanej biernej ich ochrony
przed prądami błądzącymi pochodzącymi z obcych źródeł np. trakcji tramwajowej czy kolejowej lub glebowych
makroogniw. Jednocześnie brak takich dylatacji uniemożliwia realizację
pomiaru konduktancji przejścia korpusu wybudowanej już stacji względem otaczającej ją ziemi (elektrolitu
glebowego). W tym przypadku pozostaje jedynie doświadczenie z budowy i eksploatacji I linii, gdzie korpusy
stacji wykonano również techniką
ściany szczelinowej. Na I linii konstrukcje te pozbawione są warstwy izolacyjnej podobnie jak i drążone tunele
wykonane z tubingów żeliwnych [7].
Na II linii mamy zatem najprawdopodobniej przypadek przewidywany w
[8], gdzie korpusy konstrukcji wykonanych techniką ścian szczelinowych
stanowią uziomy, zaś konstrukcje tuneli odpowiadają połączeniom kablowym pomiędzy uziomami. Powyższe
rozwiązanie wynika z faktu, że wewnętrzne metalowe instalacje ułożo-

ne w tunelach, a zwłaszcza metalowe
korytka kablowe i magistrala uziemiająca przechodzące przez wszystkie
konstrukcje łączą je także elektrycznie. Podobną funkcję spełniają ekrany
kabli elektroenergetycznych SN i nn
przyłączane w miejscach podłączenia
do rozdzielni i odbiorników w celu
zapewnienia bezpieczeństwa porażeniowego. Ekrany kabli teletechnicznych przyłączane są na krańcach do
zbrojenia w celu eliminacji zakłóceń
od pracujących wewnątrz konstrukcji
metra aparatów i urządzeń łączności,
elektronicznych, energoelektronicznych oraz elektrycznych. Połączenie
te w znacznie mniejszym stopniu,
ale również przyczyniają się do wyrównywania potencjałów pomiędzy
konstrukcjami ze ścian szczelinowych.
Dodatkowo w tunelach wykonana
jest wewnętrzna ekwipotencjalizacja
wszystkich segmentów tunelu znajdujących się ponad poziomem płyty
torowiska. Bezpieczeństwo porażeniowe od napięć przemiennych 50 Hz z
systemu elektroenergetycznego do
zasilania potrzeb własnych zapewnia
system uziomów fundamentowych w
korpusach stacji i wentylatorni szlakowych oraz pięcioprzewodowa instalacja nn w systemie TN.
System ochrony przed prądami
błądzącymi
Podziemna konstrukcja metra, a dokładniej jej zbrojenie, narażona jest na
oddziaływania zewnętrznych źródeł
prądów płynących w ziemi oraz własnego systemu trakcyjnego. W warunkach Warszawy do źródeł zewnętrznych należy zaliczyć szynowe trakcje
kolejową i tramwajową, makroogniwa
występujące na terenie miasta [9] oraz
prądy telluryczne pochodzące od zaburzeń promieniowania elektromagnetycznego słońca. Jak ustalono [10]
nieregularność występowania zjawisk
burz magnetycznych oraz zróżnicowany kierunek przepływu prądów tellurycznych nie powodują uszkodzeń
korozyjnych w konstrukcjach podziemnych, chociaż przyczyniają się
do uszkodzeń w systemach elektroenergetycznych. Oddziaływania sys-

temu kolejowego i tramwajowego są
uzależnione od taboru, rozkładu jazdy,
stanu sieci powrotnej oraz warunków
pogodowych, a także w znacznym
stopniu od wzajemnego usytuowania
względem podziemnej konstrukcji.
Jednym ze sposobów biernej ochrony przed oddziaływaniami prądów w
ziemi jest izolowanie konstrukcji od
elektrolitu glebowego, drugim jest
zmiana rezystancji wzdłużnej konstrukcji przez wprowadzanie izolacji
poprzecznych (w rurociągach są to
monobloki) sekcjonujących długą
konstrukcję. Następne metody ochrony należą do grupy aktywnych i w
tej pracy zostały pominięte. Na II linii
metra konstrukcje tuneli (jego zbrojenie) jest izolowane od zewnętrznego
elektrolitu glebowego co oznacza zastosowanie środka ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących na
tunele. W celu zmniejszenia wymiany
prądu pomiędzy konstrukcjami stacji i
wentylatorni szlakowych centralnego
odcinka II linii wykorzystano izolacje
tuneli od ziemi (elektrolitu glebowego) do wprowadzenia sekcjonowania
odcinków z konstrukcjami ścian szczelinowych. Tylko dzięki tej zewnętrznej
izolacji w tunelach można było uzyskać poprzeczne dylatacje z izolacją
wykonując zwieralne przerwy w ciągłości magistrali uziemiającej oraz w
korytkach kablowych na wybranych
przekrojach tubingu. Dzięki temu uzyskano możliwość oddzielania od siebie
korpusów sąsiednich stacji i wentyaltorni szlakowych. Zanim sprawdzono skuteczność tego środka ochrony
przed prądami wykonano badania
pojedynczych przerw oraz sprawdzono bezpieczeństwo porażeniowe i
selektywność działania zabezpieczeń
przy zwarciach w sieciach nn prądu
przemiennego zasilających obiekty
np. sterowania ruchem, czy oświetlenia zainstalowane w tunelach oraz
wentylatorniach szlakowych. Uzyskano pozytywne wyniki pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji
uziemień zarówno przy zwartych jak i
rozwartych zworach na dylatacjach w
tunelach dzięki temu dopuszczono do
zastosowania system biernej ochrony
przed prądami błądzącymi zwłaszcza
29
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W celu dobrania układu połączeń biernego systemu ochrony przed prądami
błądzącymi na centralnym odcinku II
linii metra wykonany jest układ pomiarowo-rejestrujący zwany systemem
Monitoringu Prądów Błądzących, którego zadaniem jest rejestrowanie oraz
przechowywanie wartości mierzonych wielkości, a także sygnalizowanie
wystąpienia zwarć pomiędzy siecią
powrotną metra a konstrukcją. System
MPB jest cało liniowy, ale składa się z
poszczególnych szafek pomiarowych
rozmieszczonych w konstrukcjach
stacji i wentylatorni. Cztery znaki alfanumeryczne zapewniają opis szafki,
który jednoznacznie określa położenie
punktu w konstrukcji centralnego odcinka. Każda szafka obejmuje obszar
w którym mierzone są występujące w
nim następujące wielkości:
ST – napięcie pomiędzy konstrukcją,
a szynami w miejscu zainstalowania szafki V
S – spadek napięcia w szynach po-

L 101+17

C 09 TC p1
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H
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z obcych źródeł. W celu zminimalizowania oddziaływania własnej sieci
powrotnej zbudowanej wewnątrz
konstrukcji należy zadbać o wyizolowanie sieci szynowej oraz aparatury
do niej przyłączonej od konstrukcji.
Posadowienie i mocowanie torowiska
w systemie EBS przy prawidłowym
wykonaniu oraz braku kapiącej, a tym
bardziej stojącej wody na podtorzu w
której zanurzona byłaby stopka szyny,
sprzyja uzyskaniu jednostkowej konduktancji przejścia szyny – tunel pojedynczego toru wymaganej w normie
[3] wydanej w 1998 r. Istotną wadą
centralnego odcinka jest długość torowiska bez możliwości jego podziału
na krótsze odcinki. Utrudnia to w znaczący sposób ustalenie możliwych w
czasie eksploatacji miejsc pojawiania
się zwarć pomiędzy trakcyjną siecią
powrotną a zbrojeniem podziemnej
konstrukcji, czego doświadczono już
w czasie eksploatacji. Ocenę skuteczności działania ochrony przed prądami błądzącymi wszystkich źródeł na
konstrukcję metra zapewnia system
Monitoringu Prądów Błądzących

CL 3
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1. Idea systemu monitoringu prądów błądzących na centralnym odcinku II linii metra w Warszawie.
Po lewej stronie fragment od stacji Rondo Daszyńskiego – (C09) do stacji Nowy Świat - Uniwersytet
- (C12) na lewym brzegu Wisły, a po prawej stronie tunele (V13) i stacja Kopernik (Powiśle) - (C13) do
stacji Dworzec Wileński - (C15).

między szafkami pomiarowymi V
TC – potencjał konstrukcji względem
cynkowej elektrody odniesienia
wystającej z konstrukcji V
T – spadek napięcia na konstrukcji
w mV z możliwością przeliczenia
na wartość prądu płynącego w
konstrukcji A
SKT – napięcie pomiędzy szynami
kolejowymi a konstrukcja metra
V
STrT – napięcie pomiędzy szynami
tramwajowymi a konstrukcją
metra V

