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Szanowni P.T. Czytelnicy!
Oddajemy kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony w całości nowoczesnym technologiom w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych.
Prawidłowe funkcjonowanie rozjazdów wpływa na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.
Jest to problematyka na którą zwraca się baczną uwagę w światowej technice kolejowej.
W numerze znajdują się trzy artykuły zagranicznych Autorów w języku angielskim. Jest to
pierwszy numer w którym przedstawiamy doświadczenia zagraniczne, publikując artykuły oryginalne bez tłumaczeń. Jeden z artykułów prezentuje doświadczenia austriackie w
zakresie kształtowania rozjazdów. Zwraca się uwagę na staranność i precyzję montażu co
gwarantuje długą żywotność eksploatacyjną rozjazdów. Inna publikacja zagranicznego
Autora prezentuje system pomiarowy do oceny zużycia krzyżownicy co w efekcie umożliwia
opracowanie strategii utrzymania tego elementu. Wreszcie trzecia publikacja anglojęzyczna prezentuje nowoczesne technologie utrzymaniowe w zakresie reprofilacji szyn w rozjazdach. Publikacje w języku polskim przedstawiają doświadczenia z projektowania rozjazdów
w Wielkiej Brytanii. Ciekawa jest publikacja prezentująca polskie doświadczenia w zakresie
projektowania oraz budowy 700 rozjazdów na sieci linii kolejowych w kraju. Interesująca jest
również publikacja przedstawiająca nowoczesne technologie materiałowe w rozjazdach
kolejowych. Autorzy opisują specjalne rodzaje stali oraz staliwa manganowego do produkcji elementów rozjazdów. Interesujący jest również artykuł prezentujący zastosowanie
wibroizolacji na spodniej powierzchni podrozjazdnic. Jak wynika z badań Autorki zastosowanie wibroizolacji wpływa na redukcję hałasu jak również na trwałość toru. W numerze
prezentujemy również publikację opisującą doświadczenia polskie przy modernizacji rozjazdów na linii kolejowej E59 na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn. Mam nadzieję,
że prezentowane w numerze publikacje, aczkolwiek, dotyczące szczegółowych zagadnień
zainteresują naszych Czytelników. W numerze ponadto, już tradycyjnie, przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej.
Życzę miłej lektury.
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Streszczenia artykułów recenzowanych
Strona 6
Konstrukcja geometryczna rozjazdów
stosowanych na sieci Network Rail w
Wielkiej Brytanii
Robert Wojtczak
Artykuł opisuje konstrukcję i specyﬁkę projektowania rozjazdów stosowanych w Wielkiej Brytanii na sieci zarządcy infrastruktury
Network Rail. Zwrócono uwagę na różnorodność typów rozjazdów brytyjskich, opisano budowę części składowych rozjazdu,
zestawiono najczęściej używane rozjazdy w
formie tabelarycznej. Podano również parametry kinematyczne i wzory potrzebne przy
projektowaniu połączeń rozjazdowych. W
artykule postawiono także nacisk na przybliżenie angielskich pojęć z zakresu budowy
rozjazdu.
Słowa kluczowe: Kolej; Rozjazd; Network Rail

Strona 11
Nowoczesne technologie materiałowe w
rozjazdach kolejowych
Mariusz Buława, Krzysztof Semrau
Artykuł przedstawia wpływ stosowania wybranych materiałów stalowych takich jak stal
gatunku R350 HT, stal perlityczna, staliwo
manganowe, do produkcji głównych części
rozjazdowych takich jak iglice, opornice,
krzyżownice o zwiększonych parametrach
wytrzymałościowych,
podwyższających
trwałość rozjazdów i zmniejszających koszty
ich eksploatacji i utrzymania.

oraz układu torowego toru nr 2 linii 273 oraz
toru nr 1 i 2 linii 761.
Elementem warunkującym etapowanie
prac jest budowa konstrukcji wiaduktu nad
ulicą Grabiszyńską. Na chwilę obecną wybudowana jest konstrukcja jednotorowa dla
toru nr 1 linii 271, a w tym etapie powstaną
dwie kolejne konstrukcje jednotorowe dla
toru nr 2 i 3G linii 271.
Przebudowa ma na celu zwiększenie
przepustowości ruchu pociągów oraz włączenie posterunku odgałęźnego Wrocław
Grabiszyn do komputerowego systemu zależnościowego EbiLock 950 R4.
Słowa kluczowe: Linia kolejowa E59 ; Rozjazdy
Kolejowe

Strona 18
Rozjazdy kolejowe z zelówkami
Ewelina Kwiatkowska
Praca poświęcona jest możliwości zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni
podrozjazdnic strunobetonowych. W opracowaniu zamieszczono wytyczne stosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni
podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych na liniach kolejowych. Przedstawiono
wyniki wpływu zastosowania wibroizolacja
w podrozjazdnicach strunobetonowych na
trwałość toru, rozjazdu i redukcje emisji hałasu w otoczeniu linii kolejowe.
Słowa kluczowe: Rozjazdy Kolejowe; Wibroizolacja

Strona 21

Słowa kluczowe: Rozjazdy, Szyny, Kolejowe,
Trwałość, Wady, HSH

Projektowanie oraz wymiana 700
rozjazdów w dwa lata - charakterystyczne
zagadnienia projektu

Strona 16

Michał Kołoch

Modernizacja linii kolejowej E59
– na posterunku odgałęźnym Wrocław
Grabiszyn
Magdalena Jędra, Dawid Dziekoń,
Przemysław Żygadło
Prace modernizacyjne wykonywane przez
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z
o. o. na linii kolejowej E59 odcinek S01 Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn wchodzą w ostatnią fazę robót.
Skomplikowane warunki lokalne oraz konieczność utrzymania ruchu pociągów spowodowały konieczność przeprowadzenia
robót w ściśle określonej kolejności. Obecny
etap przewiduje zabudowę 11 rozjazdów
2
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Niniejsze opracowanie dotyczy projektu „Zaprojektowanie i wykonanie robót w cyklu
„projektuj i buduj” w ramach europejskiego
programu POIiŚ 7.1-71 Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów
kolejowych o podwyższonym standardzie
konstrukcyjnym” realizowanego na obszarze
17 polskich Zakładów Linii Kolejowych w latach 2013-2015. Omówiono najważniejsze
problemy, które pojawiły się w trakcie realizacji prac. Zwrócono także uwagę na ryzyka,
mogące generować nieprzewidziane koszty,
w przyszłości, w podobnych projektach.
Słowa kluczowe: Wymiana Rozjazdu; Ryzyka;
Kontrakt

Strona 24
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych - doświadczenia w zakresie udoskonalania rozjazdów
Bernhard Knoll
W artykule opisano nowe, standardowe rozwiązania wdrożone na kolejach austriackich
ÖBB w ostatnich latach. Dzięki stosowaniu
metody LCC, zarządca dąży do zakupu produktów o możliwie najwyższej jakości, oraz
stara się maksymalnie wydłużyć ich trwałość
dzięki odpowiedniemu utrzymaniu. Wysoka dokładność montażu jest osiągana m.in.
dzięki wstępnemu montażowi w wytwórni
oraz zmechanizowaniu procesu budowlanego z zastosowaniem żurawi i wagonów z
przechylną podłogą.
Słowa kluczowe: Rozjazd; Prefabrykacja; Metoda LCC; Utrzymanie

Strona 26
Ocena zużycia krzyżownicy z zastosowaniem sprzętu pomiarowego na pojeździe.
Nowoczesne systemy pomiarowe umożliwiają nowe strategie inspekcji
Ulf Gerber, Andreas Zoll, Wolfgang Fengler
W artykule opisano model współpracy koła
kolejowego z szyną skrzydłową i dziobem
krzyżownicy. Opisano wpływ prędkości na
oddziaływania dynamiczne. Podkreślono
korzyści płynące z nowych możliwości pomiarowych na strategię prowadzenia prac
utrzymaniowych.
Słowa kluczowe: Krzyżownica; Oddziaływania
Dynamiczne; Stategia Utrzymaniowa

Strona 28
Struganie rotacyjne – nowa technologia
reprofilacji szyn w rozjazdach
Dieter Hartleben
W artykule opisano nową, wysokowydajną
maszynę torową, dającą możliwość strugania szyn z zastosowaniem głowicy obrotowej. Urządzenie to znajduje zastosowanie
również przy obróbce rozjazdów. W pracy
opisano parametry techniczne pojazdu oraz
osiągane efekty obróbki szyn.
Słowa kluczowe: Struganie Rotacyjne; Obróbka Szyn; Maszyny Torowe
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Transportation Overview
Page 6
Geometry of Switches & Crossings used
by Network Rail in Great Britain
Robert Wojtczak
The article describes railway turnouts used
in Great Britain by the infrastructure owner
Network Rail. Attention has been paid to the
variety of British turnouts; parts of turnouts
have been described and most popular
switch and crossing units have been presented in tables. Kinematical parameters and
formulas used in designing turnout connections have also been given. The article also
familiarizes the reader with English vocabulary about switches & crossings.

current stage envisages building 11 turnouts and track system of track 2 line 273 and
track 1 and 2 line 761. The element, which
conditions the phasing of the construction
works is the construction of a viaduct over
the street Grabiszyńska. At the moment the
construction of single-track is built for track
No. 1 line 271, and at this stage two other
structures for monorail track No. 2 and 3G
line 271 will be built. Reconstruction aims to
increase the traﬃc capacity of the trains and
the inclusion of Wroclaw branch-oﬀ piont
station Grabiszyn to the computerized system of dependency- EbiLock 950 R4.
Keywords: E59 railway line ; Railway turnouts

Page 18

Keywords: Railway; Turnout; Switch & Crossing

Railway turnouts with under sleepers
pads

Page 11

Ewelina Kwiatkowska

Modern material technologies in railway
turnouts
Mariusz Buława, Krzysztof Semrau
The article presents the impact of use of
selected steel materials such as steel grade
R350 HT, pearlitic steel, cast manganese for
the manufacturing of main turnout parts
such as switch rails, stock rails, crossing with
increased strength parameters, which increase the durability of turnouts and and decrease of their operation and maintenance
costs.

Field of application of railway turnouts with
under sleepers pads in Poland and Austria.
Research of railway turnouts with under sleeper pads. The possibility use under sleepers
pad to PKP PLK. Possibility noise reduction
railway line by the use of UPS sleepers.
Keywords: Railway turnouts; Under Sleeper
Pasd

Page 21
Designing and replacement of 700
switches in two years - a specific project
Michał Kołoch

Page 16

This study concerns the project "Design and
execution of works in the "Design & Build"
European programme OPI & E 7.1-71 Improving safety by installation of new railway turnouts with a higher design standard" implemented in 17 Polish Railways establishment
between 2013-2015. It discusses the major
problems that have arisen in the course of
the work. It also highlights the risks that may
generate unforeseen costs in the future, in
similar projects.

Magdalena Jędra, Dawid Dziekoń,
Przemysław Żygadło
The modernization works carried out by the
Lower Silesia Communication Infrastructure
Repair Company DOLKOM Ltd. (Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnego DOLKOM Sp. z o.o.) on the
railway line E59 section S01 branch-oﬀ point Wroclaw Grabiszyn enter the ﬁnal phase.
Complicated local conditions and the need
to keep trains moving made it necessary to
carry out the works in strict sequence. The
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Modern technologies in design, construction and maintenance of railway turnouts
– Experiences with Turnout Refinements
(ÖBB)
Bernhard Knoll
Recent development in railway technology
in Austrian railways ÖBB has been presented
in the paper. According to LCC method, the
company tries to buy products of highest
possible quality and maintain them properly. High quality of assembly is achieved
by complete pre-assembly at the plant and
mechanized installation with cranes and tilting wagons.
Keywords: Turnout; Pre-Assembly; LCC Method;
Maintenance

Page 26

Keywords: Turnouts, Rails, Railway, Durability,
Defects, HSH

Modernization of railway line E59 branch-off point WROCLAW Grabiszyn

Page 24

Keywords: Replacement of switches; risks, contract

Vehicle-based assessment of frog wear.
Modern measuring systems allow new inspection concepts
Ulf Gerber, Andreas Zoll, Wolfgang Fengler
In the paper a model of of vehicle wheel
contact with wing rail and frog has been
described. Inﬂuence of speed on dynamic
forces has been noticed. It has been stated
that modern measuring systems may facilitate inspection and maintenance strategies.
Keywords: Rail Frog; Dynamic Forces; Maintenance Strategy

Page 28
Rotational planing - a new technology of
rail machining for turnouts
Dieter Hartleben
Recent development in rail planning with
use of rotational module has been presented in the paper. This vehicle can also be
applied in machining rails in turnouts. In
the paper both technical parameters of the
device as well as its performance have been
described.
Keywords: Rotational Planing; Rail Machining;
Track Machinery

Translation: the Authors
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Aktualności
Koniec prac koncepcyjnych nad KDP
w 2015 roku. Co dalej?
ms, Rynek Kolejowy, 06.05.2015
– Wszystkie prace studialne nad koleją
dużych prędkości w Polsce zostaną zakończone w 2015 r. – powiedział podczas
konferencji poświęconej KDP Jan Raczyński
z Instytutu Kolejnictwa. Czy prace te zostaną skonsumowane w następnych latach?
– W roku 2013 r. wybrano najkorzystniejszy
przebieg linii Y, w 2014 ukończono studium
nad przygotowaniem węzłów kolejowych
w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Obecnie
w trakcie realizacji jest wstępne studium wykonalności nad połączeniem Wrocław – Praga i Poznań – Berlin jako przedłużenie Y. Prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku
– dodaje, a w wierze w sensowność budowy
zupełnie nowej linii pomiędzy Dolnym Śląskiem i Czechami wspiera go Jan Ilik z Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej.

Czesi chcą budować swoje KDP
ms, Rynek Kolejowy, 07.05.2015
– Prędkości na kolejach w Czechach, w porównaniu z liniami w Austrii i Niemczech, są
niskie. Nie wszystkie kierunki są też obecnie
obsługiwane, np. Praga – Wrocław. Posiadając nawet fragmenty linii przygotowane
do jazdy z prędkością 160 km/h, okazuje
się, że efektywna prędkość jest sporo niższa – powiedział Jan Ilik, ekspert czeskiego
Ministerstwa Transportu opisując plany
budowy kolei dużych prędkości w swoim
kraju. – Czechy i w dużej mierze Europa
Środkowa znajduje się poza systemem kolei
dużych prędkości. Aby sprostać wyzwaniom
XXI wieku nie możemy już dłużej poprawiać historycznej sieci kolejowej, ponieważ
oznacza to konserwowanie XIX-wiecznych
trendów w przemieszczaniu się. Budujmy
sieć zupełnie nową i przez to stwarzajmy
nowe możliwości rozwoju dla miast i regionów. Linie, które chcemy budować w Czechach, będą uwzględniać nie tylko nasze
wewnętrzne potrzeby, ale również łączyć
nasz kraj z Niemcami, Austrią, Słowacją i Polską – powiedział Jan Ilik. W Czechach sieć
szybkiej kolei będzie nazywać się RS, czyli
Ryhle Spojeni, co na polski tłumaczy się
jako szybkie połączenia. Do 2030 w założeniu będzie to system łączący całkiem nowe
odcinki high speed i zmodernizowane linie
konwencjonalne. – Nieco zazdroszczę kolegom planującym linię Y w Polsce, ponieważ
prace przygotowawcze u Was są dużo bardziej zaawansowane – powiedział Jan Ilik,
wywołując lekką konsternację na sali, ponieważ wciąż nie wiadomo, czy i kiedy wej4
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dziemy w fazę projektowania i budowy i czy
przygotowane już dokumenty nie przeleżą
w szaﬁe.

Wielka inwestycja na linii kolejowej
nr 213 ma rozładować korki na Helu
Paweł Durkiewicz,
1.05.2015

Dziennik

Bałtycki,

Co roku coraz więcej turystów z całej Polski
wybiera sie w okresie wakacyjnym na Półwysep Helski. Na drodze wojewódzkiej 216
tworzą się wówczas ogromne korki (...). Problem z korkami jest praktycznie niemożliwy
do rozwiązania - mierzeja jest za wąska, by
poszerzyć drogę, a z każdym rokiem chętnych do wjazdu autem na Hel jest coraz więcej. Pomysłem na samochodowy problem
jest wielka inwestycja na linii kolejowej nr
213, którą kończy właśnie spółka PKP-Polskie
Linie Kolejowe. Modernizacją objęty został
praktycznie każdy centymetr linii łączącej
Hel z Redą. Wymienione zostało wszystko,
począwszy od podsypek, poprzez szyny, aż
po stacje i przejazdy kolejowe. Unowocześniono łącznie 57 km torów, zainstalowano
11 nowych rozjazdów, wyremontowano 12
stacji, dwa wiadukty i trzy mosty (...).

Nadprzewodnikowa linia zasilająca
testowana w Japonii
Keith Barrow, International Railway Journal,
14.05.2015
Japońska placówka badawcza RTRI oznajmiła sukces w testach zastosowania nadprzewodzącej linii zasilającej sieci trakcyjnej na
czynnej linii z ruchem pasażerskim. Badania
przeprowadzono na szlaku Mishima – Shuzenji o długości 20 km, będącym częścią
linii Izuhakone, zelektryﬁkowanej napięciem
1,5 kV prądu stałego. Testowany przewód
połączył transformator w podstacji z zasilaniem sieci trakcyjnej i został schłodzony do
temperatury -196 0C. RTRI twierdzi, że dzięki
temu rozwiązaniu możliwe będzie szersze
stosowanie hamowania odzyskowego.

PKP Intercity chwali się nowym
symulatorem
PKP Intercity / Rynek Kolejowy, 13.05.2015
PKP Intercity pokazało w środę swój najnowszy symulator jazdy elektrowozem.
Nowoczesne urządzenie kupione przez
PKP Intercity służy przede wszystkim celom
szkoleniowym. Wartość inwestycji to prawie
5,4 mln zł. W scenariuszach jazdy można
ująć zdarzenia realnie występujące na trasach, np. złe warunki pogodowe, uszkodzenie hamulca, czy przeszkody w postaci

powalonego drzewa. Symulator może być
również wykorzystany do badań pracowników, którzy brali udział w wypadkach kolejowych, szczególnie pod kątem ewentualnych
zaburzeń psychomotorycznych będących
skutkiem przeżytego stresu. – Szkolenia
w symulatorze mają podnieść kwaliﬁkacje
naszych maszynistów, a przez to poprawiać
ich komfort jazdy oraz bezpieczeństwo
w ruchu kolejowym. Zaletą projektu jest
możliwość budowy różnych scenariuszy,
obejmujących zarówno sytuacje standardowe, jak i związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi czy nietypowymi awariami
– mówi Piotr Rybotycki, członek zarządu PKP
Intercity ds. operacyjnych.

Tramwaj na Morenę gotowy w 70
procentach
Paweł Durkiewicz,
27.04.2015

Dziennik

Bałtycki,

Coraz bliżej końca jest budowa nowej linii
tramwajowej, która połączy rozbudowaną
pętlę Siedlce z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo. Choć wykonawca inwestycji – ﬁrmy MTM S.A. i Rajbud Sp. z
o.o. – nie zdąży z końcem prac przed planowanym startem PKM (1 września), możliwe,
że trasa zwieńczona nowoczesnym węzłem
będzie gotowa przed zakładanym terminem (30 września). Zaawansowanie prac
wynosi ponad 70 procent. Inwestycja nadzorowana przez miejską spółkę Gdańskie
Inwestycje Komunalne jest warta aż 116,3
milionów złotych. Na nowej linii o długości
3,6 km znajdzie się 5 nowych przystanków
– „Piekarnicza”, „Belgradzka”, „Warneńska”, „Kolumba” i „PKM Brętowo” (...).

Metro wyłącza semafory na II linii
wu, Transport-publiczny.pl, 14.05.2015
Metro wdraża zmiany w prowadzeniu ruchu na centralnym odcinku II linii metra,
który został otwarty nieco ponad dwa miesiące temu. Wygaszane są semafory i ruch
odbywa się w oparciu o wskazania sygnalizacji kabinowej. Zmiana ta ma ogromne
znaczenie dla funkcjonowania metra i jest
porównywana do startu Pendolino na kolei. Metro Warszawskie zaczyna w pełni
wykorzystywać możliwości wprowadzonego systemu SOP-3, w oparciu o który jest
prowadzony ruch pociągów na centralnym
odcinku II linii metra. Stopniowo są wygaszane semafory w tunelach – o zajętości
odcinków informuje sygnalizacja kabinowa.
Pierwotnie taka organizacja ruchu obowiązywała w weekendy, a od tego tygodnia
także w dni robocze od godz. 10:00 do 5:00.
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Aktualności
Rano, ze względów szkoleniowych, semafory są nadal załączone, żeby przyzwyczaić
pracowników do pracy w dwóch systemach
i przechodzenia z jednego trybu do drugiego. Zmiana ta ma ogromne znaczenie dla
warszawskiego metra – umożliwia prowadzenie pociągów w mniejszych odstępach,
niż wynikających z ustawienia semaforów.
Teraz, przy wygaszonych semaforach, jeśli
sygnalizacja kabinowa ma dwa odcinki SOP
wolne (ok. 200 m), to pociąg może ruszyć
z prędkością 35 km/h i nie musi oczekiwać
aż poprzedni skład dojedzie do stacji i osłoni
się semaforem. Prędkość jest dostosowywana do drogi hamowania i drogi ochronnej.
Gdy odległości jest większa niż droga hamowania i droga ochronna, to skład może
jechać z maksymalną prędkością.

Uruchomienie algierskiej fabryki
tramwajów
Railway Gazette, 12.05.2015
Spółka joint venture ﬁrm Alstom i Entreprise
du métro d’Alger and Ferrovial pod nazwą
CITAL uroczyście otworzyła 12 maja swoje
zakłady montażu i napraw tramwajów w
Annabie. Spółkę utworzono w roku 2011 w
celu montażu i utrzymania tramwajów Alstom Citadis w algierskich miastach. Zakład
o powierzchni 46 000 m2 zatrudnia obecnie
90 osób załogi i jest w stanie montować pięć
wozów miesięcznie. Do momentu otwarcia,
zmontowano już 20 wagonów. Oczekuje się,
że w najbliższych latach zmontowanych zostanie co najmniej 210 tramwajów, również
dla takich miast jak Ouargla, Mostaganem,
Sidi Bel Abbès, Sétif, Batna i Annaba. CITAL
obecnie zatrudnia 110 osób w Algierze, Oranie i Constantine, gdzie tramwaje Citadis już
kursują.

Elektryczne autobusy w Łodzi? MPK
obserwuje rozwiązania z Warszawy
i Krakowa
Agnieszka Magnuszewska, Dziennik Łódzki,
29.04.2015
Łódzkie MPK przymierza się do zakupu elektrycznych autobusów. Na razie obserwuje,
jak się sprawdzają w Warszawie i Krakowie
(...). - Chcemy zobaczyć, które rozwiązanie
jest mniej problematyczne i tańsze. Nie będziemy musieli eksperymentować - podkreśla Zbigniew Papierski, prezes MPK. - Warszawa zdecydowała się na maksymalnie dużą
baterię i ładowanie jej w zajezdni. Kraków
z kolei wybrał rozwiązanie wyglądające trochę jak trolejbus, czyli autobus ma zamontowany na dachu pantograf i na krańcówce
bądź na którymś z przystanków jest szybko
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doładowywany. Pozwala to obniżyć masę
baterii, a co za tym idzie - zwiększyć ładowność pojazdu. Elektryczne autobusy na
pewno nie będą kupione w dwóch najbliższych latach. - Jednak mam nadzieję, że nastąpi to w nowej perspektywie ﬁnansowej,
bo bez unijnej dotacji taki zakup nie będzie
możliwy. Autobus elektryczny kosztuje dwa
razy więcej niż zwykły - mówi prezes Papierski (...).

Ursus stawia na autobusy. Firma
powołała do życia spółkę Ursus Bus
Artur Jurkowski, Kurier Lubelski, 27.04.2015
Traktory, maszyny rolnicze, trolejbusy, a teraz
elektryczne autobusy - lubelski Ursus poszerza swoją ofertę. Firma powołała do życia
spółkę Ursus Bus. - Głównym przedmiotem
działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż autobusów i trolejbusów - poinformował zarząd Ursus Bus w komunikacie. 60
proc. akcji w nowej spółce posiada wytwórca traktorów, pozostałych 40 proc. AMZ Kutno. Siedzibą spółki jest Lublin. - Utworzenie
nowej spółki jest związane m.in. z wyprodukowaniem przez nasz zakład elektrycznego
autobusu - wyjaśniał Mariusz Lewandowski,
pełnomocnik zarządu Ursusa ds. marketingu
i handlu (...).

wiązałoby się z bardzo wysokimi kosztami.
Dlatego w przypadku kolizji czy stłuczek
Cityrunnerów demontowaliśmy części z już
odstawionych pojazdów, by zamontować
je w tych, które jeszcze jeździły – tłumaczy
Grochala.

Gdynia walczy o udogodnienia dla
rowerzystów i pieszych
Szymon Szadurski,
29.04.2015

Dziennik

Bałtycki,

Czy w Gdyni uda się wyeliminować w przyszłości korki? Kluczem do tego ma być stworzenie lepszych możliwości poruszania się
po mieście rowerzystom i pieszym. Miasto
przystępuje właśnie do unijnego projektu FLOW. Do maja 2018 roku trwać będą
analizy, co zrobić, aby w przyszłości piesi i
rowerzyści czuli się swobodniej, poruszając
się po mieście. W efekcie, przy okazji wszystkich nowych inwestycji tworzone mają być
bardziej szczegółowe niż dziś modele ruchu,
uwzględniające komfort przemieszczania
się dla cyklistów i spacerowiczów. Mieszkańcy Gdyni domagają się tego od lat, jako
potencjalne lokalizacje deptaków wskazując
m.in. ul. Świętojańską i Starowiejską. Inicjatorzy projektu podkreślają, że tego typu działania są innowacyjne na skalę całej Europy
(...).

Łódź: MPK chce przywrócić do ruchu
odstawione Cityrunnery
Trzy miasta, jeden cel zaprojektować DTŚ
Rynek Kolejowy, 15.05.2015
Na łódzkie tory mogą powrócić niebawem
trzy pojazdy z najstarszej serii wagonów
niskopodłogowych zamówionych przez
MPK. – Prowadzimy rozmowy na temat dostarczenia niezbędnych części i naprawy –
ujawnia rzecznik spółki Sebastian Grochala.
Piętnaście wagonów typu Cityrunner zostało dostarczonych do Łodzi w 2002 r. Były one
pierwszymi tramwajami kupionymi po sprowadzeniu w 1990 r. ostatniej partii wagonów 805Na i stanowiły w stosunku do nich
ogromny skok technologiczny. Niestety, zły
stan dużych odcinków torów doprowadzał
do przyspieszonego zużycia nowoczesnych
tramwajów, a to z kolei do odstawiania
kolejnych egzemplarzy. – Każdy, zwłaszcza niskopodłogowy wagon tramwajowy
jest dla nas cenny. Od dawna prowadzimy
z producentem, ﬁrmą Bombardier, rozmowy
na temat naprawy trzech uszkodzonych wagonów – zapewnia rzecznik MPK. Trudności
sprawia jednak niewielka dostępność części
do kilkunastoletnich pojazdów, wyprodukowanych na dodatek w takiej konﬁguracji
w małej serii. – Części do nich zostały już
wycofane z obiegu bądź ich pozyskanie

Monika Chruścińska-Dragan,
Dziennik Zachodni, 19.05.2015
Drogowej Trasy Średnicowej ze Śląska do
Zagłębia póki co nie ma jeszcze nawet na
papierze, ale wkrótce się to zmieni. Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno, które w 2013 roku
podpisały porozumienie o przygotowaniu
dokumentacji przedprojektowej dla inwestycji, pójdą o krok dalej i zapłacą też za projekt dwóch nowych odcinków „średnicówki”.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
budowa pierwszego rozpocznie się w 2018
roku. Rok temu, przypomnijmy, miasta zleciły ﬁrmom przygotowanie za ok. 2,3 mln zł
wstępnej dokumentacji dla dwóch nowych
odcinków DTŚ. Pierwszy ma biec z Mysłowic
do węzła Jęzor w Sosnowcu (koło CH Fashion House), drugi z Mysłowic do węzła Bór
na trasie S1. Na zaprojektowanie obu gminy
muszą poszukać w swoich budżetach 10
mln złotych (...).1

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych

Konstrukcja geometryczna rozjazdów stosowanych
na sieci Network Rail w Wielkiej Brytanii
Robert Wojtczak
mgr inż. Robert Wojtczak
robert.wojtczak@yahoo.com

Na świecie występuje zaskakująco duża
różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych
rozjazdów. Wydaje się, że najczęściej stosowane są rozjazdy klasyczne, w których
tor zwrotny przebiega od początku rozjazdu do samego końca w łuku kołowym
o tym samym promieniu, ewentualnie ze
skróconym łukiem i prostą przechodzącą
przez krzyżownicę, ale zdarzają się też rozwiązania dużo bardziej skomplikowane.
Różnorodność ta ma podłoże historyczne, gdzie budowniczowie pierwszych linii
nieświadomie, bądź też celowo, wybierali
rozwiązania odmienne od stosowanych
na innych kolejach, a taki stan później się
utrwalał i bardzo trudno było go zmienić.
Poniżej, w oparciu o doświadczenie autora
przy projektach zagranicznych, omówione
zostały niektóre rozwiązania stosowane w
Wielkiej Brytanii.
Rozjazdy w Wielkiej Brytanii
Zarządcą infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii jest Network Rail. Pod zarządem Network Rail jest ponad 30 000 km
linii kolejowych, 20 000 rozjazdów i 40 000
mostów i tuneli. Na sieci tej można spotkać
ogromną ilość różnych rozwiązań technicznych, od bardzo starych konstrukcji
opartych na szynach typu Bullhead (szyna, która zamiast stopki ma drugą główkę) do bardzo nowoczesnych rozwiązań
przeznaczonych dla kolei wysokich prędkości. Rozjazd rozumie się tam bardziej
jako zespół dwóch głównych komponentów – zwrotnicy i krzyżownicy (switch and
crossing) i takiej nazwy najczęściej używa
się lub też w skrócie S&C. Wielka Brytania
jest przykładem kraju, w którym projektant
ma do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz
rozjazdów. Podstawowym dokumentem
wydanym przez zarządcę infrastruktury
Network Rail, który wymienia możliwe typy
rozjazdów jest Track Design Handbook NR/
L2/TRK/2049, potocznie znany jako Handbook 49. Dokument ten zestawia rozjazdy
w cztery grupy:
6
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CEN56E1 Vertical S&C – Standard Circular Curve Turnouts,
NR60 Inclined S&C – Standard Circular
Curve Turnouts,
CEN56E1 Vertical S&C – Standard
Transitioned Turnouts,
NR60 Inclined S&C – Standard Transitioned Turnouts.