IP – prąd podstacji trakcyjnej zasilającej pojazdy metra A
Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy rozmieszczenie szafek pomiarowych w konstrukcji centralnego
odcinka II linii metra oraz wielkości TC
i T. Szafki pomiarowe podobnie jak i
elektrody zainstalowane są na stacjach
oraz wentylatorniach szlakowych. W
przypadku stacji trójkomorowych C09
i C15 rozmieszczono po trzy szafki, zaś
na pozostałych po dwie oraz po jednej
w każdej wentylatorni. Na nieparzystych stacjach znajdują się podstacje
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Tab. 1. Zestawienie wartości ekstremalnych i średnich napięcia szyny tunel ST wzdłuż centralnego
odcinka II linii metra zarejestrowanych w dniu 23.11.2015 r w czasie od godz. 7:00 do 8:30.
================================================================================
|
TABELA WYNIKÓW PODSTAWOWYCH POMIARÓW RZECZYWISTYCH
|
|
|
|
Poczatek pomiaru : 15.11.23 07:00:00
|
|
Koniec
pomiaru : 15.11.23 08:30:00
|
|
Liczba pomiarów przewidywana :10800
|
-------------------------------------------------------------------------------| CP | WIELKO ! | ZAKR. |
MIN
|
MAX
|
SR|
SR+
|
%+
| l. pom.|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP09|
1C09ST|100,0 V| -25,391|
23,926|
-0,753|
4,677| 82,685|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP09|
2C09ST|100,0 V| -25,513|
24,048|
-0,755|
4,674| 82,657|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP09|
3C09ST|100,0 V| -24,170|
24,658|
-0,762|
4,406| 81,407|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP09|
V10ST|100,0 V| -20,874|
21,973|
-0,811|
3,658| 78,148|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP09|
C10ST|100,0 V| -20,752|
20,508|
-3,078|
0,934| 29,852|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
2C10ST|100,0 V| -15,869|
20,508|
-0,889|
2,795| 69,046|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
V11ST|100,0 V| -16,357|
20,508|
-0,834|
2,781| 68,130|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
V11STI|100,0 V| -99,976| 100,098| -10,543|
13,340| 54,389|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
C11ST|100,0 V| -16,968|
19,897|
-0,795|
2,946| 68,704|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
C11STI|100,0 V| -99,976| 100,098| -10,892|
13,015| 53,593|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
2C11ST|100,0 V| -16,846|
20,020|
-1,022|
2,674| 64,148|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP11|
V12ST|100,0 V|
-9,521|
9,155|
-1,097|
0,921| 50,019|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP13|
2C12ST|100,0 V| -21,362|
17,578|
-2,412|
1,846| 47,259|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP13|
V13ST|100,0 V| -28,442|
22,095|
-3,235|
1,632| 43,120|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP13|
1C13ST|100,0 V| -21,118|
16,602|
-2,323|
1,024| 41,750|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP13|
2C13ST|100,0 V| -35,156|
27,954|
-3,898|
1,590| 38,287|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP14|
V14ST|100,0 V| -41,016|
33,691|
-5,293|
1,253| 28,991|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP14|
1C14ST|100,0 V| -44,434|
32,349|
-6,381|
1,236| 26,574|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP14|
2C14ST|100,0 V| -46,143|
33,447|
-6,850|
1,283| 25,815|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP15|
1C15ST|100,0 V| -50,293|
42,603|
-7,140|
1,396| 26,454|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP15|
2C15ST|100,0 V| -50,659|
41,504|
-7,156|
1,397| 26,565|
10800|
-----------------------------------------------------------------------------------|CP15|
3C15ST|100,0 V| -50,537|
41,504|
-7,155|
1,394| 26,528|
10800|
------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Wielkości V11STI oraz C11STI to napięcia szyn I linii metra względem zbrojenia korpusu odpowiednio łącznika pomiędzy obiema liniami i oraz stacji C11. Należy zwrócić uwagę, że w tym zestawieniu są to dwie wielkości o
największych wartościach ekstremalnych i średnich.

trakcyjne zasilające pociągi metra. Ze
zbiorczego bocznika w szaﬁe kabli powrotnych do systemu MPB wprowadzone są sygnały proporcjonalne do
wielkości prądu pobieranego z podstacji.
W miejscach zbliżeń, skrzyżowań
oraz wspólnego przebiegu szyn tramwajowych i kolejowych rejestrowane
są napięcia pomiędzy tymi szynami a
konstrukcją.
Opis każdej zarejestrowanej wielkości pozwala intuicyjnie jednoznacznie
określić miejsce skąd (z którego miejsca) ona pochodzi.
W szafkach pomiarowych znajdują
się przetworniki analog cyfra o zakresach wejściowych sygnału analogowego dopasowanych do mierzonych
wielkości. Liczba przetworników w

szafce zależna jest od ilości mierzonych sygnałów. Kolejność występowania sygnałów w szafkach zapisana
jest w pliku konﬁguracyjnym. Dzięki
temu przetworzone na cyfrę sygnały,
są przesyłane z szafek światłowodową
siecią Ethernetową do serwera w Centralnej Dyspozytorni. Z każdej szafki na
centralnym odcinku II linii metra można za pomocą oprogramowania wgranego na laptopa sprawdzić czy pozostałe aktualnie pracują, podglądać
jakie wartości chwilowe są rejestrowane z częstością 2 Hz oraz przegrać zarejestrowane dane za ostatni miesiąc.
Wcześniejsze dane są dostępne na
serwerze w CD. Do wizualizacji wyników systemu MPB służy specjalistyczne oprogramowanie ANPRB2. Wizualizacja dotyczy wszystkich wielkości

rejestrowanych w MPB, które można
zestawiać centralami pomiarowymi
(grupami do czterech szafek pomiarowych zainstalowanych obok siebie
w obrębie nieparzystej stacji) lub wybraną jedną wielkością za cały odcinek
lub z kilku szafek. Obsługa programu
umożliwia uzyskanie wyników za dowolny przedział czasu o ile są dostępne pliki z rejestracją i w tym przedziale
czasu nie nastąpiły zmiany w konﬁguracji – pracy wszystkich elementów całego systemu. Prezentacja może być w
postaci tabelarycznej – „wyników podstawowych” - zawierającej zestawienie
wartości ekstremalnych oraz średnich
dodatnich i ujemnych a także wskaźnika proporcji sygnałów dodatnich i
ujemnych w analizowanym przedziale
czasu. Przykładowo pokazano w tabeli
1 wydruk z ekranu tabelarycznego zestawienia wyników rejestracji napięcia
ST szyny metra – (magistrala) zbrojenie konstrukcji metra zarejestrowane
w dniu 23. listopada 2015 r w godzinach od 7:00 do 8:30. Wyniki można
zaprezentować także w formie graﬁcznych wykresów przebiegów czasowych wartości chwilowych i średnich
30 minutowych oraz dla przedziału
czasu w skali drogi tj. wzdłuż konstrukcji. Na rysunkach 2 i 3 pokazano
wyniki z tabeli 1 w postaci wykresów
odpowiednio z wartości chwilowych i
z wartości uśrednionych. Oprogramowanie umożliwia także analizy korelacyjne, tworzenie histogramów, które
na obecnym etapie służyć mają celom
poznawczym i porównawczym np. ze
stosowanymi w praktyce kryteriami
oceny zagrożeń.
Ponieważ wykresy z rys. 2 i 3 dotyczą tego samego przedziału czasu
zawartego w pełnych i półgodzinnych
przedziałach czasu to oba wykresy
będą jednakowe. Wartości uśredniane przechowywane w programie są
zliczane za 15 minut. Zastosowany w
analizie wyników 30 minutowy przedział czasu to efekt doświadczeń przy
pomiarach zagrożeń korozyjnych od
prądów błądzących różnych podziemnych konstrukcji metalowych.
Pierwsza kolumna tabeli 1 określa
centralę pomiarową – stację z zasila31
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niem trakcyjnym wokół której są mierzone i archiwizowane wielkości. W
drugiej kolumnie występuje opis wielkości, dzięki któremu wiadomo w której szafce pomiarowej ona występuje,
zaś w trzeciej kolumnie podany jest
zakres pomiarowy zastosowanego
przetwornika. Następne cztery kolumny to kolejno wartości ekstremalne
minimalna i maksymalna oraz średnie
ujemne i dodatnie. W kolejnej kolumnie podany jest procent wartości powyżej zera z liczby próbek podanej w
ostatniej kolumnie. Najczęściej liczba
próbek odpowiada zadeklarowanemu
przedziałowi czasu dokonywanej analizy przy częstotliwości próbkowania
2 Hz. W przypadku, gdy liczba ta jest
mniejsza, to oznacza, że brakująca
liczba próbek uległa utracie np. przy
transmisji lub przetwarzaniu sygnału
analogowego na cyfrowy.