Z powyższego zestawienia można przyjąć,
że w zasadzie są to dwie główne grupy
ze względu na typ szyny z wewnętrznym
podziałem ze względu na geometrię toru
zwrotnego. Pierwsza grupa, starszej konstrukcji, to rozjazdy typu z szyn CEN56E1, a
druga, o konstrukcji nowszej, (NR60) to rozjazdy z szyn 60E2. W obydwu grupach geometria toru zwrotnego może być w postaci
łuków kołowych (circular curve turnouts)
lub z łuków kołowych, krzywej przejściowej
i prostej (transitioned turnouts).
Szyny w rozjazdach z grupy CEN56E1
są ułożone pionowo (vertical) i wymagają
odcinka o przejściowym pochyleniu przed
i za rozjazdem, natomiast szyny z grupy
NR60 są pochylone (inclined) w stosunku
1:20 tak, jak w torze poza rozjazdem i takiego odcinka przejściowego nie potrzebują.
Rozjazdy CEN56E1 wymagają również szyn
przejściowych, jeśli tor poza rozjazdem
zbudowany jest z szyn o 60E1, a tak często
bywa. Osobną sprawą jest niewielka różnica w rozstawie szyn (track gauge) – dla
rozjazdów CEN56E1 jest ona mniejsza o 3
mm i wynosi 1432 mm.
Biblioteka rozjazdów NR60 jest następcą
starszych rozjazdów RT60. Budowa zwrotnic NR60 zoptymalizowana jest pod kątem
pociągów z wychylnym pudłem jadących
z prędkością 200 km/h po torze głównym.
W zwrotnicach tych zaprojektowano klotoidalny kształt początku zwrotnicy.
Określanie kąta rozjazdu
W każdej z grup możliwych jest od kilku do
kilkunastu rozjazdów, ze względu na kąt
rozjazdu i promień łuków kołowego rozjazdu (turnout radius). Warto w tym miejscu
dodać, że kąt 1:N rozjazdów brytyjskich nie
jest tym samym kątem, co w rozjazdach
używanych w Polsce. Kąt ten mianowicie
mierzony jest na ostrzu krzyżownicy i wyliczany w inny sposób. W Polsce, liczbą n ze
stosunku 1:n jest długość dłuższej przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym utworzonym przez styczną na końcu kierunku

zwrotnego rozjazdu i krótszej przyprostokątnej o długości jednostkowej. W Wielkiej
Brytanii liczbę N określa się jako długość
wysokości trójkąta równobocznego o jednostkowej podstawie utworzonego przez
styczne obydwu toków szynowych w
punkcie teoretycznym krzyżownicy [1], jak
pokazano na rysunku 1.

1. Teoretyczny sposób określania kąta rozjazdu

Wzór do obliczenia N przyjmuje wtedy
postać
ܰൌ

ͳ

Ʌ
ʹ ή 
ʹ

(1)

gdzie θ to kąt pomiędzy bokami o tej
samej długości w takim trójkącie.
Praktycznym sposobem określenia
kąta rozjazdu, gdy nie można go odczytać
bezpośrednio z oznaczeń producenta na
krzyżownicy, jest znalezienie miejsc, gdzie
dziób krzyżownicy ma szerokość 70 mm i
170 mm i zmierzenia odległości pomiędzy
tymi miejscami. Odległość ta wynosi 100N,
skąd łatwo już wyliczyć szukaną wartość
kąta (rys. 2).

2. Praktyczny sposób określania kąta rozjazdu

Nie operuje się pojęciem punktu matematycznego rozjazdu w naszym rozumieniu.
W zasadzie, punkt matematyczny (mathematical point) oznaczałby teoretyczny początek rozjazdu. Ważniejszymi miejscami
w rozjazdach brytyjskich są początek iglic
(toe), punkt obrotu iglic (heel) i ostrze krzyżownicy (nose). Dla krzyżownicy można
wyróżnić dwa punkty – punkt teoretyczny
(intersection point, IP), gdzie przecina się
krawędź szyny toru zwrotnego z krawędzią
szyny toru głównego oraz punkt właściwy
(nose, actual nose), gdzie faktycznie wykonany jest dziób krzyżownicy. Punkty te oddalone są od siebie o 16N.
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wykorzystywane są krzyżownice monoblokowe (cast centre block crossings) i krzyżownice ze staliwa manganowego (cant
manganese crossings). Na rysunkach 5 i 6
pokazano schematy krzyżownicy zwyczajnej i podwójnej.
Schematy rozjazdów

3. Schemat zwrotnicy typu CEN56E1 [1]

4. Schemat zwrotnicy typu NR60 [1]

5. Schemat krzyżownicy zwyczajnej [1]

Konstrukcja zwrotnic
Zwrotnice typu CEN56E1 (rys. 3) ukształtowane są w postaci dwóch łuków – łuku
początku zwrotnicy (planing curve) i łuku
zwrotnicy (switch curve). Łuk zwrotnicy,
po przedłużeniu, jest styczny do opornicy,
natomiast poprzez zastosowanie większego promienia na początku zwrotnicy, iglica
przecina opornicę i w tym punkcie przyjmuje się początek rozjazdu (toe).
Zwrotnice typu NR60 skonstruowane
są w inny sposób. Teoretycznie, początek
iglicy jest klotoidą styczną z opornicą w
punkcie A i łączącą się z łukiem zwrotnicy
w punkcie B, gdzie odległość od opornicy
wynosi 12 mm. Odległość łuku iglicy od
opornicy po przedłużeniu wynosi 3 mm.
Ze względów praktycznych, początkowa
część klotoidy zamieniana jest na prostą w
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6. Schemat krzyżownicy podwójnej [1]

punkcie C, leżącym na przecięciu klotoidy
i prostej równoległej do opornicy i odsuniętej od niej o 3 mm. Prosta ta przecina
opornicę w punkcie T i ten punkt oznacza
początek rozjazdu. Konstrukcja ta pokazana jest na rysunku 4.
Konstrukcja krzyżownic
Można wyróżnić kilka rodzajów krzyżownic – krzyżownice zwyczajne (common
crossings) występujące w rozjazdach zwyczajnych, krzyżownice podwójne (obtuse
crossings) wbudowywane m.in. w rozjazdy
krzyżowe pojedyncze i podwójne (single
and double slips), a także specjalne krzyżownice (sadle crossings) występujące w
podwójnych połączeniach torów równoległych (scissor crossovers). Ze względu na
sposób wykonania i materiał najczęściej

Schematy geometryczne poszczególnych
grup rozjazdów różnią się od siebie, ale posiadają też wiele cech wspólnych. Geometria rozjazdu typu CEN56E1 Circular Curve
(rys. 7) składa się z łuku początku zwrotnicy, łuku zwrotnicy i łuku rozjazdu (turnout
curve), który przechodzi przez krzyżownicę. Dla każdego typu zwrotnicy (oprócz
HV) istnieje kilka rozwiązań krzyżownicy z
różnymi promieniami rozjazdu, zarówno
mniejszymi, jak i większymi od promienia
zwrotnicy. Promień łuku początku zwrotnicy jest zawsze większy od promienia
zwrotnicy, co daje efekt zastosowania krzywej przejściowej i zmniejszenia poziomych
sił działających na iglice. Wyjątkiem jest
rozjazd HV, gdzie obydwa te promienie są
sobie równe.
Geometria rozjazdu typu NR60 Circular
Curve (rys. 8) również składa się z łuku początku zwrotnicy, łuku zwrotnicy i łuku rozjazdu, który przechodzi przez krzyżownicę.
W tych rozjazdach łuk początku zwrotnicy ma kształt klotoidy. Dla każdego typu
zwrotnicy (oprócz NR60H) istnieje kilka
rozwiązań krzyżownicy z różnymi promieniami rozjazdu, zarówno mniejszymi, jak i
większymi od promienia zwrotnicy.
Geometria rozjazdu typu CEN56E1
Transitioned (rys. 9) składa się z łuku początku zwrotnicy, łuku zwrotnicy, łuku rozjazdu,
klotoidalnej krzywej przejściowej, która
kończy się przed krzyżownicą oraz odcinka
prostego, przechodzącego przez krzyżownicę. W tego typu rozjazdach zwrotnice są
takie same jak w rozjazdach typu Circular
Curve, natomiast w odróżnieniu od tamtego typu rozjazdów, tu promień rozjazdu
jest zawsze równy promieniowi zwrotnicy.
Wyjątkiem jest rozjazd FV, który posiada
wariant z większym promieniem rozjazdu.

7. Schemat rozjazdu CEN56E1 Circular Curve [1]

8. Schemat rozjazdu NR60 Circular Curve [1]

9. Schemat rozjazdu CEN56E1 Transitioned [1]

10. Schemat rozjazdu NR60 Transitioned [1]
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Wariantowanie w obrębie danego typu
zwrotnicy odbywa się przez dobór kąta
krzyżownicy, za który odpowiedzialna jest
w tym wypadku długość krzywej przejściowej, a nie promień rozjazdu.
Geometria rozjazdu typu NR60 Transitioned (rys. 10) składa się z części klotoidalnej
początku zwrotnicy, łuku zwrotnicy, klotoidalnej krzywej przejściowej i odcinka prostego przechodzącego przez krzyżownicę.
Jest to najmniej liczna grupa rozjazdów, ale
szczególnie preferowana dla linii z przewagą ruchu pociągów pasażerskich.
Jak widać z powyższej analizy, część łukowa w ogólności składa się z trzech części:
łuku początku zwrotnicy (planning curve),
łuku zwrotnicy (switch curve) i łuku rozjazdu (turnout curve), przy czym ten ostatni
może być zarówno mniejszy, równy, jak i
większy od dwóch pozostałych. Gdy promienie łuków zwrotnicy i rozjazdu są sobie
równe, mówimy o rozjeździe naturalnym
(natural lead). W rozjazdach typu transitioned, wprowadzana jest dodatkowo krzywa
przejściowa w postaci klotoidy, która łączy
się z prostą przechodzącą przez krzyżownicę.
Zestawienie rozjazdów
Preferowanymi rozjazdami, szczególnie
dla ruchu pasażerskiego, są rozjazdy z
krzywymi przejściowymi. Użycie krzywej
przejściowej przed krzyżownicą skutkuje
spokojniejszą jazdą i znacznie redukuje siły
poziome działające na krzyżownicę, wydłużając jej żywotność. Szczególnie istotne
jest to w połączeniach rozjazdowych torów równoległych (crossovers). Natomiast
wśród grupy rozjazdów z serią łuków kołowych, preferowane są rozjazdy naturalne.
Typ rozjazdu z szyn CEN56E1 opisuje
się symbolem literowo numerycznym np.
CV9.25, gdzie C jest rozmiarem zwrotnicy, V
wskazuje, że jest to rozjazd CEN56E1 Vertical, a 9.25 jest kątem krzyżownicy (crossing
angle). Rozjazdy NR60 opisuje się w podobny sposób łącząc rozmiar zwrotnicy z
kątem krzyżownicy np. NR60F 15.75.
Typy rozjazdów wyszczególniono w tabelach 1 - 4. Pocieniowana komórka kąta
krzyżownicy oznacza preferowany rozjazd.
Powyższe tabele klasyﬁkują ponad 70
rozjazdów, choć niektóre z nich są już wycofane z produkcji, a część nie jest preferowana w nowych projektach. Gdyby nawet
przyjąć, że projektant może używać tylko
preferowanych rozjazdów, to i tak pozostaje do wyboru ponad 20 rozwiązań.
Rozjazd w torze bezstykowym
Jeśli rozjazdy mają być wbudowane w tor
bezstykowy (continuous welded rail, CWR),
to podczas projektowania połączeń roz8
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Tab. 1. Rozjazdy CEN56E1 Vertical – Circular Curve
Zwrotnica

AV

BV

CV

DV

EV

FV

SGV

GV

HV

Kąt krzyżownicy,
1:N

Promień rozjazdu,
mm

Prędkość, km/h

6

97 599

24

6,5

117 821

24

141 052

32

167 780

32

7
7,5

Promień pocz.
zwrotnicy, mm

196 750

Promień zwrotnicy, mm

141 052

8

198 620

32

9,25

299 450

32

7

133 185

32

7,5

157 024

32

184 012

32

268 573

32

8
9,25

230 725

184 012

10

344 544

32

10,75

416 918

32

8

169 051

32

9,25

245 767

40

10

305 201

40

245 767 / STR

40

10,75

378 263

40

13

737 191

40

9,25

230 112

40

10

277 328

40

331 687

48

551 575

48

STR 10

10,75
13

287 251

367 038

245 767

331 687

STR 13

331 687 / STR

40

15

858 076

48

13

454 448

56

15

645 116

64

16

739 696

645 116

762 010

64

18,5

1 139 974

64

21

1 700 938

64

16

689 242

72

980 920

80

1 363 999

80

18,5
21

1 137 067

980 920

24

2 001 909

80

18,5

926 126

80

1 263 740

96

1 795 616

96

21
24

1 398 518

1 263 740

28

2 827 066

80

21

1 189 637

88

1 650 380

112

2 484 540

112

24
28

1 826 293

1 650 380

32,365

3 835 055

88

28

2 110 303

120

3 000 716

144

32,365

3 000 716

jazdowych dużo uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z zapewnieniem
właściwej pracy toru i rozjazdów. Projektant przygotowuje schematyczny plan sekwencji regulacji rozjazdu w zależności od
rodzaju urządzenia wbudowanego w rozjazd, służącego do przekazywania naprężeń i przeciwdziałania przesuwania się szyn
różnych kierunków względem siebie. Jest

3 000 716

kilka typów tych urządzeń (stress transfer
block, ball & claw, heel block), ale dla celów regulacji naprężeń wyróżnia się dwa
przypadki – z elementem transferującym
naprężenia lub bez niego. Wykonuje się
trzy sekwencje utrwalenia naprężeń w rozjeździe – przy zwrotnicy, przy krzyżownicy i
pomiędzy zwrotnicą a krzyżownicą [2].
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szynami i podkładami. Wzór do obliczenia
promienia wygięcia podawany przez Track
Design Handbook ma postać:

Tab. 2. Rozjazdy NR60 Inclined – Circular Curve
Zwrotnica

Kąt krzyżownicy, 1:N

Promień zwrotnicy,
mm

Promień rozjazdu, mm

Prędkość, km/h

284 822

40

194 930

40

8,25

185 562

40

9,5

258 475

48

9,5

NR60C

194 930

8,25

NR60D

258 475

11

NR60E

372 559

48

12,5

526 343

48

9,5

237 267

40

11

330 766

48

12,5

447 498

64

13,5

447 498

540 978

64

15,75

811 082

64

12,5

410 903

56

490 648

64

710 450

80

13,5

NR60F

710 450

15,75
17,25

895 159

80

17,25

788 326

80

20,25

NR60SG

1 174 417

21,5

NR60G

104
104

23,5

1 762 047

96

21,5

1 282 213

104

1 581 643

120

2 230 155

112

23,5

1 581 643

27
NR60H

1 174 417
1 375 580

31,25

2 796 873

2 796 873

160

33,5

2 796 873

3 312 779

160

AV

Kąt krzyżownicy,
1:N

Promień zwrotnicy, mm

Promień rozjazdu,
mm

9,25

141 052

141 052

9,25
BV

10

184 012

184 012

10,75
CV

DV

EV

FV
SGV

10,75
13
13
15
18,5
21
24
28
28

28 EXT

45,75

40

17 455

48

16 255

56

24 555

64

980 920

24 290

80

1 364 999

30 000

80

645 116

645 116

3 000 716

Rozjazd na torze w łuku
Dopuszczalne jest układanie rozjazdów w
łukach kołowych, i choć przepisy zalecają
unikania takich rozwiązań, to zdarzają się
one bardzo często. Spowodowane jest to
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32

10 630

331 687

1 263 740

1 650 380

32,365
HV

32

32

331 687

1 650 380

9170
11 730

40

28
GV

32
24

7366

245 767

1 263 740

9760
6195

3 000 716

30 075

96

19 640

96

36 200

112

38 000

112

55 700

144

ܴ݁ ൌ

ሺܴ݉ ܹ טሻ ή ሺܴ  ܹሻ
ܹט
ሺܴ݉ ܹ טሻ േ ሺܴ  ܹሻ

ܴ݁ ൌ

ܴ݉ ή ܴ ʹ̰ݐ ט
ܴ݉ േ ܴ

(2)

(3)

gdzie W oznacza połowę odległości między szynami w świetle, reszta oznaczeń jak
we wzorze (2). Zastosowanie skorygowanego wzoru (3) pozwala uzyskać wyniki
zgodne z oprogramowaniem stosowanym
do projektowania, natomiast zmiana wartości samego promienia Re jest nieznaczna.
Przy obliczaniu promienia toru zwrotnego rozjazdu łukowego w Polsce używa
się wzoru (4). We wzorze tym t oznacza długość stycznej do toru zwrotnego rozjazdu
[7].
(4)

Wartość t2 jest w stosunku do iloczynu promieni bardzo mała i można, przynajmniej
we wstępnych obliczeniach ją pominąć.
Wtedy wzór (4) przyjmuje postać podawaną przez brytyjskie przepisy [1].