2. Przykładowy wykres rozkładu napięcia szyny tunel wzdłuż centralnego odcinka II linii metra
zarejestrowany w dniu 23.11.2015 r pomiędzy 7:00 a 8:30. Wykres utworzony z wartości chwilowych
(rzeczywistych) kolor czerwony to wartości ekstremalne występujące w analizowanym przedziale
czasu; kolor zielony to wartości średnie dodatnie i ujemne za ten sam przedział czasu.

Ocena zagrożenia od prądów
błądzących
Wstępnej oceny oddziaływania poszczególnych źródeł trakcyjnych na
konstrukcję metra dokonuje się wyliczając wartości średnie dodatnie i
ujemne z napięć pomiędzy konstrukcją a szynami: ST, SKT i STrT w czasie
jednej doby. Zgodnie z literaturą [11]
tylko przekraczanie wartości podanych w normie [12] należy uznać jako
zagrożenie, zaś wartości poniżej tych
progów wymagają dodatkowych informacji. Ostrzejszym podejściem do
oceny źródeł jest wyliczanie wartości
średnich z godzin szczytu, kiedy ruch
jest największy jak i oczekiwane średnie.
Wartości prądów płynących w konstrukcji wyznaczane są metodą pośrednią, która zwłaszcza przy słabo
izolowanych konstrukcjach podziemnych jest mało dokładna. Wszelkie
zabiegi i poprawki wprowadzane do
układu pomiarowego metoda techniczną przy wyznaczaniu rezystancji
wzdłużnej odcinka dotyczą rezystancji
w danym momencie pomiaru. Korzystanie z tej wartości w różnym okresie czasu oznacza założenie stałości
wyznaczonej rezystancji wzdłużnej

3. Rys. 3 Przykładowy wykres rozkładu napięcia szyny tunel wzdłuż centralnego odcinka II linii metra
zarejestrowany w dniu 23.11.2015 r pomiędzy 7:00 a 8:30. Wykres utworzony z wartości uśrednionych;
kolor czerwony to wartości ekstremalne występujące w analizowanym przedziale czasu; kolor zielony
to wartości średnie dodatnie i ujemne za ten sam przedział czasu.

w czasie. Założenie to może budzić
obiekcje zwłaszcza jeżeli po pomiarach na danym odcinku były prowadzone prace związane z uszczelnianiem konstrukcji z wykorzystywaniem
iniekcji. Dodatkowo spadki napięcia
na konstrukcji mierzone są w miliwoltach i dlatego należy sprawdzać
przesuniecie wartości zerowej przetworników. Pomimo tych zastrzeżeń
wyraźnie są widoczne zmiany prądów w konstrukcji (spadków napięć
na konstrukcji) wynikające z godzin
ciszy nocnej jak i szczytu ruchu pojazdów trakcyjnych. Wprowadzanie
zmian w układzie połączeń biernej
ochrony przed prądami błądzącymi
również powoduje widoczne zmiany
(zwłaszcza na wartościach średnich)
w rozpływach prądów w konstrukcji
zarówno w godzinach nocnych jak i
szczytów w ruchu pojazdów. Wartości
prądów przepływających przez po-

szczególne fragmenty konstrukcji i ich
zmiany mogą być wskaźnikiem, ale w
godzinach ciszy nocnej często średnie
30 minutowe nie są równe zeru. To
świadczy o prądach makroogniw lub
depolaryzacji konstrukcji jeżeli średnie
maleją w czasie trwania ciszy nocnej i
utrudnia ocenę zagrożenia.
Najistotniejszym kryterium oceny
zagrożenia korozyjnego podziemnej
konstrukcji od prądów błądzących
jest zmiana potencjału tej konstrukcji. Zgodnie z normą [13], która jest
odpowiednikiem normy europejskiej,
można przyjmować, że zagrożenie
konstrukcji metra przez korozję elektrolityczną nie „występuje” – szybkość
korozji konstrukcji jest na technicznie
dopuszczalnym poziomie, jeżeli wartość średnia przesunięcia potencjału względem ziemi ∆TC w godzinie
szczytowego ruchu, w stosunku do
wartości tego potencjału przy braku
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prądów błądzących, jest mniejsza niż
∆TC = TCsz – TCn < + 100 mV
(1)
Przy czym TCsz jest wartością średnią
potencjału tunelu w czasie szczytu porannego (godz. 6:30-8:30) lub szczytu
popołudniowego (godz. 14:30-17:00),
natomiast TCn jest wartością średnią
tego potencjału w czasie nocnej przerwy w ruchu (godz. 1:00-3:00).
Na centralnym odcinku II linii metra
w Warszawie dodatnie przesunięcia
zmian średnich potencjału konstrukcji
∆TC nie przekraczają +25 mV i występują na obu krańcach tego odcinka.
Największe ujemne przesunięcie ∆TC
występuje na korpusie stacji C14 i
oznacza wpływanie do konstrukcji
prądów upływających z pobliskich
torów kolejowych śródmiejskich i dalekobieżnych. Wartość ta przekracza
-50 mV i ze względu na brak dylatacji
z izolacją w ścianach na styku komór
tej stacji nie mamy technicznej możliwości zbadania wpływu zmiany rezystancji wzdłużnej korpusu stacji na
obniżenie amplitudy zmian ∆TC.
Obecnie prowadzone są prace
porównawcze nad korelacjami rejestrowanych wielkości i zagrożeniem
konstrukcji oraz sygnalizacją zwarć w
sieci powrotnej względem konstrukcji
tuneli.
Wykrywanie zwarcia
Ponieważ stan zwarcia sieci powrotnej
metra z jej konstrukcją jest zjawiskiem
nader niepożądanym z punktu widzenia trwałości podziemnej konstrukcji
metra system MPB został wyposażony w procedurę wykrywania stanów
zwarcia. Na II linii służą do tego celu
pary sygnałów ST i TC. W godzinach
szczytu za każde 30 minut wyliczane
są wartości średnie dodatnie i ujemne
wielkości ST oraz dla wybranych wielkości TC wyznaczane są wartości ekstremalne. Jeżeli para sygnałów spełnia
jednocześnie dwa następujące warunki:
Dla średniej ujemnej
UST30- > USTg- oraz TCmin < TCgrmin
Dla średniej dodatniej

UST30+ <USTg+ oraz TCmax > TCgrmax
To system sygnalizuje zwarcie podając
jednocześnie wielkości, które przekroczyły wartości graniczne. Wartości
graniczne zostały ustalone w efekcie
długotrwałych obserwacji normalnego stanu jazd metra z pasażerami zarówno w dni robocze jak i świąteczne
oraz wyliczeń wartości średnich ST dla
poszczególnych 30 minutowych przedziałów czasu w godzinach szczytów
porannego i popołudniowego. Z ponad 5 miesięcy obserwacji wyliczono
dla każdej wielkości ST wartości średnie dodatnie i ujemne. Sprawdzono
rozrzut wyników poszczególnych
średnich 30 minutowych. Za wartość USTg- oraz USTg+ dla danego
punktu pomiarowego przyjęto 35%
odpowiednich wyliczonych średnich
długoterminowych. Podobna analiza
dotyczyła wielości TC, których w systemie jest dużo więcej, ale niektóre z
zamontowanych elektrod generują
sygnały z nieoczekiwanymi przebiegami – np. brak charakterystycznych dobowych zmian potencjału konstrukcji.
W przypadku potencjałów rejestrowane były wartości ekstremalne podczas normalnej pracy. Do sygnalizacji
zwarć wybrano elektrody o większej
amplitudzie zmian. Ostateczną weryﬁkacją przyjętych wartości granicznych
było przeprowadzenie 30 minutowego kontrolowanego zwarcia na zaciskach urządzenia służącego ochronie
porażeniowej pasażerów.
Niestety, ale przed przystąpieniem
do poszukiwania miejsca wystąpienia
zwarcia należy dokonać przeglądu
wyników rejestracji z okresu sygnalizacji zwarcia. Istotną wskazówką są kierunki prądów w konstrukcji. W miejscu
zwarcia prądy w tym samym czasie
spływają lub wypływają zależnie od
polaryzacji napięcia ST. Odcinek pomiaru spadku napięcia na konstrukcji,
gdzie występuje zwarcie wykazuje
nieokreślone wartości chwilowe lub
średnie zaś bezpośrednio sąsiednie
mają przeciwne znaki. Poważną przeszkoda w tej analizie mogą być przekroczenia zakresów pomiarowych

przetworników spadku napięcia na
konstrukcji. Należy wtedy poszukiwać krótkich przedziałów czasu, gdy
nie występują przekroczenia zakresu
przetwornika. Przy typowaniu obszaru
do poszukiwania miejsca zwarcia warto również porównać przebiegi czasowe potencjałów w pobliżu minimalnych wartości ST. Wahania potencjału
elektrod po stronie miejsca zwarcia
(toru i ściany) bywają tam zazwyczaj
większe. Zmienność potencjału pod
wpływem zwarcia sieci powrotnej
metra z konstrukcją byłaby najprawdopodobniej większa jeżeli elektrody
odniesienia byłyby zainstalowane do
3 m nad główką szyny metra, a nie
jak w przypadku centralnego odcinka
do 4 m pod powierzchnia ziemi. Czas
eksploatacji wykaże, gdzie wystąpią
uszkodzenia izolacji sieci powrotnej
względem konstrukcji. W początkowym okresie rozruchu wystąpiły
uszkodzenia izolacji na zwrotnicy oraz
posadowieniu aparatury przyłączonej
do sieci powrotnej, a zamontowanej
na podstacji trakcyjnej stacji C11. Brak
możliwości wydzielania odcinków
torowych na II linii metra w czasie
godzin nocnych jest znaczą barierą
utrudniającą lokalizowanie (poszukiwanie) miejsca wystąpienia zwarcia w
terenie.
Zabezpieczenie
przeciwporażeniowe
Wskazówki jak zapewniać bezpieczeństwo elektryczne w systemach
trakcyjnych podane są w normie [2].
Zachowanie odstępów oraz osłon izolacyjnych itd. realizowane jest w projekcie konstrukcji instalacji systemu
trakcyjnego metra przy uwzględnieniu wymagań [2]. Dobra izolacja szyn,
po których przemieszczają się składy
metra, sprzyja zgodnie z [4] wzrostowi
napięcia pomiędzy szynami a zbrojeniem konstrukcji – magistralą uziemiającą przy jednakowym obciążeniu
systemu zasilania. Wielkość napięcia
ST jest zależna również od odległości
pomiędzy podstacjami zasilającym
pociągi. Zalecana odległość pomiędzy
podstacjami trakcyjnymi jest nie więk33
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sza niż 2 km i z reguły na centralnym
odcinku metra jest zapewniona. Przy
klasycznym dwustronnym zasilaniu
z wykorzystaniem czterech wybudowanych podstacji trakcyjnych obszar
zasilania obejmuje odcinki dwóch
linii pomiędzy sąsiednimi podstacjami. Przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa sterowania ruchem pojazdów wymiana energii hamowania
pociągu metra przy takim rozwiązaniu zasilania występuje jedynie wtedy, gdy na sąsiednim torze pomiędzy
tymi podstacjami (obszarze zasilania)
znajduje się pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Zjawisko to występuje
tylko przy gęstym ruchu pociągów i
nadal jest raczej przypadkowe. W celu
zwiększenia skuteczności rekuperacji
energii na sąsiedni pojazd - do sieci przy hamowaniu każdego ze znajdujących się na linii składu wprowadzono
rozszerzony obszar dwustronnego zasilania do całego odcinka II linii metra
dostępnego dla pasażerów. Na wspólny obszar pracują cztery podstacje z
których dwie zewnętrzne pracują jak
przy dwustronnym zasilaniu, zaś dwie
wewnętrze wzmacniają zasilnie pracując równolegle. Ubocznym skutkiem
tego rozwiązania jest wzrost napięcia
szyny tunel ST przy zachowaniu gęstości jazdy składów ilości pasażerów.
Korzystnym skutkiem zwiększenia obszaru zasilania jest zmniejszenie szczytów poboru prądu z poszczególnych
podstacji a także samej ilości energii
pobranej z elektroenergetycznej sieci
zasilającej [14]. Rozwiązanie konstrukcyjne trakcyjnego układu zasilania na
centralnym odcinku metra umożliwia
przełączanie układu zasilania. Na rys.
4 pokazano dla porównania rozkład
napięcia szyny tunel na centralnym
odcinku II linii metra przy podziale na
dwa obszary zasilania. Podział ten jest
dokonany na postacji trakcyjnej C13.
Przedział czasu obejmuje fragment
godzin porannego szczytu i dotyczy
23. listopada 2015 r czyli tego samego
dnia co na rys. 2 i 3. W efekcie podziału obszarów zasilania zarówno wartości ekstremalne jak i średnie ulegają
zmniejszeniu.
Na rys. 5 widoczny jest rozkład

4. Przykładowy wykres rozkładu napięcia szyny tunel wzdłuż centralnego odcinka II linii metra zarejestrowany w dniu 23.11.2015 r pomiędzy 5:30 a 7:00. Wykres utworzony z wartości uśrednionych; kolor
czerwony to wartości ekstremalne występujące w analizowanym przedziale czasu; kolor zielony to
wartości średnie dodatnie i ujemne za ten sam przedział czasu.

5. Przykładowy wykres rozkładu napięcia szyny tunel wzdłuż centralnego odcinka II linii metra zarejestrowany podczas zwarcia sieci powrotnej z konstrukcją na C11 w dniu 09.11.2015 r pomiędzy godziną 6:30 a 8:00. Wykres utworzony z wartości uśrednionych; kolor czerwony to wartości ekstremalne
występujące w analizowanym przedziale czasu; kolor zielony to wartości średnie dodatnie i ujemne
za ten sam przedział czasu.

napięcia szyny tunel na centralnym
odcinku II linii metra przy jednym obszarze zasilania takim samym jak w
przypadku rys. 2 i 3. Pokazane wyniki
dotyczą stanu zwarcia sieci powrotnej z konstrukcją jaki miał miejsce na
podstacji trakcyjnej C11. W celu porównania z rysunkami 2 - 4 przyjęto
na wykresie taką samą skale napięcia
oraz przedział czasu szczytu porannego 6:30 – 8:00.
Przyjęcie przedziału czasu obejmującego szczyt poranny w takim samym
dniu tygodnia pozwala na założenie,
że ruch pociągów był realizowany
zgodnie z rozkładem jazdy i zbliżone
było zapełnienie pociągów. Zatem
warunki od strony obciążenie sieci
trakcyjnej są podobne i upoważniają
do porównań między innymi napięć
ST. Z porównania zarówno wartości
maksymalnych jak i średnich jest wyraźnie widoczne zwiększenie napięć
na końcowym fragmencie praskiego

odcinka II linii metra przy zwarciu na
C11. W okolicach miejsca zwarcia wartości ST dążą do zera. Podobne zjawiska są obserwowane na I linii metra
[15, 16].
Jeżeli rozbudowie centralnego
odcinka II linii metra będą towarzyszyły zwarcia szyny konstrukcja na
budowanych odcinkach przy metalicznie połączonych szynach części
eksploatowanej i budowanej to należy oczekiwać w czasie występowania
zwarcia nastąpi wzrost napięć ST na
odcinku eksploatowanym po przeciwnej stronie miejsca zwarcia. Obecnie maksymalne wartości napięcia ST
nie przekraczają wartości 60 V i są z
punktu widzenia normy [2] bezpiecznymi wartościami napięcia rażenia.
W świetle doświadczeń z budowy i
eksploatacji I linii metra [15] należy
oczekiwać nawet dwukrotnego wzrostu napięć ST przy zwarciach na rozbudowywanej II linii w drugim etapie.
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Po uruchomieniu części wybudowanych w drugim etapie napięcia ST o
maksymalnych wartościach dwukrotnie większych niż obecnie są wielce
prawdopodobne zwłaszcza, że utrzymana zostanie gęstość ruchu składów
metra na dłuższym odcinku. Zatem
pokazane w tabeli 1 wartości napięć
pomiędzy konstrukcją II linii a szynami I (V11STI i C11STI) nie będą różnić
się tak znacząco jak obecnie. Przypadkowe zwarcie na eksploatowanym
rozszerzonym centralnym odcinku II
linii na jednym z końców wywoła napięcia ST o wartościach określanych w
[2] jako niebezpieczne. Aby zapewnić
bezpieczeństwo - zwłaszcza pasażerów wsiadających lub wysiadających
z pociągów – na drugiej linii zastosowano układy z elementem [17] ograniczającym napięcie rażenia instalując
te układy na podstacjach trakcyjnych,
a w przypadku stacji parzystych (C10 i
C12) w rozdzielniach nn na poziomie
peronów pasażerskich. Zainstalowanie tego układu na podstacji metra
przypomina rozwiązanie Elektronicznego Zabezpieczenia Ziemnozwarciowego na podstacjach kolejowych
i tramwajowych. Charakterystyki napięciowe warystorowych elementów
[17] deklarowane w dokumentacji
producenta odpowiadają wymaganiom napięciowym normy [2] z jedną
małą uwagą nie zachowują opóźnień
czasowych podanych dla poszczególnych wartości napięć rażenia podanych w [2]. Zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku niskich napięć
ST spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa. Przewidywany wzrost
napięć ST, a zwłaszcza czasy trwania
wartości maksymalnych wynikające
z prądów trakcyjnych przemieszczjących się pociągów metra sugeruje, że
zastosowane zabezpieczenie działając
zbyt szybko będzie przyczyniało się do
występowania krótkotrwałych zwarć,
a tym samym do roztwarzania (korodowania elektrochemicznego) podziemnej konstrukcji metra. Nie można
wykluczyć bardzo niekorzystnego zjawiska wzajemnego pobudzania się zabezpieczeń znajdujących się na przeciwnych krańcach eksploatowanego