Prędkość, km/h

13 000

245 767

980 920

Długość krzywej
przejść., mm

ܴ݉ ή ܴ
ܴ݉ േ ܴ

gdzie Rm oznacza promień głównego toru,
a R promień rozjazdu przed wygięciem.
Górny znak symbolu ± oznacza wygięcie
jednostronne (similar flexure), natomiast
dolny wygięcie dwustronne (contraflexure). W praktyce często używa się wzoru bazującego nie na promieniach osi torów w
rozjeździe, a na promieniach szyn wewnętrznych rozjazdu:

Tab. 3. Rozjazdy CEN56E1 Vertical – Transitioned
Zwrotnica

ܴ݁ ൌ

Parametry kinematyczne
W tabelach 5 i 6 zestawiono dopuszczalne parametry kinematyczne dla obydwu
grup rozjazdów [1]. Brak wartości oznacza,
że wielkości danego parametru nie określa
się.
Wyjaśnienia może wymagać deﬁnicja
prędkości przyrostu niedoboru przechyłki
(rate of change of cant deficiency, RCD). Parametr ten jest ﬁzycznym odpowiednikiem
używanego w Polsce przyrostu przyspieszenia niezrównoważonego ψ [3]. Deﬁniuje
się go podobnie do prędkości podnoszenia
koła na rampie przechyłkowej, z tą różnicą,
że zamiast zmiany przechyłki we wzorze
występuje zmiana niedoboru przechyłki:

ograniczoną przestrzenią, jaką przy modernizacjach mają projektanci. Układanie
rozjazdów w krzywych przejściowych z
przechyłką nie jest dozwolone ze względu
na m.in. dużą trudność zapewnienia właściwego położenia podkładek pomiędzy

ܴ ܦܥൌ

ο ܫή ݒ
͵Ǥ ή ܮ

(5)

gdzie ∆I oznacza zmianę niedoboru przechyłki, v prędkość, a L długość, na której
następuje zmiana niedoboru przechyłki.
Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy
RCD i ψ:
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ܴ ܦܥൌ

ݏ
߰
݃

Tab. 4. Rozjazdy NR60 Inclined – Transitioned

(6)
Zwrotnica

gdzie s oznacza odległość między osiami
szyn w torze w mm, a g przyspieszenie
ziemskie w m/s2. Po podstawieniu 1505
mm i 9,81 m/s2, wzrór (6) redukuje się do
postaci:
(7)

ܴ ܦܥൌ ͳͷ͵ǡͶ߰

Wspomaganie komputerowe
projektowania
Na rysunku 11 pokazano okno z autorskiego programu komputerowego Railab. Zamodelowano w nim rozjazd NR60SG 20.25
położony na torze głównym o promieniu
5000 m, zgodnym z kierunkiem toru zwrotnego (wygięcie jednostronne). Po wybraniu rozjazdu z dostępnej biblioteki i określeniu promienia toru głównego, program
oblicza długości szyn i osi toru zwrotnego
zgodnie ze wzorem (3). Zastosowanie przechyłki 50 mm nawet zwiększyło potencjalną maksymalną prędkość jazdy po torze
zwrotnym z 65 do 70 mil na godzinę.
Podsumowanie
Wielka Brytania od wielu lat rozwija samodzielnie technikę rozjazdową na potrzeby
własnej sieci kolejowej. Zaowocowało to
powstaniem szeregu rozwiązań technicznych rozjazdów zbudowanych z różnych
typów szyn, z pochyleniem szyn lub bez,
o różnych kątach i różnej długości rozjazdu. Dla każdej prędkości, ze skokiem 5 – 10
mph, projektant ma do wyboru kilka rozwiązań, jeśli chodzi o kąt czy długość rozjazdu. Mimo, że nie wszystkie rozjazdy są
preferowane przez Network Rail, to wciąż
projektant ma dużą swobodę w porównaniu do innych krajów, gdzie zazwyczaj
wybór ogranicza się do 5-6 rozjazdów. W
Wielkiej Brytanii dużą wagę przywiązuje
się, już na etapie projektowania połączeń
kolejowych, do szczegółów budowy roz-

Kąt krzyżownicy, 1:N

Promień zwrotnicy,
mm

Długość krzywej
przejściowej, mm

Prędkość, km/h

NR60C

11

194 930

13 234

40

NR60D

13,5

258 475

15 872

48

NR60E

17,25

447 498

21 997

64

NR60F

21,5

710 450

26 382

80

NR60SG

27

1 174 417

31 618

96

NR60G

31,25

1 581 643

38 550

112

NR60G

33,5

2 796 873

39 555

120

Tab. 5. Dopuszczalne wartości niedoboru przechyłki na rozjeździe
Miejsce sprawdzania niedoboru przechyłki

Wartość normalna

Wartość maksymalna

Wartość wyjątkowa

Tor główny, tor klasyczny

90 mm

90 mm

-

Tor główny, tor bezstykowy (CWR)

110 mm

110 mm

150 mm

Tor zwrotny, przy zwrotnicy

-

125 mm

-

Tor zwrotny, pozostałe miejsca dla CEN56E1

-

90 mm

-

Tor zwrotny, NR60 S&C v ≤ 105 mph

-

110 mm

-

Tor zwrotny, NR60 S&C v > 105 mph

-

85 mm

-

Tab. 6. Dopuszczalne wartości prędkości przyrostu niedoboru przechyłki na rozjeździe
Miejsce sprawdzania prędkości przyrostu
niedoboru przechyłki

Wartość normalna

Wartość maksymalna

Wartość wyjątkowa

Tor główny, pociągi klasyczne

35 mm/s

55 mm/s

70 mm/s

Tor główny, pociągi z wychylnym pudłem

35 mm/s

110 mm/s

150 mm/s

Tor zwrotny, starsze konstrukcje rozjazdów

55 mm/s

55 mm/s

-

Tor zwrotny, rozjazdy CEN56E1

80 mm/s

80 mm/s

-

Tor zwrotny, rozjazdy NR60

80 mm/s

80 mm/s

93,33 mm/s

jazdu, jak i metody i sekwencji naprężania
toru w otoczeniu rozjazdu. Również wytyczne projektowania bardzo szczegółowo opisują wszystkie części rozjazdów.
Wszystkie te czynniki wpływają na dużą
wiedzę brytyjskich projektantów na temat
budowy i znaczenia poszczególnych części
rozjazdu kolejowego. Jest bardzo ważne,
żeby wiedza projektanta nie ograniczała się
tylko do nazw typów rozjazdów, ale sięgała
możliwie głęboko w jego budowę i geometrię.

Materiały źródłowe
[1] NR/L2/TRK/2049 – Track Design Handbook
[2] NR/SP/TRK/0011 – Continuous Welded Rail (CWR) Track
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie,
wraz z późniejszymi zmianami
[4] Bałuch H. Układy geometryczne połączeń torów. WKiŁ, 1989.
[5] Ellis I. W. British Railway Track, Volume
9, Track Terminology. PWI, 2004.
[6] Łączyński J. Rozjazdy kolejowe. WKiŁ,
1976.
[7] Rzepka W. Rozjazdy łukowe w planie i
proﬁlu. WKiŁ, 1966.

11. Przykład analizy wygięcia rozjazdu NR60SG 20.25
10
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Przepusty/rury: zalania - 25%
Podsypka: zużycie - 25%
Stan powierzchni: pogorszenie przylegania - 25%
Złącza: jakość spoin - 25%
Zwrotnice i krzyżownice: pęknięcia krzyżownic - 25%
Zwrotnice i krzyżownice: konserwacja
geometrii - 25%
Zwrotnice i krzyżownice: utrata detekcji
położenia - 25%
Szyna: wady zmęczeniowe (pęknięcia
nerkowate) - 25%

Zagadnienie trwałości konstrukcji rozjazdowych było i jest przedmiotem szeregu analiz i
prac badawczych. Wśród obszarów zainteresowań można wyróżnić poszukiwania:

krzysztof.semrau@tens.pl

Eksploatacja urządzeń i nawierzchni infrastruktury kolejowej staje w obliczu nowych
wyzwań i konieczności sprostania nowym potrzebom wynikającym ze wzrostu zwiększenia
obciążeniami dynamicznymi nawierzchni szynowej, związanymi ze wzrostem prędkości, jak
i ze wzrostem częstotliwości przejazdu taboru.
Droga kolejowa obok zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, wymaga ciągłego dążenia do uzyskania wysokiej
dostępność infrastruktury przy racjonalizacji
nakładów utrzymaniowych.
Konieczność w zakresie gwarantowanego
poziomu dostępności (urządzeń) infrastruktury przekłada się na coraz wyższe koszty incydentów skutkujących perturbacjami ruchowymi, co pociąga za sobą potrzebę zapewnienia
możliwie nieprzerwanej sprawności i funkcjonalności infrastruktury.
Zgodnie z wynikami badań Projektu INNOTRACK, doświadczenia z eksploatacji nawierzchni kolejowej wskazują na następujący
rozkład statystyki występujących incydentów i
wad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tor: nieprawidłowa geometria toru - 75%
Podtorze: niestabilny grunt - 63%
Szyna: zmęczenie kontaktowe powierzchni tocznej - 63%
Zwrotnice i krzyżownice: zużycie zwrotnic
- 63%
Szyna: fałdowanie - 37%
Szyna: zużycie - 37%
Złącza: uszkodzenie złącza izolacyjnego 37%
Konstrukcje: zamknięcia głównych linii 25%
Mocowania: zużycie/brak przekładek 25%
Podkłady: trudne modernizacje - 25%
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adekwatnych materiałów,
odpowiednich geometrii minimalizujących oddziaływania dynamiczne tor-pojazd,
optymalnego rozkładu i przeniesienia sił
na podtorze,
minimalizacji połączeń.

Przedmiotem niniejszego referatu jest przedstawienie możliwości minimalizacji czynników
degradujących stalową część nawierzchni
kolejowej poprzez stosowanie odpowiednich
materiałów szyn, iglic, opornic i krzyżownic.
Opierając się na wynikach badań Projektu
INNOTRACK można potwierdzić tezę, że szyna
jest najbardziej przeciążonym elementem drogi przejazdu pociągu, choć dotyczy to również
elementów rozjazdu takich jak iglice, szyny
skrzydłowe i krzyżownice.
Można również stwierdzić, że powszechnie
i standardowo stosowane w Unii Europejskiej
szyny i proﬁle szynowe gatunku R260 stopniowo nie są zdolne podołać obciążeniom eksploatacyjnym.
Wymagania dotyczące szyn można wyrazić
w skrócie w dwóch głównych parametrach:
1.

Szyny winny charakteryzować się
najwyższą
możliwą
odpornością
na ścieranie, dzięki czemu będą w

2.

eksploatacji wymagały mniejszych korekt
proﬁlu i wydłużony zostanie okres ich
eksploatacji,
Szyny
powinny
charakteryzować
się możliwie dużą odpornością na
zmęczenie kontaktowe powierzchni
tocznej, dzięki czemu zmniejszona
zostanie ilość uszkodzeń oraz opóźniony
będzie proces pękania. Uzyskanie
poprawy tych parametrów znacząco
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa,
minimalizację prac serwisowych oraz
wydłużenie okresu eksploatacji.

Odpowiedzią na postawione wymagania
uwzględniającą poprawę w/w parametrów
wobec wzrostu zarówno nacisków osi, jak i
prędkości pociągów, a także zwiększających
się wymagań co do wygody pojazdów używanych w przewozach pasażerskich, są obecnie
szyny Premium obrabiane cieplnie.
Dobór właściwego materiału stalowego do
produkcji głównych części rozjazdowych nie
jest łatwy, gdyż oczekuje się jednoczesnego
spełnienia dwóch wymagań – dużej wytrzymałości i niezbędnej plastyczności. Stopień
plastyczności powinien być taki, by nie następowało rozwalcowywanie powierzchni tocznej, a jednocześnie by zachowana była odporność na uderzenie. W rezultacie coraz szerzej
stosuje się szyny i materiały o plastyczności Re
= 700 MPa, wytrzymałości na rozciąganie 880 1100 MPa oraz twardości ≥ 300 HB.
Korzystne parametry stali uzyskuje się w
procesie ulepszania cieplnego tzw. perlityzacji. Poprzez nagrzanie szyny do temperatury
austenizacji, a następnie schłodzenie w kąpieli
olejowej uzyskuje się strukturę drobno płytkowego perlitu. W ten sposób uzyskuje się
szyny lub bloki do obróbki dziobnic o twardości powierzchni tocznej 320 - 390 HB. Istotne
znaczenie dla twardości i wytrzymałości stali
szynowej ma mały odstęp pomiędzy płytkami cementytu w perlicie (zmniejszenie odstępu ze 140 μm do 70 μm zwiększa twardość z
280 HB do 360 HB). Taki materiał ma również
zwiększoną odporność na rozprzestrzenianie
się pęknięć. (Ilustracja 1).
W szynie HSH® gatunku R350 HT, podda-



1. Mikroskopowy obraz struktury stali o twardości 280HB i 360 HB
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nej specjalnej procedurze hartowania główki Head Special Hardened zmniejszają się
odstępy pomiędzy płytkami ferrytowymi i
cementytowymi dzięki zastosowaniu obróbki
cieplnej – podczas, gdy skład chemiczny nie
zmienia się.
Obecnie w produkcji szyn powszechnie
stosuje się cztery rodzaje stali:
-

stale węglowo-manganowe w stanie po
walcowaniu,
stale węglowo – manganowo - chromowe w stanie po walcowaniu,
stale węglowo - manganowe ulepszone
termicznie,
stale węglowo – manganowo - chromowe ulepszone termicznie.