odcinka metra. Organizacja informacji
o stanie pracy każdego urządzenia na
II linii uniemożliwi rozpoznanie powyższego zjawiska. Dynamika odpowiedzi układu zabezpieczającego w
trakcyjnych podstacjach napowietrznych np. EZZ i natychmiastowe działanie powoduje również „uboczne” korozyjne skutki na uziomach podstacji. W
przypadkach tych rozwiązań naprawa
związana z odbudową uziomu jest
znacznie prostsza niż odbudowa podziemnej konstrukcji metra.
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Streszczenie: W ostatnich latach branża kolejowa w Polsce ulega dynamicznym zmianom, charakteryzującym się wzrostem intensywności
inwestycji na rynku kolejowym. Stąd też pojęcie ryzyka pojawia się coraz częściej oraz ma coraz większe znaczenie w procesach inwestycyjnych jak i w procesach certyﬁkacji podsystemów. W publikacji zostały przedstawione wybrane zagrożenia i ryzyka, które mogą i często
występują w procesach weryﬁkacji podsystemów. Dodatkowo publikacja przedstawia metody identyﬁkacji tych zagrożeń oraz działania
zapobiegawcze.
Słowa kluczowe: Ryzyko; Certyfikacja; Weryfikacja WE
Abstract: In recent years, the railway industry in Poland undergoes dynamic changes, characterized by an increase in investment intensity
on the railway market. Hence, the concept of risk is becoming more and more important and increasingly important in investment processes as well as in subsystem certiﬁcation processes. The publication presents selected risks and risks that can and often occur in subsystem
veriﬁcation processes. In addition, the publication presents methods for identifying these hazards and preventive actions.
Keywords: Risk; Certification; EC verification

Aktualnie, w warunkach dynamicznie,
zmieniających się uwarunkowań politycznych i gospodarczych, podejmowanie
decyzji inwestycyjnych i realizacja inwestycji są nierozłącznie powiązane z ryzykiem. W inwestycjach kolejowych ważną
rolę odgrywa sam proces certyﬁkacji podsystemów czy też składników interoperacyjności. Analizując zagadnienie ryzyka w
inwestycjach oraz procesach certyﬁkacji
nieodzownym staje się określenie pojęcia
ryzyka oraz zagrożenia Tak więc zagrożenie jest to zbiór uwarunkowań, które
mogą doprowadzić do wystąpienia ciągu
zdarzeń wpływających niekorzystnie na
ludzi, obiekty i ich otoczenie. Natomiast
ryzyko oznacza częstotliwość wypadków
i incydentów prowadzących do szkody
(spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody [6]. Ważne jest to,
że ryzyko jest potencjalną możliwością
urealnienia się zagrożenia.
Celem analizy ryzyka procesu certyﬁkacji jak i procesu inwestycyjnego jest ocena możliwości poniesienia straty lub nie
osiągnięcia zamierzonego efektu. Pojęcie
ryzyka można rozszerzyć jako możliwości

wystąpienia wielu wzajemnie wykluczających się wyników (efektów) rzeczowych
podjętej decyzji, przy równoczesnej możliwości określenia dla każdego wyniku
jego wartości ﬁnansowej i prawdopodobieństwa wystąpienia każdego efektu rzeczowego. W przypadku inwestycji
kolejowej, w tym procesu certyﬁkacji i
dopuszczenia podsystemów, nadrzędnym czynnikiem staje się bezpieczeństwo
systemu, konstrukcji inżynierskiej lub systemu zarządzania i eksploatacji.
Złożona problematyka oceny ryzyka
oraz jego znaczenia podczas dokonywania certyﬁkacji podsystemów czy też
składników interoperacyjności zdecydowała o podjęciu rozważań tych zagadnień.
Dokumenty prawne związane
z ryzykiem w procesach certyfikacji
Prawo europejskie nakłada obowiązek
wprowadzenia interoperacyjności na
polskich kolejach. Stąd też istnieje konieczność przeprowadzenia procesu certyﬁkacji, który ma na celu potwierdzenie

spełnienia wymagań interoperacyjności
podsystemów czy też składników inetroperacyjności. Część krajowa systemów
również podlega certyﬁkacji oraz sprawdzeniom zgodnie z wymaganiami prawa
krajowego. Podsystemy zostaną dopuszczone do eksploatacji tylko wtedy gdy
Wykonawca inwestycji uzyska certyﬁkaty
WE, dlatego też proces certyﬁkacji odgrywa dużą rolę w samym procesie inwestycyjnym, a co za tym idzie jest to proces
narażony na zagrożenia czy też ryzyka pochodzące zewnątrz jednostki certyﬁkującej jak i ryzyka wynikając z wewnętrznych
procedur jednostki certyﬁkującej.
Podejście do bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce i w Europie ulega
znaczącej modyﬁkacji. Zmiany te zostały
zainicjowane w 2004 r. zapisami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei [2].
Dyrektywa wskazuje, że wszyscy operatorzy systemów kolejowych, zarządcy
infrastruktury i przewoźnicy kolejowi powinni ponosić pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo systemu, każdy w swoim
zakresie. Problematyka ta jest nowa dla
sektora kolejowego i powoduje wiele

36

p r zegląd komunik ac yjny

6 / 2016

Infrastruktura w transporcie szynowym
Dokumenty dotycz ce procesów
certyfikacji w jednostkach
notyfikowanych:
Dokumenty akredytacyjne (PCA):
DACW01 – Akredytacja
jednostek certyfikuj cych wyroby
DACS01 – Akredytacja
jednostek certyfikuj cych
systemy zarz dzania
DAK07 – Akredytacja jednostek
inspekcyjnych
DAK08 – Akredytacja jednostek
oceniaj cych do działalno!ci
obj"tej Rozporz dzeniem
Wykonawczym Komisji (UE) nr
402/2013
ISO 9001:2015 –Systemy zarz dzania
jako!ci
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena
zgodno!ci -- Wymagania dotycz ce
działania ró#nych rodzajów jednostek
przeprowadzaj cych inspekcj"
PN-EN ISO/IEC 17021-1:201509Ocena zgodno!ci -- Wymagania dla
jednostek prowadz cych audity i
certyfikacj" systemów zarz dzania -Cz"!$ 1: Wymagania
PN-EN ISO/IEC 17065:201303 Ocena zgodno!ci -- Wymagania dla
jednostek certyfikuj cych wyroby,
procesy i usługi

Dokumenty dotycz ce oceny podsystemów oraz
składników interoperacyjno!ci
Techniczne specyfikacje interoperacyjno!ci dla
podsystemów
Rozporz dzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR
402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
wspólnej metody oceny bezpiecze%stwa w
zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylaj ce
rozporz dzenie (WE) nr 352/2009
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie bezpiecze%stwa kolei wspólnotowych z
pó&niejszymi zmianami
PN-EN 50126:2002, Zastosowania kolejowe -Specyfikacja niezawodno!ci, dost"pno!ci,
podatno!ci utrzymaniowej i bezpiecze%stw,
PN-EN 50128:2002, Zastosowania kolejowe -Ł czno!$, sygnalizacja i systemy sterowania -Programy dla kolejowych systemów sterowania i
zabezpieczenia
PN-EN 50129:2003, Zastosowania kolejowe -Ł czno!$, sygnalizacja i systemy sterowania -Elektroniczne systemy sygnalizacji zwi zane z
bezpiecze%stwem
PN-EN 50159:2011, Zastosowania kolejowe -Systemy ł czno!ci, sterowania ruchem i
przetwarzania danych -- Ł czno!$ bezpieczna w
systemach transmisyjnych
Procedura: Ocena ryzyka technicznego i
operacyjnego, SMS-PR-02, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., 2014
Procedure: SMS-PW-17 Allowing components
subsystems and technologies for use on railway
lines managed by PKP PLK S.A, 27.10.2015 r.

1. Dokumenty, które są obligatoryjne do stosowania przez jednostki certyfikujące oraz dokumenty,
których wymagania muszą spełnić wnioskodawcy czyli wykonawcy inwestycji

nieporozumień natury interpretacyjnej, w
szczególności, z tego powodu, że dotyczy
styku nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.
Przy realizacji procesów certyﬁkacji jak
i inwestycji kolejowych wykonawcy są
zobligowani do przestrzegania wymagań
wielu dokumentów prawnych tj. norm,
rozporządzeń czy też technicznych specyﬁkacji interoperacyjności (TSI). Natomiast istnieją też wymagania związane z
analizą ryzyka, które musi spełnić jednostka certyﬁkująca. Wszystkie wymagania
pośrednio bądź bezpośrednio mają na
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów w ramach realizacji danej
inwestycji. Na rys. 1 zestawiono dokumenty, które są obligatoryjne do stosowania przez jednostki certyﬁkujące oraz
dokumenty, których wymagania muszą
spełnić wnioskodawcy czyli wykonawcy
inwestycji.
Bezpieczeństwo każdego systemu
opiera się przede wszystkim na odpowiedniej dokumentacji dla tego systemu.
Podsystemem, który bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo jest to podsystem sterowanie, a co za tym idzie jest to
podsystem najbardziej złożony i wymaga
większych nakładów pracy oraz wiedzy
eksperckiej podczas oceny zgodności.
W związku z wejściem Polski do struktur
unijnych w obszarze bezpieczeństwa
obowiązujące stały się normy oznaczone

odpowiednio: PN-EN 50126 [2], PN-EN
50128 [4] oraz PN-EN 50129 [3]. W normie
[2] określono niezawodność, gotowość,
dostępność i bezpieczeństwo (RAMS –
ang. Reliability, Availability, Maintainability and Safety), jako proces oparty o cykl
życia systemu (ang. system life-cycle). W
procesie tym zdeﬁniowano poszczególne etapy systemu i procedury związane
z zatwierdzaniem przed przejściem do
następnego etapu. (specyﬁkacja wymagań, projekt., implementacja, itp.). Norma
[4] określa procedury i wymagania techniczne dotyczące projektowania oprogramowania bezpiecznego systemu elektronicznego sterowania i zabezpieczenia
na kolei. Należy stwierdzić, że norma ta
nie jest w pełni obligatoryjna. Norma [3]
deﬁniuje wymagania dotyczące projektowania, testowania, odbioru i zatwierdzania elektronicznych systemów, podsystemów i urządzeń sygnalizacji związanych
z bezpieczeństwem w zastosowaniach
kolejowych. Koncepcja bezpiecznych
systemów komputerowych stosowanych
w kolejnictwie zakłada bardzo niską intensywność usterek, co przy całkowitej
niezależności kanałów przetwarzania (2
lub 3) gwarantuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podwójnej
lub wielokrotnej – decydującej o uszkodzeniu katastroﬁcznym (krytycznym).
Kolejnym dokumentem, którego wymagania muszą być spełnione przez

wykonawców inwestycji kolejowych czy
też producentów urządzeń jest Rozporządzenie 402/2013 [6].W Europie wprowadzane są metody i narzędzia, których
celem jest budowanie jednolitego podejścia do kwestii bezpieczeństwa na kolei
wśród państw członkowskich. Jednym z
takich narzędzi jest wspólna metoda bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny
ryzyka (CSM-RA), która (metoda) opisuje
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
[6], obowiązujące od 21 maja 2015 r.
Podstawą opracowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie
wyceny i oceny ryzyka, była potrzeba
zharmonizowania na poziomie Unii Europejskiej metod stosowanych przez podmioty kolejowe uczestniczące w rozwoju
i eksploatacji systemu kolejowego w celu
identyﬁkacji ryzyka i zarządzania nim oraz
metod wykazywania zgodności systemu
kolejowego z wymogami bezpieczeństwa.
Zgodnie z przyjętą wspólną metodą
bezpieczeństwa, podmiot wprowadzający zmianę w systemie kolejowym jest
zobowiązany do przeprowadzenia oceny,
czy dana zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo, a w dalszej kolejności, czy ma
ona charakter zmiany znaczącej. Ocena
dokonywana jest w oparciu o kryteria
wskazane w rozporządzeniu [6].
Analiza ryzyka jest istotnym elementem projektowania, produkcji czy też eksploatacji urządzeń technicznych. Zapisy
pojawiające się w niektórych normach
dotyczących urządzeń i systemów srk,
szczególnie związanych z bezpieczeństwem, nakładają wręcz na zespoły projektujące i producentów urządzeń obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka.
Zagrożenia i ryzyka występujące
w procesach certyfikacji
Ocena ryzyka staje się istotnym elementem procesu certyﬁkacji jak i całego
procesu inwestycyjnego. Z reguły inwestycje bardziej ryzykowne mogą przynieść potencjalnie większy zwrot, co jest
oczywistą zachętą dla potencjalnego inwestora. Przedsiębiorstwa w zależności
od nastawienia do ryzyka, a także kalkulacji potencjalnych korzyści związanych
z działalnością inwestycyjną decydują o
podjęciu bądź odrzuceniu danego projektu inwestycyjnego. W związku z tym
analiza ryzyka powinna stanowić istotną
część rachunku efektywności inwestycji, a
w tym również samego procesu certyﬁka37
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cji. Ryzyko w procesach certyﬁkacji może
wystąpić i często występuje na różnych
etapach tego procesu. Rysunek 3 przedstawia poszczególne etapy procesu certyﬁkacji podsystemu.
Zagrożenia i ryzyka w procesach certyﬁkacji wpływają bezpośrednio na sam
proces certyﬁkacji oraz pośrednio również
na bezpieczeństwo na certyﬁkowanych
liniach kolejowych. Jednostki certyﬁkujące mają dużą odpowiedzialność badając
dany podsystem i wydając certyﬁkat, który potwierdza jego zgodność z wymaganiami prawa krajowego czy też europejskiego. Ryzyk oraz zagrożeń w procesach
certyﬁkacji może być wiele, natomiast
ważne jest aby zagrożenia, czy też ryzyka
zostały na wczesnym etapie procesu certyﬁkacji wykryte i poddane analizie.
Zagrożenia i ryzyka, które mogą wystąpić
w procesach certyﬁkacji są to min.:
- brak wiedzy wśród wnioskodawców
- źle dobrany moduł przeprowadzenia
oceny
- nieznajomość wymagań stosownych
TSI
- naciski zewnętrzne
- późne zgłoszenie procesu certyﬁkacji
do jednostki notyﬁkowanej
- brak deklaracji zgodności dla składników interoperacyjności
- przekroczenie umownych terminów
- źle sprecyzowany obszar certyﬁkacji
(kilometraż początkowy i końcowy
inwestycji) – głównie w projektach
obejmujących system GSM-R
- wybór niekompetentnej jednostki
certyﬁkującej
- oddzielnie prowadzone zadania inwestycyjne oraz certyﬁkacyjne obejmujące zabudowę systemu ETCS, a
oddzielne obejmujące system GSM-R
- brak znajomości zapisów dokumen-

tacji przetargowej (SIWZ, PFU)
zmiana przepisów i wymagań prawnych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego
Zagrożenia i ryzyka, które zostały wymienione są to jedne z nielicznych z którymi
można się spotkać w procesach certyﬁkacji. Stąd też ważną rolą jednostki certyﬁkującej jest określenie tych ryzyka na początku procesu certyﬁkacji raz wprowadzenie
działań zapobiegawczych ewentualnym
zagrożeniom.
W związku z wymaganiami akredytacyjnymi, które również wprowadzają obowiązek monitorowania ryzyka w procesach certyﬁkacji, jednostki notyﬁkowane
ustalają wewnętrzne procedury, których
przestrzega personel prowadzący procesy certyﬁkacji.
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk oraz zagrożeń w
procesach certyﬁkacji można wprowadzić
następujące działania:
- zmiana procedur certyﬁkacyjnych –
zaostrzenie wymagań
- szkolenie pracowników
- cykliczne analizy ryzyka
- identyﬁkacja zagrożeń w pierwszym
etapie procesu oceny
- monitorowanie ryzyka i zagrożeń
- podniesienie świadomości wśród
ekspertów technicznych
- szkolenie wykonawców inwestycji
-

analizy ryzyka. Metody, które często są
stosowane i również należy je wykorzystać przy analizie ryzyka w procesach certyﬁkacji, są następujące:
• Analiza drzewa zdarzeń
• Analiza FMEA (FailureMode and Effects Analysis – analiza rodzajów i
skutków możliwych wad)
• HAZOP (Hazard and OperabilityStudy
– analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych)
• Badania zagrożeń i gotowości operacyjnej
• Analiza niezawodności człowieka
• Metoda delhijska
• Symulacja Monte-Carlo i inne metody symulacyjne
• Przegląd danych w retrospekcji
• Analiza RAMS
• Ocena wielokryterialna
Interesującym rozwiązaniem jest metoda
wielokryterialna uwzględniająca i syntetyzująca oceny szeregu innych metod
szczegółowych. Dla każdej z inwestycji w
tym też dla każdego procesu certyﬁkacji
należałoby dobrać odpowiednią metodę
analizy ryzyka, która w najlepszy sposób
opisywałaby występujące ryzyko. Dobór
metody analizy ryzyka zależy od wielu
różnorodnych czynników charakteryzujących inwestora, a także specyﬁki samego
procesu certyﬁkacji, który jest uzależniony
od zakresu certyﬁkacji, modułu oceny czy
też podsystemu