Wszystkie te rodzaje stali szynowych mają mikrostrukturę perlityczną. Do zastosowań o wysokiej odporności na zużycie używa się ulepszonych termicznie gatunków stali.
Komitet Techniczny TC256 opracował następujące normy europejskie: dla szyn kolejowych (EN 13674) oraz szyn rowkowych (EN
14811).
Norma europejska standard wymaga przeprowadzenia kilku badań przed pierwszą dostawą (badań kwaliﬁkacyjnych) oraz systematycznych dostaw szyn do klienta. Wszystkie
wymagane badania są wymienione poniżej:
-

skład chemiczny, a zwłaszcza zawartość
wodoru i tlenu,
próba rozciągania,
badanie twardości,
czystość stali,

-

pozostałości siarki,
metalograﬁczne określenie mikrostruktury,
oznaczenie wartości KIc,
określenie zachowania zmęczeniowego.

Szyny
Nowoczesny cykl produkcji szyny
Nowoczesny proces walcowania szyny na podstawie huty Donawitz (Ilustracja 2) przedstawia
schemat ciągu technologicznego walcowania.
Kęsiska, dostarczane stale przez własną stalownię, są podawane do pieca pokrocznego w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze
około 200 °C. Gdy kęsisko wychodzi z pieca w
temperaturze około 1250 °C, ma jednolity proﬁl temperatury w całym przekroju poprzecznym. Kęsiska czyści się wodą pod wysokim
ciśnieniem ze zgorzeliny powstałej w piecu
przed skierowaniem do zbijacza zgorzeliny.
Oczyszczone ze zgorzeliny kęsisko walcuje się
w 10 - 14 przejściach do uzyskania przekroju
odpowiadającego pierwszemu przejściu na
stanowisku wykańczania proﬁli. Po wyjściu ze
zbijacza zgorzeliny wstępnie wywalcowane
kęsisko przesuwa się na samotoku i wózku poprzecznym do stanowiska wykończeniowego.
Uzyskanie jednolitej powierzchni wysokiej
jakości jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia (250 bar) wody do usuwania
zgorzelin po obu stronach stanowisk walcujących oraz starannej obsłudze i konserwacji
rolek i prowadnic w samotokach.
W zależności od wielkości kęsisk można
zapewnić zmniejszenie powierzchni przekroju
o co najmniej 10 mm2, także przy większych

2. Ciąg technologiczny — walcowanie











3. Zakład produkcji szyn ze specjalnie utwardzoną główką
12
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przekrojach. Znakowanie pasma (do odpuszczenia) odbywa się w ostatnim przejściu walcującym.
Po zakończeniu ostatniego przejścia walcowany pręt o maksymalnej długości 125 m
opuszcza stanowisko walcowania z maksymalną prędkością 7 m/s. Przez zsuwnię uchylną
szyna traﬁa na samotok wlotowy rusztu chłodzącego, który znajduje się około 3 m wyżej.
Zsuwnia uchylna została zmodernizowana we
wrześniu 2000 roku w celu poprawy płaskości
poziomej gorącej szyny.
Prasa stemplowa wyciska numer identyﬁkacyjny szyny, czyli jej nazwę, cechując szyjkę
każdej szyny w ściśle określonych odległościach. Szyna przechodzi przez prasę stemplową z prędkością do 4,5 m/s. Po zatrzymaniu i obcięciu końców szyny piłą do cięcia na
gorąco, popychacz liniowy kieruje szynę do
basenu zanurzeniowego HSH i na ruszt chłodzący. Szyny, których główki nie są specjalnie
utwardzane, traﬁają bezpośrednio do rusztu
chłodzącego.
Utwardzanie
W Donawitz opracowano technologię specjalnego utwardzania główek szyn, hartowania główek gorących szyn z walcarki; jest ona
obecnie powszechnie znana pod nazwą technologii HSH (specjalne utwardzanie główek).
Na całej długości szyny, która może wynosić
do 125 m, główkę zanurza się w kąpieli hartowniczej (Ilustracja 3). Po zakończeniu procesu hartowania szynę umieszcza się na pokrocznym ruszcie chłodzącym.
Chłodziwem hartowniczym jest syntetyczny polimer rozpuszczony w wodzie. W tej kąpieli zanurza się tylko część szyny, tj. jej główkę,
ponieważ jest to część, która musi odznaczać
się najwyższą odpornością na zużycie (ścieranie), czyli wysoką wytrzymałością. Dzięki obróbce cieplnej: przyspieszonemu schłodzeniu,
a następnie odpuszczeniu, uzyskuje się twardość główki szyny wynoszącą co najmniej 350
HT w skali twardości Brinella. Należy natomiast
zakładać, że szyjka i stopka szyny będą pracowały w warunkach wymagających wyższej
wiązkości. Dlatego też wspomniana metoda
obróbki cieplnej ogranicza się do główki szyny.
Oprócz utwardzania teowników szynowych
proces HSH umożliwia także obróbkę cieplną
szyn używanych jako łączniki w rozjazdach
oraz szyn rowkowych.
Powierzchnia szyn spryskiwana jest małymi
kroplami wody, co zapewnia szybsze usuwanie ciepła. Wymuszone chłodzenie stosuje się
tylko na drugiej połowie rusztu chłodzącego,
co daje pewność, że temperatura szyny nie
grozi odkształceniem, a zatem chłodzenie to
nie wpłynie ujemnie na właściwości szyn.
Po wyjściu szyny z prostownicy rolkowej
poddaje się ją badaniom nieniszczącym w
dziale kontroli, gdzie każda szyna przechodzi
szereg badań spełniających rygorystyczne wymagania normy europejskiej. Ponadto stosuje
się automatyczną kabinę wizualną do badania
powierzchni, która została opracowana przez
voestalpine Schienen GmbH we współpracy z
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placówkami badawczymi. Całkowita długość
każdej szyny jest sprawdzana automatycznie
przy prędkości przesuwu 1,5 m/s i klasyﬁkowana zgodnie ze specyﬁkacją klienta. Szyna
najpierw przechodzi automatyczną kabinę wizualną, następnie urządzenie do badania płaskości powierzchni, urządzenie wiroprądowe,
a na końcu urządzenie ultrasonograﬁczne. Każde z tych urządzeń automatycznie zatwierdza
produkt. Uszkodzone szyny są oddzielane i badane ponownie. Wyniki badań są automatycznie zapisywane w systemach komputerowych;
te dane wykorzystuje się do analiz statystycznych w celu stałego doskonalenia technologii
produkcji.













4. Badanie płaskości powierzchni

Badanie płaskości powierzchni szyny
Na torach wysokich prędkości maksymalne
dopuszczalne odchylenie pionowe wynosi 0,3
mm na prostej krawędzi długości 3 m. Ważne
jest zatem, aby dostarczane szyny spełniały
ten wymóg w 100% i dlatego opracowano
bezdotykowe urządzenie do mierzenia szyn
(Ilustracja 4). Przesuwającą się szynę mierzy się
wiązkami lasera w pionie i w poziomie. Każda
wartość zostaje poddana ocenie, a następnie
wyciąga się średnią z 10 pojedynczych pomiarów. Do zarejestrowanych danych przykładamy model numeryczny, elektroniczną linijkę,
którą można dowolnie regulować w przedziale od 1 m do 3 m. Na podstawie specyﬁkacji
prostoliniowości każda zmierzona szyna jest
poddawana automatycznej klasyﬁkacji. Dane
z oceny są rejestrowane i zapisywane wraz z
kodem referencyjnym szyny.
Kolejna sekwencja badań w dziale kontroli
to automatyczny sprawdzian newralgicznych
odcinków powierzchni szyny. Urządzenie wiroprądowe (Ilustracja 5) sprawdza powierzchnię
główki i stopki szyny, włącznie z powierzchniami bocznymi stopki pod kątem obecności
ewentualnych pęknięć.
Wady powierzchni szyny mogą spowodować skumulowanie naprężenia i doprowadzić
do pęknięcia szyny w czasie eksploatacji.
Badania wiroprądowe są stosunkowo nową
dyscypliną badań nieniszczących i na razie
brak jest wyników badań doświadczalnych
w tej dziedzinie. Aparatura zamontowana w
naszym zakładzie należy do najnowocześniejszych urządzeń tego rodzaju.
Dynamiczne sondy obrotowe stosuje się do
badania niemal całkowicie płaskich powierzchni odcinków — dwie na główce (powierzchnia
bieżąca) szyny, po jednej na powierzchniach
bocznych i jedną na spodniej powierzchni
stopki. Cewki indukcyjne używane są do badania powierzchni części zakrzywionych — promieni główki szyny i krawędzi stopki.
Badania obrazowe
Ciekawym i unikalnym urządzeniem jest automatyczna kabina wizualna (Ilustracja 6).
Została opracowana we współpracy z ośrodkiem badawczym Joanneum Research. Szynę oświetla się ze wszystkich stron różnymi
źródłami światła i rejestruje się w kamerach z
matrycą CCD kontrast, jaki to oświetlenie daje
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5. Badanie wiroprądowe powierzchni szyny









6. Automatyczna inspekcja wizualna

na powierzchni szyny. Obraz oceniania się cyfrowo pod kątem ewentualnej obecności wad
powierzchniowych, które w razie stwierdzenia
są odpowiednio klasyﬁkowane. Wyniki porównuje się z danymi z badania wiroprądowego i
wysyła do tzw. „punktów kontrolnych“, gdzie
dana wada zostaje ponownie sprawdzona
przez przeszkolonych pracowników.
„Szyn z wadami wzorcowymi“, czyli szyn z
określonymi wadami, jak np. mikroskopijne
uszkodzenia powierzchni o określonej szerokości, głębokości i długości (na przykład 0,4

mm szerokości, 0,5 mm głębokości i 20 mm
długości), używa się do kalibracji czułości urządzeń do badania powierzchni. Na początku
badania kalibruje się każdą cewkę urządzenia
wiroprądowego, sprawdzając, czy prawidłowo
wykrywa wady w szynie wzorcowej. Jeżeli sygnał informujący o wadzie w badanej szynie
ma wyższą wartość niż określony próg, położenie usterki zostaje automatycznie oznaczone specjalnym pistoletem natryskowym. Powtórne kontrole wizualne przeprowadza się w
celu sprawdzenia, czy te wady mieszczą się w
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jazdy. Pomiary porównawcze i wykres sporządzone po 120 Tg obciążenia (Ilustracja 13).



Krzyżownice



Ostatnim omawianym elementem zastosowania stali perlityzowanej o zagęszczonej strukturze i podwyższonej twardości 1200 – 1300 N/
mm2 są krzyżownice np. typu Perlit.
Zastosowanie stali perlitycznej do produkcji
krzyżownic (dziobnic) znacząco poprawia ich
twardość i odporność na ścieranie i zaryso-














8. Wraz ze wzrostem twardości szyny zwiększa
się odporność na ścieranie i RCF szyn
7. Badanie ultrasonograficzne

dopuszczalnych granicach określonych w specyﬁkacji.
Badanie jakości wewnętrznej szyny
Do ostatniego badania nieniszczącego wyrobu używa się urządzenia ultrasonograﬁcznego
(Ilustracja 7). Ma ono za zadanie wykrywanie
wad wewnętrznych, które mogą przyczyniać
się do powstawania szczelin, a w końcu doprowadzić do pęknięcia szyny. Przygotowując się
do ogłoszenia europejskiej normy kolejowej,
ﬁrma voestalpine Schienen GmbH zamontowała nowe, zupełnie wyjątkowe urządzenie
ultrasonograﬁczne w 1996 roku. Do badania
transmisji ultradźwiękowej używa się nawet
siedemnastu sond ultradźwiękowych. Sprzężenie akustyczne pomiędzy sondami a szyną
wytwarzają strumienie wodne. Do każdego
z osobnych wymagań — proﬁl szyny, wada
wzorcowa i położenie wady wzorcowe —
mamy odpowiednie szyny wzorcowe z wadami, dzięki którym możemy przeprowadzić
dynamiczną i statyczną kalibrację urządzenia
ultradźwiękowego.
Zespół z farbą znakującą, otrzymuje również sygnały z urządzenia wiroprądowego,
oznacza wadliwe miejsca na szynie wykryte
przez urządzenie ultradźwiękowe. Urządzenie generuje automatycznie raport o rodzaju
wady, jej wielkości, położeniu i głębokości, który przesyła do systemu śledzenia danych.
Tak wyprodukowane szyny, spełniają
wszystkie postawione im cele, a jak dowodzą
liczne badania w różnych Zarządach Kolejowych, szyny o większej twardości mają większą
odporność na ścieranie i RCF (Ilustracja 8).
Jak dowodzą liczne międzynarodowe badania i doświadczenia Zarządów Kolejowych,
zmęczenie kontaktowe powierzchni tocznej
(Head Checking), czyli tworzące się na we14
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wnętrznej krawędzi główki szyny szczeliny
ulega poprawie w zależności od stosowanego
gatunku stali w następującej proporcji:
1.
2.
3.
4.

200HB : 260HB
260HB : 350HB
260HB : 370HB
260HB : 400HB

1:2
1:3
1:6
1:9

9. Główka głęboko hartowana HSH® - iglica

Iglice
Wykorzystanie stali szynowej gatunku Premium jest szersze, aniżeli tylko do produkcji
szyn i dotyczy również innych nie mniej istotnych elementów kolejowej nawierzchni stalowej, takich jak iglice, opornice, szyny skrzydłowe i krzyżownice.
Głęboko hartowana główka szyny pozwala
bez utraty twardości ze znaczną odpornością
na zużycie i zmęczenie, na obrobienie proﬁlu iglicznego zachowującego w swej górnej
części, narażonej na ścieranie twardości rzędu
350 – 380 HB. Po obróbce mechanicznej iglicy
jej odporność na zużycie i zmęczenie wskutek
przejeżdżającego taboru pozostaje na najwyższym poziomie, wyższym od szyny z materiału
R260 o blisko 40% (Ilustracja 9 i Ilustracja 10).
Odporność na korugację, jako jedną z bardziej dokuczliwych i rozwijających się wad
obrazuje przykład na fotograﬁi z odcinka doświadczalnego gdzie prowadzono badania
porównawcze zobrazowane wykresem wyników odkształceń (Ilustracja 11) i fotograﬁą 12.
Szyny skrzydłowe
Również badania prowadzone na szynach
skrzydłowych przyniosły jednoznaczne wyniki
potwierdzające blisko 8-mio krotnie mniejsze
zużycia szyn skrzydłowych na obu kierunkach

10. Odporność na zmęczenie wskutek przejeżdżającego taboru, R = 1500 m, 100 Tg
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voestalpine VAE Polska w roku 2001 - 2002 i do
dnia dzisiejszego wymieniona została jedynie
jedna krzyżownica uszkodzona poprzez najechanie.
Pozostałe krzyżownice wykazują bardzo dobry stan nawierzchni jezdnej przy obciążeniu
rocznym rzędu 20 Mt (Ilustracja 14).
Znacząco twardszą krzyżownicą jest oczywiście krzyżownica manganowa monoblokowa.
Tego typu krzyżownice, mają wprawdzie
twardość naturalną około 200 HB to jest 720
N/mm2, ale poprzez proces wstępnego utwardzania wybuchowego uzyskuje się twardość
370 – 400 HB (1140 – 1370 N/mm2) co odpowiada utwardzeniu pod ruchem o wielkości 5
– 10 mln ton.
Twardość takiej krzyżownicy po utwardzeniu pod ruchem osiąga docelowo 400 – 550
HB (1370 – 1780 N/mm2).
Jedynie w rzadkich wypadkach niezbędne
jest napawanie wyrównujące zużycia szyny
skrzydłowej poprzez zeszlifowanie w dół dziobu krzyżownicy.
Referencyjny okres użytkowania takiej krzyżownicy w torze sięga 20 - 25 lat, w tym 18 lat
bez napawania.


11. Wykres wyników odkształceń

Podsumowanie


12. Obraz korugacji na szynie R260 i braku wady
na R350HT

wania w stosunku do materiału gatunku R260
nawet hartowanego powierzchniowo, wydłużając całkowity czas życia produktu nawet o
50%, czego dowodzą również doświadczenia
z polskiej sieci kolejowej.
Kilkadziesiąt tego typu krzyżownic zostało
dostarczonych wraz z całymi rozjazdami przez

Bez wątpienia można stwierdzić, że stosowanie nowoczesnych materiałów stalowych w
elementach rozjazdów kolejowych i szynach
znacząco podnosi wytrzymałość nawierzchni
kolejowej i odporność na występowanie wad
szyn, z nawiązką rekompensując kilkuprocentowe, wyższe koszty początkowe inwestycji.
Wydłużenie okresów pomiędzy pracami
utrzymaniowymi i zwiększenia dostępności
drogi kolejowej są przy tym dodatkową wy14. Krzyżownica z dziobnicą ze stali perlityzowanej na sieci PKP PLK

mierną korzyścią Zarządcy Sieci Kolejowej.



Materiały źródłowe



[1] Projekt „INNOTRACK”, materiały informacyjne i wyniki badań
[2] Projekt Deutsche Bahn: „Optymalizacja
sztywności punktu podparcia” – materiał
BWG WBG
[3] Projekt: „Strategie Fahrweg” TU Gratz Prof.
Veit – ETR Eisenbahntechnische Rundschau 2000”
[4] Materiały voestalpine Schienen GmbH

13. Pomiary porównawcze i wykres sporządzone po 120 Tg obciążenia
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Modernizacja linii kolejowej E59
– na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn
Magdalena Jędra, Dawid Dziekoń, Przemysław Żygadło

mgr inż. Magdalena Jędra
DPNIK DOLKOM Sp. z o. o. naczelnik sekcji napraw
infrastruktury
m.jedra@dolkom.pl

mgr inż. Dawid Dziekoń
DPNIK DOLKOM Sp. z o. o. kierownik robót
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inż. Przemysław Żygadło
DPNIK DOLKOM Sp. z o. o. inżynier budowy
p.zygadlo@dolkom.pl

Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn położony jest na:
•
magistralnej linii kolejowej Nr 271; korytarz E59 Wrocław – Poznań – Szczecin –
Świnoujście
•
magistralnej linii Nr 273; korytarz CE59
Wrocław – Głogów – Szczecin
Z posterunku korzystają również pociągi poruszające się:
•
korytarzem E30 Wrocław Główny – Legnica – Węgliniec – Zgorzelec
•
łącznicą linii kolejowej Nr 753 – Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn – Wrocław Gądów
•
łącznicą linii kolejowej Nr 761 – Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn – Wrocław Świebodzki
Podstawowe założenia projektowe dla posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn:
•
dostosowanie do warunków technicznych dla kursowania pociągów z maksymalną prędkością:
80 km/h dla toru nr 1 i 2 linii 271
oraz torów 1 i 2 linii 273
60 km/h dla toru nr 1 i 2 linii 761 oraz
połączenia rozjazdów 15N-19N
50 km/h na połączeniach rozjazdów
5N-8N, 6N-9N, 10N-14N, 17N-21N oraz
łącznicy linii kolejowej 753
16
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wyjątkowo 40 km/h z uwagi na odwrotną przechyłkę na połączeniu rozjazdów 1N-3N, 2N-4N, 13N-18N oraz 20N-22N
•
zwiększenie płynności ruchu pociągów
•
tory zabudowane na podkładach twardych bukowych typu IB z szyn o proﬁlu
60E1
•
rozjazdy zabudowane na podrozjazdnicach drewnianych twardych dębowych
typu IB z szyn o proﬁlu 60E1
•
przebudowa wiaduktu kolejowego nad
ulicą Grabiszyńską na trzy niezależne konstrukcje osobno dla każdego z torów szlakowych.
Stary układ torowy zapewniał możliwość pełnej zmiany toru tj. z dowolnego toru przed posterunkiem odgałęźnym Wrocław Grabiszyn
można było wjechać na dowolny tor za posterunkiem w kierunku na Wrocław Główny. Było
to możliwe dzięki zastosowaniu rozjazdów
krzyżowych oraz odpowiedniego rozmieszczenia pozostałych rozjazdów. Układ uniemożliwiał jednak jednoczesne przebiegi na linii 273
oraz łącznicy 761 i 753.
W nowym układzie torowym zostaną zabudowane łącznie 22 rozjazdy, dzięki czemu
podobnie jak w starym układzie będzie możliwość pełnej zmiany toru z tą jednak zasadniczą różnicą, że po przebudowie będzie możliwość jednoczesnych przebiegów pociągów
linią 273 oraz łącznicami 761 oraz 753. W zabudowie zastosowano tylko i wyłącznie rozjazdy
pojedyncze, co znacznie polepsza warunki
eksploatacyjne i zmniejsza koszty utrzymania,
a także zwiększa przepustowość.
Priorytetem w przebudowie było dostosowanie posterunku do prędkości 80 km/h na
korytarzach głównych tj. osobowym E59 (tor
1 i 2 linii 271) oraz towarowym CE59 (tor 1 i 2
linii 273). Powyższe założenie udało się osiągnąć poprzez odpowiednie zaprojektowanie
układu torowego oraz przez zastosowanie odpowiednich rozjazdów w tym rozjazdu łukowego jednostronnego prawego otrzymanego
z rozjazdu zwyczajnego prawego o promieniu
R=1200m i skosie 1:18,5.
Dla linii 761 toru 1 i 2 z uwagi na znaczny
promień łuku oraz dla przejścia rozjazdowego
w torach linii 761 (rozjazdy nr 15N – 19N) zastosowano ograniczenie prędkości do 60 km/h.
Dla przejść rozjazdowych rozjazdów 1N3N, 2N-4N, 13N-18N oraz 20N-22N z odwrotną
przechyłką ograniczono prędkość do 40 km/h.
Natomiast dla łącznika linii 753 toru 1 oraz dla
pozostałych przejść rozjazdowych wprowadzono ograniczenie prędkość do 50 km/h.
Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn
usytuowany jest w aglomeracji miejskiej na

nasypie, co w znacznym stopniu utrudniło
wykonywanie robót. Etapy przebudowy są dodatkowo ograniczone z uwagi na następujące
wymagania:
•
Obowiązek utrzymania ruchu pociągów
– bezwzględna konieczność prowadzenia ruchu przez posterunek odgałęźnym
Wrocław Grabiszyn podczas prowadzenia
prac
•
Przebudowa wiaduktu nad ulicą Grabiszyńską – obecnie są dwie konstrukcje
(jednotorowa i dwutorowa). Po przeprowadzeniu robót zostaną zastąpione przez
3 niezależne konstrukcje jednotorowe
•
Zabudowa ściany oporowej oraz przeproﬁlowanie skarpy nasypu z uwagi na zmiany w ułożeniu torów na posterunku
W etapie pierwszy przebudowany został tor
nr 1 linii 271 w km od 1.700 do 2.476 wraz z rozjazdami nr 2N, 5N, 13N oraz 22N – rozjazdy, wyłukowane z rozjazdów o promieniu R=500m i
skosie 1:12. Jednotorową konstrukcję wiaduktu
nad ulicą Grabiszyńską zastąpiono wiaduktem
o konstrukcji łukowej, który ma większą rozpiętością przęsła.
W etapie drugim natomiast zabudowano
tor nr 2 linii 271 w km od 2.017 do 2.476; a także
tor nr 1 linii 753 od końca rozjazdu nr 16N do
km 2.476 oraz tor nr 1 linii 273 od końca rozjazdu nr 12N do km 2.422. Wbudowano następujące rozjazdy: 8N, 10N, 12N, 16N, 18N, 20N, 21N
o promieniu R=500m i skosie 1:12 oraz rozjazd
nr 12N o promieniu R=1200m i skosie 1:18,5. A
także przejścia rozjazdowe pomiędzy rozjazdami nr 5N-8N, 13N-18N oraz 20N-22N.
Etap trzeci i zarazem ostatni na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn zakłada
zabudowę toru nr 2 linii 271 w km od 1.700 do
2.017; toru nr 2 linii 273 w km od 1.665 do 2.409;
toru nr 1 linii 761 od końca rozjazdu nr 11N do
rozjazdu nr 128 oraz toru nr 2 linii 761 od końca
rozjazdu nr 9N do rozjazdu nr 129.
W etapie tym zostaną zabudowane następujące rozjazdy: 1N, 3N, 4N, 6N, 7N, 9N, 11N,
14N, 15N, 17N oraz 19N. Zabudowane zostaną
także pozostałe przejścia rozjazdowe między
następującymi rozjazdami: 1N-3N, 2N-4N, 6N9N, 10N-14N, 15N-19N, 17N-21N.
Specyﬁkacja rozjazdów zabudowanych na
posterunku odgałęźnym Grabiszyn:
•
Rozjazd łukowy jednostronny prawy o
promieniach toków 2900m (zasadniczy)
oraz 848,5243m (zwrotny), skos rozjazdu
wynosi 1:18,5. Rozjazd został wyłukowany
z rozjazdu o promieniu R=1200m. Z uwagi
na ograniczone miejsce na międzytorzu
przy rozjeździe zastosowano zabudowę
sprzężeń nastawczych po stronie napędu
(nietypowe rozwiązanie). Rozjazd nr 12N
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•

•

1. Uklad torowy posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn przed przebudową

2. Uklad torowy posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn po przebudowie

•

umożliwia przejazd z prędkością 80 km/h
po kierunku zasadniczym i zwrotnym.
Rozjazd łukowy dwustronny o promieniach toków 1818,066m (zasadniczy)
oraz 690m (zwrotny), skos rozjazdu wynosi 1:12. Rozjazd został wyłukowany z
rozjazdu o promieniu R=500m. Z uwagi
na ograniczone miejsce na międzytorzu
przy rozjeździe zastosowano zabudowę
sprzężeń nastawczych po stronie napędu
(nietypowe rozwiązanie).
Rozjazdy nr 15N, 19N oraz 21N to jedyne
na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn rozjazdy zwyczajne o promieniu
R=500m oraz skosie 1:12.
Pozostałe rozjazdy to konstrukcje wyłukowane z rozjazdów o promieniu R=500m i
skosie 1:12; łukowe dwustronne oraz jednostronne (prawe lub lewe).

W wyżej wymienionych rozjazdach zastosowano kontrolery położenia iglic, które z milimetrową tolerancją określają stopień dolegania
iglic względem opornic zapewniając bezpieczeństwo eksploatacji zaprezentowanych rozjazdów. W rozjazdach o promieniu R=500m
stosowane są dwa kontrolery natomiast w rozjeździe o promieniu R=1200m zastosowane są
trzy kontrolery położenia iglic.
Wszystkie zmiany w przebudowie prowadzone na posterunku odgałęźnym Wrocław Grabiszyn związane są z włączeniem do komputerowego systemu zależnościowego EbiLock
950 R4. Tym samym zastąpiony zostanie przestarzały już system przekaźnikowy.

REKLAMA

DOLKOM spółka z o. o. we Wrocławiu od blisko 60 lat wykonuje modernizacje i naprawy
infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem maszyn do robót torowych o dużej wydajności oraz wykonuje
naprawy maszyn do robót torowych i napraw sieci trakcyjnej.
Spółka jest przewoźnikiem kolejowym i posiada wydane przez Urząd Transportu Kolejowego
licencje i certyﬁkaty bezpieczeństwa.

Kontakt:
50-502 Wrocław ul. Hubska 6; tel. (71) 717 5630; fax. (71) 717 5164

e-mail: dolkom@dolkom.pl; www.dolkom.pl
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Rozjazdy kolejowe z zelówkami
Ewelina Kwiatkowska
części mechanicznych rozjazdów i wydłuży
okres eksploatacji rozjazdu, podwyższając
bezpieczeństwo podróżujących koleją oraz
obniży koszty utrzymaniowe rozjazdów.
mgr inż. Ewelina Kwiatkowska
Politechnika Wrocławska
Katedra Mostów i Kolei
ewelina.kwiatkowska@pwr.edu.pl

Rozjazdy kolejowe stosowane na liniach nowobudowanych i modernizowanych zbudowane są coraz częściej z podrozjezdnic
strunobetonowych. Ze względu na sztywne
mocowanie elementów rozjazdów do podrozjezdnic strunobetonowych występuje
nierównomierne zużywanie się elementów
rozjazdów, powodując nieprecyzyjną pracę
rozjazdu w części zwrotnicy i nie odbijanie
lub nie dociskanie iglicy, stanowiące niebezpieczeństwo w prowadzeniu ruchu po rozjeździe i możliwość wykolejenia.
Rozjazd poddany obciążeniom eksploatacyjnym ulega przeciążeniom w szczególności prostopadłym do kierunku ruchu
w wyniku sił odśrodkowych wywieranych
przez tabor. Wprowadzenie powszechnie
do użytkowania rozjazdów na podrozjezdnicach strunobetonowych w miejsce
drewnianych, wpłynęło na zwiększenie
przemieszczeń zewnętrznej szyny toru, powodując zwiększone zapotrzebowanie na
prace utrzymaniowe na rozjazdach, w celu
zapernienia przejezdność i bezpieczeństwo podróżujących. Dodatkowo w streﬁe
zwrotnicy i w torach przyległych, w wyniku
obciążeń termicznych elementy konstrukcyjne ulegają trwałym przemieszczeniom.
Przemieszczenia rzędu 1-2 mm powodują
zakłócenia w pracy urządzeń nastawczych
i mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu
pociągów.
W strefach rozjazdów należy szczególnie
dbać o stan posypki tłuczniowej i ograniczać przesuw poprzeczny toru. Ograniczenia przesuwu poprzecznego toru można
uzyskać w wyniku stosowania wibroizolacji
na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych [4,5,6].
W celu oceny wpływu wibroizolacji podrozjazdnic strunobetonowych zastosowanych w konstrukcji rozjazdu kolejowego
na wyrównanie naprężeń w elementach
rozjazdu opracowano specjalny model numeryczny[6]. Umożliwi to podjęcie działań
mających na celu wyrównanie naprężeń w
elementach rozjazdu. Wyrównanie naprężeń
spowoduje, że ulegnie zmniejszeniu zużycie
18
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Wibroizolacja podkładów i podrozjazdnic
strunobetonowych
Materiał wibroizolacyjny stosowana na
spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych na PKP PLK można podzielić na dwie grupa. Wykonany z poliuretanu i granulatu gumowego materiały
te poddane są szczegółowym badaniom
zgodnie z normami takimi jak: EN 13146, DIN
45673-1, DIN 18134. Na rys. 1 i 2 przedstawiano warstwową budowę materiału i przykładowe typu wibroizolacjami.
Wibroizolacja na spodniej powierzchni
podkładów i podrozjazdnic wpływa na [1-6]:
•
zwiększenie powierzchni kontaktu pod-

kładu z ziarnami podsypki tłuczniowej,
redukcje naprężeń w podkładzie i podrozjazdnicy,
•
zmniejszenie deformacji pionowych
toru,
•
zmniejszenie deformacji poziomych (na
łukach),
•
wydłużenie okresów międzynaprawczych toru przez zmniejszenie deformacji pionowych i poziomych,
•
redukcję emisji hałasu w otoczeniu linii
kolejowej,
•
redukcje propagacji drgań w podtorzu
kolejowym,
•
zmniejszenie przyspieszeń drgań w
podtorzu kolejowym,
•
zwiększenie ugięć szyn,
•
redukuje naprężenia w rozjeździe
zmniejszając zużycie elementów rozjazdu,
Wibroizolacja podkładów i podrozjazdnic
strunobetonowych wg zaleceń producentów [5 i 6] może odbywać się w czasie
produkcji podkład w wytwórni na „mokry”
beton lub na budowie zachowując nie
zmienność parametrów technicznych zelówki. W Polsce aktualnie ﬁrma Track Tec
jako producent podrozjazdnic ma linię produkcyjną podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych dostosowaną do zautoma•

1. Wibroizolacja z poliuretanu firmy Getzner [6]

2. Wibroizolacja z granulatu gumowego firmy
CDM [5]

3. Podrozjazdnica i podkład strunobetonowych
z wibroizolacją Track Tec [7]
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tyzowanego procesu układami wibroizolacji
na „mokry” betonów zapewniając powtarzalność i precyzję wykonania połącznia zelówki z podkładem rys. 3.
Zakres stosowania
Powszechne wprowadzenie podrozjazdnic
strunobetonowych w miejsce drewnianych
niesie ze sobą usztywnienie konstrukcji
rozjazdu kolejowe, sztywność konstrukcji
rozjazdu wpływa przyspieszenia zużycia stalowych elementów rozjazdu. Zakres stosowania na kolejach niemieckich i austriackich
rozjazdy na podrozjazdnicach z wibroizolacją (zelówkami) jest uregulowane prawnie.
Przykładowo na kolejach austriackich wibroizolacja na spodniej powierzchni podkładów
stosowana na rozjazdach o promieniu łuków
większych niż 250m oraz:
1. przy obciążeniu > 30.000 GBT/dzień lub
2. dla prędkości V > 160 km/h lub
3. promienia łuku R< 600m ( na torze) lub
4. przy prędkości V>200 km/h i ruchomej
dziurownicy.