Metody oceny ryzyka
Podsumowanie
Obecnie istnieją i są stosowane różne metody analizy ryzyka. Wybór metody jest
uwarunkowany odniesieniem do systemu, dla którego zostanie przeprowadzona analiza ryzyka, a także od istotności i
znaczenia inwestycji oraz od etapu realizacji. W praktyce występuje zbiór metod

Certyﬁkacja od dawna jest ważnym elementem w procesach inwestycyjnych,
jednak w ostatnich latach temat ten
jest coraz częściej poruszany, co miedzy
innymi jest spowodowane rozwojem
transportu kolejowego w Polsce. Pod
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Infrastruktura w transporcie szynowym

4. Cykl zarządzania ryzykiem (opracowanie na
podstawie [6]

względem bezpieczeństwa na liniach
kolejowych najważniejszą rolę odgrywa
podsystem „sterowanie” w części nadrzędnej jak również w części podstawowej. Również z tego powodu ocena
podsystemu sterowanie jest bardziej
skomplikowana i wymagająca większych
nakładów pracy i czasu, niż ocena pozo-

stałych podsystemów strukturalnych. Aby
móc dokonać oceny w procesach certyﬁkacji potrzeba grona wykwaliﬁkowanych
i doświadczonych specjalistów, których
często brakuje w ﬁrmach realizujących
inwestycje. Brak kompetencji wśród wykonawców inwestycji przekłada się między innymi na problemy podczas procesu
certyﬁkacji podsystemu, a co za tym idzie
wydłużenie czasu trwania inwestycji oraz
straty ﬁnansowe. Dlatego też, należy podkreślić wagę i znaczenie procesu certyﬁkacji w procesach inwestycyjnych, który
w dużym stopniu wpływa na powodzenie
inwestycji oraz bezpieczeństwo.
Analiza możliwości dokonania oceny
ryzyka w transporcie kolejowym wskazuje, że miarą niezwykle istotną w tym
zakresie jest niezawodność wszystkich
składników systemu transportu kolejowego.
Materiały źródłowe
[1] Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
kolei wspólnotowych z późniejszymi
zmianami

[2] Norma PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe -- Specyﬁkacja niezawodności, dostępności, podatności
utrzymaniowej i bezpieczeństwa
[3] Norma PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności,
przetwarzania danych i sterowania
ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem
[4] Norma PN-EN 50128:2011 Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności,
przetwarzania danych i sterowania
ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia
[5] Procedura: Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego, SMS-PR-02, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., 2014
[6] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
(UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie wspólnej metody
oceny bezpieczeństwa w zakresie
wyceny i oceny ryzyka i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 352/2009
[7] Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oﬁcyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009
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Wspomnienie o dr inż. Henryku Kobie (1950 – 2017)
W prowadzonych badaniach zajmował się wytrzymałością zmęczeniową
gruntów stabilizowanych cementem
oraz wykorzystaniem gumy z recyklingu
opon - w budownictwie drogowym. Do
osiągnięć wynikających z prowadzonych badań można zaliczyć:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 15 maja 2017 roku po długiej
i ciężkiej chorobie odszedł od nas do
wieczności dr inż. Henryk Koba, adiunkt
na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Długoletni pracownik Zakładu Dróg i
Lotnisk. Dr inż. Henryk Koba urodził się
12 lipca 1950 roku w Seceminie (obecnie
woj. świętokrzyskie).
Z rodzinnych stron wyemigrował po
ukończeniu szkoły podstawowej w Seceminie. W roku 1964 podjął naukę w
Technikum Drogowym w Kielcach, następnie w latach 1969 – 74 studiował
w Politechnice Wrocławskiej, uzyskując
tytuł zawodowy magistra inżyniera budowy dróg i lotnisk. W roku 1974 rozpoczął pracę w Zakładzie Dróg i Lotnisk
Politechniki Wrocławskiej. W roku 1979
obronił pracę doktorską pt. „Cechy mechaniczne gruntów stabilizowanych cementem w warunkach powtarzalnych
obciążeń”, uzyskując tym samym stopień
naukowy doktora. Posiadał uprawnienia budowlano projektowe, specjalności
konstrukcyjno inżynierskiej, w zakresie
budowy dróg a także tytuł rzeczoznawczy w zakresie budowy dróg .
Z Politechniką Wrocławską był związany od początku studiów w roku 1969
do końca swojej pracy w roku 2016.
W latach 1984 – 88 przebywał w Libii
pracując w nadzorze przy rozbudowie
infrastruktury drogowej oraz portu w
Misuracie. W Politechnice Wrocławskiej
pełnił funkcję koordynatora w Instytucie
Inżynierii Lądowej ds. programu Tempus
oraz pełnomocnika Dziekana ds. budowy Geocentrum.

- rozpoznanie powstawania spękań
skurczowych podbudów o spoiwie cementowym,
- prowadzenie badań zmęczeniowych
gruntów stabilizowanych cementem
w różnych warunkach obciążeń wraz z
propozycją metody oceny trwałości tych
podbudów,
- podjęcie próby wyjaśnienia mechanizmów powstawania i zapobiegania
spękaniom odbitym w nawierzchniach
drogowych,
- określenie możliwości zastosowania
asfaltu modyfikowanego gumą do wytwarzania i wbudowania mieszanek
mineralno - asfaltowych w nawierzchniach drogowych oraz lotniskowych.
W swojej działalności naukowej opublikował samodzielnie lub jako współautor kilkadziesiąt artykułów, miał
współautorstwo w 3 książkach związanych z budownictwem drogowym, był
autorem 1 monografii oraz patentu.
Był bardzo lubianym przez studentów
nauczycielem akademickim i cenionym dydaktykiem, wychował kilkuset
inżynierów budownictwa drogowego.
W latach 1993 - 2015 był wykładowcą
przedmiotu „Lotniska” na specjalności
„Budowa Dróg i Lotnisk” na Wydziale
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Wśród studentów został zapamiętany jako pasjonat
drogownictwa. Na swoich wykładach
potrafił przybliżyć teorię poprzez przykłady prowadzonej praktyki realizacyjnej. Zawsze perfekcyjnie przygotowany
do zajęć, zarażał swoją pasją młodych
adeptów drogownictwa, był niestrudzonym organizatorem wycieczek dydaktycznych dla studentów na budowy
infrastrukturalne realizowane w kraju.
Śp. Henryk Koba był nie tylko cenionym dydaktykiem, prowadził również
działalność we własnym biurze projek-