4. Uszkodzenie rozjazdu [6]

5. Analizowany rozjazd [6]

6. Schemat analizowanego zwyczajnego rozjazdu prawostronnego [1, 6]

8. Deformacje szyny na długości rozjazdu w zależności od sztywności
izolacji antywibracyjnej [1, 6]

Zgodnie z wskazaniami wibroizolacja na
spodniej powierzchni podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych może być stosowana jako materiał redukujący emisję hałasu
generowanego przez przejeżdżający pociąg. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z normami dotyczącymi oceny szkodliwości
drgań przekazywanych przez podłoże na
budynki oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach PN 85 B-02170 oraz PN 88
B-0171 [1, 2, 3, 6].
Dopuszczenie stosowania wibroizolacji podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic
strunobetonowych z wibroizolacją.
Podkłady strunobetonowe i podrozjazdnice muszą spełniać wymogi badań normowych PN – EN 13230-1: 2009: Kolejnictwo.
Tor. Podkłady i podrozjazdnice betonowe.
Część 1: Wymagania ogólne oraz PN-EN
13230-2-2009: Kolejnictwo. Tor. Podkłady i
podrozjazdnice betonowe. Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonego. Materiał zastosowany na spodniej powierzchni
wibroizolacji musi posiadać badania zgodności z normą BN 918 071-1, EN 13 146, DIN
45673-1. Według opinii Urzędy Transportu
Kolejowego nie ma konieczności posiadania
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji
typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego w zakresie zastosowania podrozjazdnic z wibroizolacją na
PKP PKL.
Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania rozjazdów kolejowych z wibroizolacją

7. Rozkład naprężeń pionowych dla rozjazdu
prawostronnego na podrozjezdnicach z wibroizolacją najbardziej korzystna [6]
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Prezentowany model numeryczny wykonano z wykorzystaniem metody elementów
skończonych w układzie trójwymiarowym.

Analizę przeprowadzono dla rozjazdu typowego dla linii kolejowych, będącego rozjazdem typu zwyczajnego prawostronnego.
Model obejmował zastosowanie izolacji antywibracyjnej w celu ujednolicenia
sztywności konstrukcji rozjazdu zmniejszając różnice, pomiędzy odcinkiem szlakowym
toru a rozjazdem. Dodatkowo wibroizolacja
zmniejsza degradację górnej warstwy podsypki tłuczniowej, w wyniku stabilnego osadzenia ziaren tłucznia w warstwie elastycznej [4].
Analizie poddano dziewięć typów izolacji
antywibracyjnej zalecanej do stosowania na
liniach kolei niemieckich zgodnie z normą
BN 918 145 – 01. Przyjęto sztywności podkładek antywibracyjnych pod podrozjezdnice
od typu miękkiego 0.05 N/mm3 do twardej
0.50 N/mm3 Schemat modelu badawczego
podpowiada układowi przedstawianemu na
rys 6.
Analizując naprężenia pionowe metodą
elementów skończonych przedstawiono
wyniki na rys. 7. Badania przeprowadzono
dla dziewięciu typów izolacji antywibracyjnej, analizując zmiany naprężeń w rozjeździe
w zależności od sztywności materiału wibroizolacyjnego.
Wyniki pomiarów deformacji szyn w rozjeździe przedstawiono na rys. 8 w zależności
od parametrów wibroizolacji zamodelowanej na spodniej powierzchni podrozjazdnic.
Analizowano między innymi deformacje
pionowe szyny na długości rozjazdu porównując z odcinkiem dojazdowym toru rys. 8.
Zaprezentowane wyniki badań wykazują
nieliniową zmienność pracy rozjazdu przy
zastosowaniu wibroizolacji. Dla sztywności
podkładki wibroizolacyjnej pod podkładem
wynoszącej 0,5 N/mm3 (sztywnej) przyrost
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9. Lokalizacja różnych typów wibroizolacji w podrozjezdnicach na długości
rozjazdów [6]

10. Wyniki badań numerycznych wpływu zastosowania izolacji antywibracyjnej w podrozjezdnicach na długości toru na deformacje pionowe szyny
[6]

deformacji na całej długości jest jednorodny
i wynosi od 0,35 do 0,62 mm. W przypadku
podkładek o sztywności 0,05 N/mm3 (miękkich) deformacje zmieniają się od 1,23 mm
do 2,70 mm.
Najkorzystniejszy efekt uzyskano dla
stałej sztywności rozjazdu na długości
uwzględniając odcinek toru dojazdowy i
zjazdowy przy zastosowaniu na długości
rozjazdów różnych typów wibroizolacji w
zależności od strefy. W wyniku zastosowania
różnych typów wibroizolacji uzyskano całkowitą różnicę w przemieszczeniu szyny na
długość rozjazdu rzędu 0,25 mm rys. 9.
W modelu rozjazdu w celu uzyskania najefektywniejszego wpływu izolacji antywibracyjnej na jednorodność deformacji szyn
w rozjeździe i na odcinkach dojazdowych
wprowadzono do konstrukcji podrozjezdnic
zelówki sztywności: od 0.05 do 0.5 N/mm3.
Schemat lokalizacji typów sztywności izolacji przedstawiono na rys 9.
Następnym etapem pracy było porównanie wyników badań deformacji szyn w
rozjeździe bez izolacji antywibracyjnej, z
izolacją antywibracyjna o sztywności 0,1
N/mm3 oraz z zastosowaniem równych ty-

pów wibroizolacji o sztywności w zakresie
o sztywności od 0.05 - 0.05 N/mm3. Wyniki
porównania wpływu zastosowania izolacji
antywibracyjnej i jej typu przedstawiono na
rys. 10.
Zachowanie równego przyrostu deformacji pionowych w szynach jest ważne w
celu zapewnienia prawidłowej pracy mechanizmów ruchomych rozjazdu, powodując równomierną prace układu. Najmniejsze
deformacje występują na szynach krzyżownicy ze względu na usztywnienie samej konstrukcji, powodując konieczność uwzględnienia w doborze izolacji.
Zapewniając równe wytężenie materiałów wydłuża się okresy utrzymaniowe rozjazdu. Przy odpowiednim doborze
typu izolacji antywibracyjnej, jej wpływ na
zmniejszenie różnic deformacji między poszczególnymi elementami rozjazdu wynosi
nawet 30 % [72], [34].
Zastosowania podrozjazdnic strunobetonowych z wibroizolacja- Austria, Polska
Na kolejach austriackich pierwsze zastosowanie podrozjazdnic strunobetonowych

z wibroizolacją na spodniej powierzchni
miło miejsce w 2001 roku w wyniku badań
utrzymaniowych wykazujących pozytywny
wpływ zastosowania wibroizolacji. Do 2013
roku zamontowano na kolejach austriackich
800 rozjazdów z wibroizolacją rys. 11.
W Polsce pierwsze zastosowania rozjazdów z wibroizolacją nastąpiło w 2014 roku
na stacji Siedlce. Do marca 2015 roku zamontowano łącznie na PKP PLK 8 rozjazdów
z wibroizolacją na stacji Siedlce i Międzyrzec
typu R500-1:12-60E1 oraz R300-1:12-60E1.

11. Rozjazdy z wibroizolacją na kolejach austriackich [1]

Podsumowanie
Wibroizolacja na spodniej powierzchni podrozjazdnic strunobetonowych wpływa pozytywnie na pracę konstrukcji rozjazdu, powodując równomierne zużycie w obszarze
zwrotnicy, szyn łączących oraz krzyżownicy.
W wyniku równomiernego rozkładania
się naprężeń w rozjeździe dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranej wibroizolacja
dostoswanej do prędkości prowadzonego
ruch, typu obciążenia parametrów geometrycznych rozjazdu, można uzyskać wzrost
bezpieczeństwa i redukcję kosztów utrzymaniowych.
Odpowiednio dobrany materiał wibroizolacja na spodniej powierzchni podrozjazdnic
wpływa również na redukcję emisji hałasu
generowanego w obrzeże linii kolejowej.
Materiały źródłowe
[1] Bernhard Knoll „Modern technologies
in design, construction and maintenance of railway turnouts - Experiences
with Turnout Reﬁnements”
[2] Ewelina Kwiatkowska „Wibroizolacja podkładów kolejowych” Technika
Transportu Szynowego, 4/2011
[3] Ewelina Kwiatkowska „Podkładów strunobetonowych z wibroizolacją – badania in situ” Przegląd Komunikacyjny,
9/2014
[4] Herald Loy : Körperschall-/Erschütterungs¬schutz durch besohlte Schwellen – Wirkung und Grenzen, ETR, 12.2012
[5] Materiały CDM
[6] Materiały Getzner
[7] Materiały Track Tec

12. Schemat stacji Siedlce, rozjazdy z wibroizolacją typu CDM I-10b nr 1, 2,
3, 4, 10, 20 [7]
20

pr zeg ląd ko m un ik ac y jny

7 / 2015

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych

Projektowanie oraz wymiana 700 rozjazdów w dwa lata charakterystyczne zagadnienia projektu
Michał Kołoch
•

mgr inż. Michał Kołoch
Schweerbau Branch Office Poland
SBM Sp. z o. o.
koloch@sbm-rail.com

Wymiana rozjazdów z punktu widzenia
technologii jaką dzisiaj dysponują ﬁrmy wykonawcze nie przysparza dużego kłopotu.
Biorąc pod uwagę, iż w Polsce w latach 80tych i 90-tych wymieniano rozjazdy w bardzo dużych ilościach to w związku z tym rodzi się pytanie, czy wymiana 2000 rozjazdów
w ramach jednego zadania byłaby możliwa
do wykonania? W niniejszym opracowaniu
nie znajdą Państwo odpowiedzi wprost na
tak postawione pytanie, ale chciałem przedstawić kilka kwestii na podstawie zebranych
doświadczeń z obecnie realizowanego kontraktu, wymiany 700 rozjazdów przez Konsorcjum ﬁrm Schweerbau GmbH & Co. KG
– PNUIK Kraków Sp. z o. o. , które mogą być
pomocne przy organizacji takiego projektu.
Obecnie pod zarządem PKP PLK S.A.
eksploatowanych jest około 41 000 szt. rozjazdów na stacjach, w torach szlakowych
i głównych zasadniczych. W wyniku prac
utrzymaniowo – naprawczych oraz zadań
inwestycyjnych oceną dobrą stanu technicznego naszej infrastruktury kolejowej
może pochwalić się około połowa rozjazdów[1]. Między innymi dlatego w 2013 roku
ukazał się przetarg pt.: „Zaprojektowanie i
wykonanie robót w cyklu „projektuj i buduj”
w ramach projektu POIiŚ 7.1-71 Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”. Projekt ten polega na
wymianie 700 rozjazdów oraz 4 przejazdów
kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie składa się z czterech części
[rys. 1] :
•
Część nr 1 obejmująca 141 rozjazdów i
1 przejazd na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Łodzi , Kielcach, Lublinie i w
Skarżysku Kamiennej;
•
Część nr 2 obejmująca 245 rozjazdów
i 3 przejazdy na terenie Zakładów Linii
Kolejowych w Częstochowie, Krakowie,
Nowym Sączu, Rzeszowie, Sosnowcu i
w Tarnowskich Górach;
•
Część nr 3 obejmująca 154 rozjazdy na
terenie Zakładów Linii Kolejowych w
Bydgoszczy;
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Część nr 4 obejmująca 160 rozjazdów
na terenie Zakładów Linii Kolejowych w
Opolu Wałbrzychu, Wrocławiu, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim i w Szczecinie.
Zamówienie dla każdej części obejmowało
w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej, oddzielnie dla każdej z
branż tj. branży torowej, automatyki, trakcyjnej, elektroenergetycznej – w tym zasilanie,
oświetlenie i urządzenia EOR (elektrycznego
ogrzewania rozjazdów). Dodatkowo, należało uzyskać wszystkie wymagane opinie,
uzgodnienia, warunki i pozwolenia, opracować plan BIOZ, sporządzić dokumentację
powykonawczą [1]. Cały projekt miał zapewnić przede wszystkim wyższy poziom
bezpieczeństwa, podczas eksploatacji jak
również sprawniejszy ruch pociągów także w okresie zimowym poprzez zabudowę
urządzeń do ogrzewania rozjazdów.
O ogromie podjętego przedsięwzięcia świadczy fakt, iż planowano wymianę
700 rozjazdów w 22 miesiące tj. w 670 dni
kalendarzowych. W ciągu jednego roku
przewiduje się przepracowanie około 250
dni roboczych zgodnie z kodeksem pracy,




























czyli wydajność na poziomie 1,4 rozjazdu/
dzień roboczy. Czas potrzebny na wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenia
zamówień materiałów strategicznych (tj.
rozjazdów, napędów elektrycznych wraz z
umocowaniami, podrozjazdnic, szyn, podkładów i akcesoriów) produkcji i dostaw
tych że materiałów, wymiany rozjazdów
wraz z przyległymi wstawkami torowymi,
przekazania do eksploatacji, sporządzenia
dokumentacji powykonawczych - również
zawiera się w tych 670 dniach. Na pierwszy
rzut oka widać, że jest to zadanie bardzo
trudne w realizacji.
Zarządzanie całym kontraktem Zamawiający powierzył własnemu oddziałowi realizacyjnemu w Szczecinie. Nadzór nad całością
jest prowadzony przez jednego Inżyniera
Kontraktu. Dnia 17.12.2013 r. Konsorcjum ﬁrm
Schweerbau GmbH & Co. KG – PNUIK Kraków Sp. z o. o. podpisało umowę na realizację prac „tylko” dla Części nr 2, czyli największej. Niestety późne podpisanie Kontraktu
w stosunku do pozostałych Wykonawców
części 1, 3 i 4 spowodował, duże problemy
z pozyskaniem materiałów strategicznych
takich jak rozjazdy, szyny i napędy, które to,