towo – badawczym. Firma realizowała
prace na terenie całego kraju w zakresie
budownictwa kolejowo – drogowego
w sferze badań laboratoryjnych, analiz
technicznych, projektów budowlanych,
urbanistycznych i technologicznych
oraz nadzorów budowlanych. Pełnił
nadzór geotechniczny nad przebudową ważnych szlaków kolejowych w skali
kraju, np.: odcinki linii kolejowych, Wrocław – Poznań , Wrocław – Rzeszów czy
Warszawa – Terespol.
Za swoją długoletnią pracę zawodową został odznaczony „Medalem
złotym za długoletnią służbę” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na
swojej drodze życia napotykał rozliczne
trudności, ale zawsze promieniował pogodą ducha i łagodnym uśmiechem.
Utrzymywał serdeczne kontakty z wieloma osobami do ostatnich chwil swojego życia, odszedł na wieczny odpoczynek w poniedziałek 15 maja 2017 roku
w swoim domu rodzinnym w otoczeniu
najbliższych.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w dniu 18 maja 2017 roku w kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie w
diecezji Kieleckiej. Na ostatnie spotkanie
ze śp. Henrykiem Kobą przybyło bardzo
wielu przyjaciół, znajomych i współpracowników. Wzruszające słowa nad
trumną Zmarłego wygłosiła córka Magda, przekazując treść listu pożegnalnego
jednego z wnuczków oraz prof. Antoni
Szydło w imieniu Rektora Politechniki
Wrocławskiej, Dziekana i współpracowników z Wydziału Budownictwa
Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Dróg i Lotnisk.
Po zakończonych uroczystościach w kościele, kondukt żałobny przy pięknej pogodzie przeszedł na miejsce wiecznego
spoczynku – secemiński cmentarz parafialny. Odszedł od nas skromny i dobry
Człowiek, wspaniały i życzliwy Kolega.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
W imieniu przyjaciół i kolegów z pracy
Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
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Linia kolejowa Wrocław – Oława ma już 175 lat!
W każdej dziedzinie nauki i techniki sukces chce
mieć wielu ojców; dążenie do pierwszeństwa
przy ocenianiu istotniejszych osiągnięć jest jak
najbardziej naturalne i zrozumiałe. Dlatego czasem pojawiają się wątpliwości przy okazji różnego rodzaju rocznic i jubileuszy. Oczywiście ten
trend nie omija również kolejnictwa. Trudno jest
udzielić jednoznacznej i zadowalającej wszystkich odpowiedzi na pytanie: gdzie znajduje się
najstarsza polska linia kolejowa? Wziąwszy pod
uwagę burzliwe dzieje polskiej państwowości
właśnie w okresie rozwoju dróg żelaznych w
Europie, jak najbardziej na miejscu wydaje się
szukanie analogii z fragmentem przedmowy do
błyskotliwej książki opisującej dzieje Wrocławia:
„Nazwy nie tylko identyﬁkują ludzi i miejsca, ale
przede wszystkim ujawniają punkty widzenia i
przesądy tych, którzy się nimi posługują. Był to
ten sam problem, z którym się borykałem, pisząc Wyspy. Na przykład, nie można powiedzieć,
że Juliusz Cezar wylądował w Anglii, bo w latach
55-54 p.n.e. Anglia jeszcze nie istniała. Nie można też powiedzieć, że miejscem jego lądowania
była Brytania (Britain), czy nawet Britannia. Britain to nazwa współczesna, która nie pasuje do
I wieku p.n.e., podczas gdy Britannia to łacińska
nazwa prowincji rzymskiej, która powstała dopiero po podboju Cezara, a nie przed nim. A zatem
do jakich brzegów przybił Juliusz Cezar? Szczerze
mówiąc, nie wiadomo.” (Davies N., Moorhouse R.:
Mikrokosmos, Znak 2002)
Wielu autorów uważa, że pierwszą linią kolejową w Polsce było połączenie Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, otwarte 15 czerwca 1845 i położone w całości na terenie Królestwa Polskiego,
będącego już tylko regionem autonomicznym
Imperium Rosyjskiego, znane szerzej jako Droga
Żelazna Warszawsko – Wiedeńska. W tamtym
czasie tereny Śląska wraz z Wrocławiem i Oławą
nie należały do ziem polskich od pół tysiąca lat
i raczej mało kto liczył na ponowne ich objęcie.
Zresztą, podobne dylematy miały miejsce w roku
1992, podczas obchodów 150-lecia: napis na
tablicy pamiątkowej, zawieszonej wtedy na wrocławskim Dworcu Górnośląskim brzmi „Budynek
pierwszego dworca kolejowego linii Wrocław –
Oława otwartej w dniu 22 maja 1842 roku. W 150
rocznicę wrocławscy kolejarze”, co nie przeszko-

dziło eksponować podczas wielkiej i uroczystej
deﬁlady parowozów, zorganizowanej na dopiero
co wyłączonym z eksploatacji Dworcu Świebodzkim, tablic z napisami „150 lat kolejnictwa na ziemiach polskich”. Z powyższego wynika, że o ile
określenie „najstarsza polska linia kolejowa” może
być wobec odcinka Wrocław – Oława kwestionowane, o tyle nazwa „najstarsza linia kolejowa
w granicach Polski” w rozumieniu granic dzisiejszych powinna być już historycznie jednoznaczna, więc bezpieczna w użyciu.
Co o dostojnej jubilatce sądzili współcześni?
W tym celu należy zajrzeć do wydawanej przez
ponad 200 lat we Wrocławiu Schlesische Zeitung.
Widoczne jest przede wszystkim żywe zainteresowanie. Już w numerze 77, datowanym na 4
kwietnia 1842, znajdujemy kolumnę z nagłówkiem „Die oberschlesische Eisenbahn”, w której
czytamy: „Die Strecke von Breslau nach Ohlau
ist, sicheren Vernehmen nach, im Monat Mai
befahren werden; es tritt damit das großartigste
Werk, welches seit langer Zeit in Schlesien errichtet worden ist, ins Leben; möge es recht kräftig
wachsen und gedeihen!” (Odcinek z Wrocławia
do Oławy, podług dobrze poinformowanych źródeł, będzie przejezdny w miesiącu maju; wchodzi zatem w życie największe od wielu lat dzieło, które na Śląsku jest wznoszone; niech żywo
rośnie i się rozwija!) Później wzmiankowane są
trzy warianty dalszego przebiegu, co do których
zgromadzenie akcjonariuszy ma podjąć decyzję
w czerwcu: przez Ozimek i Tarnowskie Góry do
Chorzowa, przez Opole, Koźle, Gliwice do Chorzowa oraz przez Krapkowice, Koźle, Gliwice do
Chorzowa.
W numerze 113 z 19 maja znajduje się obwieszczenie Kolei Górnośląskiej, dotyczące
pojemności pociągów (skład ciągnięty jedną
lokomotywą mógł zabrać do 400 pasażerów). Zainteresowanie przejazdami musiało być olbrzymie, skoro zarząd zastrzega: „Wir machen hierauf
das Publikum um so mehr aufmerksam, als bei
der Fahrt Abends 7 Uhr von Ohlau nach Breslau
teicht mehr Passagiere diese Rückfahrt in Ohlau
abgewartet haben könnten, als wir unter solchen
Umständen zu befördern in Stande wären, weshalb wir denn auch bitten, die Fahrbillete zur
Rückfahrt von Ohlau möglichst zeitig in Ohlau

zu lösen, um nöthigenfalls, nächst dem letzten
Convoi Abends 7 Uhr, einen Extra-Zugs von dort
nach Breslau arrangiren zu können” (Czynimy zatem Publiczność uważną, że jazdę o godzinie 7
wieczór z Oławy do Wrocławia może zechcieć odbyć więcej pasażerów, niż będziemy w tych okolicznościach w stanie przewieźć, zatem uprasza
się nabywać bilety powrotne z Oławy możliwie
wcześnie w Oławie, abyśmy w razie potrzeby mogli po ostatnim pociągu o 7 wieczór podstawić
skład specjalny do Wrocławia). Dalej następuje
rozkład jazdy, zawierający cztery pary pociągów:
z Wrocławia o 6, 10, po południu 2 i 5, zaś z Oławy
o 7 ½, 12, po południu 3 ½ oraz 7 wieczór. Przewidziano czas jazdy ¾ godziny, co przy odległości wynoszącej 26,5km daje prędkość handlową
33km/h, w tamtych czasach absolutnie bezkonkurencyjną.
Wreszcie, w numerze 116 z 23 maja znajduje
się obszerny i entuzjastyczny, zajmujący wiele
kolumn tekstu opis uroczystości otwarcia linii z
dnia 21 maja. W krótkim fragmencie: „Pociąg prowadziła lokomotywa Silesia. Błyszcząc jaskrawymi
barwami, była dziś przyzdobiona wiosennym
kwieciem, jak panna idąca do ślubu, stojąca w
centrum uwagi i przyciągająca każde spojrzenie,
powitana gromkim Hurra!, które wybrzmiało po
tysiąckroć”. 22 maja 1842 rozpoczęto planowe
jazdy, stąd tę datę uważa się za moment rozpoczęcia działalności linii kolejowej Wrocław – Oława. Z opisu wynika, że przemowom, bankietom i
fanfarom nie było końca. Już od samego początku zdawano sobie sprawę z wielkiego znaczenia
tej linii; tędy właśnie prowadziło połączenie Berlina z Wiedniem, tędy od roku 1936 pędził z prędkością 160km/h Latający Ślązak. Również i dziś
linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą stanowi
istotne ogniwo krajowych i międzynarodowych
połączeń.
Z okazji pięknego jubileuszu 175 – lecia pierwszej linii kolejowej w granicach Polski wszystkim,
którym kolej jest bliska ich sercu, zespół redakcji
Przeglądu Komunikacyjnego składa najlepsze życzenia.

tekst i tłumaczenia: dr inż. Igor Gisterek
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REKMA Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 7
32-080 Brzezie
tel. +48 12/633 59 22
fax +48 12/397 52 20

www.rekma.pl
• Dylatacje bitumiczne EMD typ Rekma
• Dylatacje mechaniczno-asfaltowe
RESA
SILENT-JOINT
• Szczeliny dylatacyjne w nawierzchniach
betonowych i asfaltowych
• Naprawa spękań nawierzchni
• Specjalistyczne cięcie nawierzchni
betonowych i asfaltowych
• Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
w torowiskach tramwajowych
• Natrysk środkami hydrofobowymi
i hydrofilowymi
• Rowkowanie (grooving) nawierzchni
• Specjalistyczne wiercenie otworów
pod kotwy i dyble
• Kruszenie nawierzchni betonowych
metodą ultradźwiękową – RMI

SPECJALISTYCZNE PRACE DROGOWE

PN-EN ISO 9001:2009