1. Mapa stacji i posterunków odgałęźnych dla całego programu 700
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2. Mapa stacji i posterunków odgałęźnych dla części nr 2 kontraktu


















3. Rozjazd przed wymianą

jak wiadomo, nie zalegają na półkach magazynowych. W Polsce istnieją obecnie trzej
producenci części rozjazdowych, którzy
mogą dostarczać rozjazdy na potrzeby Spółki PKP PLK S.A. Firmy te, mają ograniczone
możliwości produkcyjne i gwałtowny wzrost
zamówień w krótkim okresie czasu najczęściej powoduje przesunięcia terminów dostaw. Z kolei napędy do rozjazdów można
zamówić dopiero po głębszej analizie typu,
a najlepiej po wykonaniu projektu, gdyż
doświadczenie pokazuje, że nie wszystko
można przewidzieć. Przykładem tego może
być istniejący na danej stacji przebiegowy
system nastawiania rozjazdów, w którym
istotny jest czas przekładania rozjazdu w na22
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pędach sprzężonych. Wymagania Zakładów
Linii Kolejowych, które życzą sobie montażu
napędu danego producenta, pomimo, iż napęd innego dostawcy spełnienia wszystkie
wymagania specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia. Problemy z pozyskaniem
materiałów strategicznych dodatkowo potęgowała sama Spółka PKP PLK S.A., która
ogłaszając kolejny duży krótkoterminowy
przetarg, bez uwzględnienia możliwości rynku i możliwości dostawców spowodowała, iż
wielu producentów nie wywiązywało się z
wcześniej uzgodnionych terminów dostaw
materiałów. Na etapie sporządzania oferty tj.
w I połowie 2013 r. proponowano termin dostawy napędów od 4 do 6 tygodni. W miarę

upływu czasu termin ten ulegał stopniowemu wydłużaniu, by w lutym 2014 r. przekroczyć 16 tygodni, a pod koniec 2014 r. nawet
30 tygodni. To z kolei powodowało, iż Wykonawcy ponieśli dodatkowe koszty m.in. z
tytułu opóźnień pociągów, a Zamawiający
czyli Spółka PKP PLK S.A. po raz kolejny traciła w oczach pasażerów niezadowolonych
zaistniałych opóźnień. Powyższe skutkowało brakiem możliwości zaplanowania robót,
a tym samym sporządzenia wiarygodnych
harmonogramów rzeczowo-ﬁnansowych.
Dużym utrudnieniem podczas realizacji
ww. projektu jest obszar na jakim należało prowadzić roboty [rys. 2 ]. Poszczególne
place budów oddalone są od siebie o 400
kilometrów, a na kontrakcie nr 4 nawet o
około 600 kilometrów. Należy pamiętać, iż
każda stacja jest oddzielną budową, a przecież muszą być spełnione wszystkie procedury zawarte w prawie budowlanym jak i
w instrukcjach kolejowych. Przykładowo,
spisanie tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów dla 33 stacji oraz
przejęcie 33 placów budów, udział w komisjach trwałby nieprzerwanie 2,5 miesiąca!
Prowadzenie robót na tak wielkim obszarze
może być zrealizowane tylko i wyłącznie w
systemie zleconym (podwykonawstwo). Na
rynku polskim prężnie działa dużo mniejszych i lokalnych ﬁrm wykonawczych znających dobrze „rzemiosło kolejowe”. Niestety
stosowane przez Zamawiającego kryterium
– najniższej ceny zgodnego z Prawem Zamówień Publicznych oraz braku możliwości
dalszego podzlecania prac doprowadziło do
znacznego ograniczenia ich wyboru.
Na samym początku trwania kontraktu
Wykonawca starał się rozpoznać i określić
wszystkie ryzyka celem najbardziej efektywnego i skutecznego zarządzania.
Jednym z ryzyk jest prowadzenie ruchu pociągów w trakcie zamknięcia toru, nie na sygnały zezwalające, tylko na sygnał zastępczy
Sz. Zgodnie z instrukcją Ir-19 [3] do 20 dni roboczych nie ma konieczności przystosowywania urządzeń do jazd na sygnały zezwalające w trakcie robót inwestycyjnych, gdyż
czas wymiany jednego lub grupy zawiera
się w 20 dniach i nie powoduje konieczności niepotrzebnej i kosztownej przebudowy
urządzeń srk.
Kolejnym problemem było zbyt daleko
idące założenie Zamawiającego w SIWZ [2],
co do przyjętego czterodniowego terminu wymiany rozjazdu wraz z podtorzem,
wstawkami przyległymi nie rzadko przewyższającymi długość rozjazdu. Obecnie,
aby zrealizować zamknięcie planowane w
harmonogramie zamknięć należy zgłosić je
na 105 dni przed rozpoczęciem prac. Każda
zmiana po upływie 105 dni powoduje, iż
zamknięcia będą realizowane w trybie awaryjnym z wszystkimi konsekwencjami z tego
wynikającymi. W toku prac projektowych
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okazało się, że o ile wymiana rozjazdów i
wstawek jest w większości przypadków
możliwa do wykonania w założonych terminach, o tyle wykonanie robót w branży SRK
wymaga dłuższych terminów zamknięć lub
też ich dodatkowego fazowania.
Najtrudniejsza i zarazem najbardziej stresogenna dla Wykonawców jaki i Użytkowników jest praca na liniach jednotorowych z
wprowadzoną komunikacją zastępczą. Przez
sześć kolejnych tygodni na linii kolejowej nr
96 Tarnów – Leluchów, na terenie właściwego Zakładu Linii Kolejowych, została zrealizowana wymiana 24 rozjazdów. W każdy
weekend musiały być realizowane przewozy
towarowe, gdyż nie było innej alternatywnej
trasy przy zamknięciu od poniedziałku do
piątku. Prace były prowadzone na siedmiu
stacjach: Stróże, Grybów, Nowy Sącz [rys. 3,
rys. 4], Stary Sącz, Żegiestów, Wierchomla i
Muszyna. Przez sześć kolejnych piątków jedna komisja odbiorowa dokonywała odbioru
eksploatacyjnego czterech rozjazdów na
stacjach znajdujących się w odległości nawet 50 km.
Powołanie komisji odbioru eksploatacyjnego odbywa się każdorazowo na pisemny
wniosek Wykonawcy. Niektóre Zakłady Linii
Kolejowych wymagają również oświadczenia inspektorów nadzoru o zakończeniu prac
i przygotowaniu Wykonawcy do odbioru.
Oznacza to, że aby spełnić wszystkie wymagania formalne w tym konkretnym przypadku Wykonawca występował z wnioskiem o
powołanie komisji odbioru w momencie,
gdy trwały prace montażowe rozjazdu.
Jedną z najpoważniejszych komplikacji
podczas wykonywania prac projektowych
było fakt nie uwzględnienie przez Inwestora,
terminów uzyskania decyzji administracyjnych (PnB, ULICP). Na kontrakcie nr 2 Wykonawca uzyskał dwanaście decyzji pozwolenia na budowę. Konsekwencją tego było
przesunięcie realizacji prac na roku 2015, a to
z kolei spowodowało kolizję z innymi projektami planowanymi na danym terenie.
Podsumowanie
Zdiagnozowanie wszystkich ryzyk nie gwarantuje powodzenia kontraktu. Sposób w
jaki dane ryzyko będzie zarządzane, weryﬁkowane i raportowane oraz kto będzie właścicielem danego ryzyka na pewno przyczyni się do osiągnięcia celu danego projektu
[5]. Dlatego, w procesie przygotowywania
specyﬁkacji do projektów o zasięgu krajowym, w polskich realiach, należy pamiętać,
że nie można przenosić całej odpowiedzialności na Wykonawcę, tym bardziej w
projektach typu „projektuj i buduj”, gdyż
lata, gdzie w Polsce możliwa była wymiana
ponad 4000 rozjazdów już się nie powtórzą.
Realizacja kolejnych tak rozproszonych projektów np. 2 000 rozjazdów, może być skaza-
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4. Rozjazd po wymianie



































5. Rozjazd po wymianie połączony z istniejącą infrastrukturą

na z góry na niepowodzenie. Doświadczenia
ﬁrm biorących udział w obecnym projekcie
mogą spowodować, iż zastosowanie przez
Zamawiającego tych samych reguł wyboru oferentów do kolejnego projektu może
przysporzyć tych samych problemów realizacyjnych. Ponadto w przyszłości należałoby głębiej przeanalizować tryb kwaliﬁkacji
rozjazdów przewidzianych do wymiany[rys.
5], gdyż wymiana pojedynczego rozjazdu
bez całej głowicy lub całego przyległego
odcinka toru nie przyniesie zamierzonego
efektu.

Materiały źródłowe
[1] Raport roczny 2013 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[2] SIWZ i Materiały przetargowe
[3] Instrukcja Ir-19 zasady organizacji i
udzielania zamknięć torowych
[4] Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym David Eaton, Roman Kotapski, POLTEXT, WARSZAWA 2009
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Dipl.Ing.Dr.techn. Bernhard Knoll
ÖBB Infrastruktur AG
Streckenmanagement
und Anlagenentwicklung
Leiter Fachbereich Oberbau
bernhard.knoll@oebb.at

Following the principles of an economic
track, several track components in several
basic and maintenance conditions and with
diﬀerent service lives need to be taken into
account.
The cost driver on the Austrian track system is clearly identiﬁed. It is the yearly de-preciation of the assets, followed by operational
hindrances and maintenance costs.
Therefore 2 main strategies for an economic track are obvious:
•
The initial quality must be the best possible and
•
Doing proper maintenance to extend
service life is the best you can do
By the way, ÖBB fully admit to an overall life-cycle-management for all kind of tech-nical
and maintenance strategies!
Depending on the parameters speed, tonnage and category of line, the following rail
proﬁles are incorporated in turnouts together
with wooden or concrete sleepers: 60 E1, 54
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E2 or 49 E1 rail proﬁle.
In Light loaded tracks, ÖBB tries to re-assemble rehabilitated turnouts in combination with new wooden bearers. This method
helps us to reduce costs and do a proper recycling management.
For main lines in heavy loaded tracks with
more than 30.000 Gross Tons/day or in tracks
with a speed of more than 160 km/h, turnouts with 60 E1 rails and concrete bearers with
under sleeper pads are standard in Austria.
In tracks between 10-30.000 GT/day, we prefer the 54 E2 rails with concrete or wooden
bearers (depending on the material of the
adjacent track sleepers).
Tracks with less than 10.000 GT/Tag are
regularly installed with 49 E1 rail proﬁles and
wooden bearers.
For the last 15 years, ÖBB introduced a lot
of technical innovations in turnouts together
with our contractor voestalpine to increase
service live and to reduce maintenance cost
for a better life-cycle-performance:
2000: New hydraulic force transmitting system “HYDROLINK®“ in the track center substituting the mechanical connection rods for a
better track stability. New inductive obstacle
detection of the switch – IS 2000 and the ﬁrst
prototype of the integrated switching system
HYDROSTAR®
2002: 1st test trials for concrete bearers

with under sleeper pads.
2005: Introduction of a hollow steel sleeper for better tamping and track geometry
quality and a new, encapsulated locking device substituting the old clamp-lock, called
„SPHEROLOCK“.
2006: Hydrostar technology became standard for all high speed tracks with 200 km/h
or above.
2007: all turnouts are equipped with a so
called “Carrying capacity-optimized tongue
geometry (TOZ)“ to improve service life span
of a switch. The big ones (EW 1600/2600 and
EW 10.000/4000) are carrying instead of TOZ
a special kinemat-ic gauge optimization (FAKOP) . The rail inclination was changed to 1:40
throughout the whole turnout, to fulﬁll TSI Infrastructure requirements.
To reduce costs, a direct fastening system
from Vossloh was introduced in the clo-sure
and crossing panel together with integrated
switch rollers on the bearers to in-crease availability. Additionally, the Steel grade R350 HT
was applied in all 60 E1- and 54 E2-turnouts
and under sleeper pads for all 60 E1-turnouts.
2011: the Carrying capacity-optimized
tongue geometry was adopted also for 54
E2- und 49 E1-turnouts as well as the steel
grade R350 HT.
Last but not least, a new electro-mechanical monitoring system for the switch position
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- IE 2010 - became standard.
The Austrian Federal Railways assemble turnouts for speeds of 200 km/h or above with
a so called “common crossing with moveable
point”. This technical solution en-sures a continuous running of the wheel at the point, a
dramatically reduced noise emission and ground born vibration and a much better track
quality and durability throughout the entire
service life.
ÖBB has solved the problem of the bending
and inclining of the turnout from its be-ginning to the end with increasing exposure
time. Since 2002, we successfully apply Under Sleeper Pads underneath the bearers for
more than 800 turnouts. The reduc-tion of
the ballast bed stresses and the much better
elasticity causes a better track geometry, reduced maintenance actions (particular tamping) and costs. Three diﬀer-ent elasticity's of
the under sleeper pads within one turnout
result in a constant set-tlement at diﬀerent
bedding conditions throughout the whole
turnout.
The Under Sleeper Pads reduce settlements dramatically and gives a better track
durability!
Today, modern turnouts are assembled
with all combination of modules for setting,
locking and position monitoring completely
at the plant. This "plug and play turnout“ can
be delivered by special tilting wagons to the
construction site just in time.
The in-placement with crane on a pre-compacted ballast bed shortens installation
time and reduces track possession.
From the early beginning, the laying of
turnouts (S&C) has been done manually at
the construction site according the following
process:
The rails, bearers, setting and monitoring
system are delivered to the construction site,
unloaded and assembled with a lot of manual employees directly at the con-struction
site. Today, modern turnouts are assembled
with all combination of modules for setting,
locking and position monitoring completely
at the plant. This "plug and play turnout“ will
be delivered by special tilting wagons to the
con-struction site just in time. The unloading
and installation is done by big railway cranes.
After connecting to the interlocking and the
welding of the rails, the turnout is ready to
start operation.
S&C laying with tiliting wagons and crane has
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only small economic advantages, but
•
increases S&C quality (pre-assembly at
the plant)
•
increades quality for S&C laying
•
reduces installation time
•
shortens track possessions and gives a
•
higher service life due to better initial
quality
Last year öBB installed around 70% of all
49E1/54 E2 turnouts and 98% of all 60E1 turnouts with tilting wagons and cranes!
Especially HS tracks require a deliberate
and optimized maintenance concept due
to the high degree of mechanization – e.g.
ETCS, GSM-R, ﬁre doors, and so on.
Together with Robel Bahnbaumaschienen,
ÖBB has developed a Mobile Mainte-nance
Unit for inspection and minor maintenance
works on the track like welding, screwing or
changing isolated joints for example.
The advantages are of major importance:
•
Due to all-round protection, the highest
safety for maintenance workers are guaranteed
•
A high working quality can be assured
due to an optimally timed operation of
machines and tools integrated in the
unit

•
•

The entire work area is illuminated
The wind and weather protection enlarges working time and increases safety
at work

One of the most interesting beneﬁts is the
protection of the workers from aerodynam-ic eﬀects of passing trains. That’s why
no speed restrictions occur on the nearby
tracks in case of maintenance works. Let me
ﬁnally summarize:
There are 2 main strategies for an economic track:
•

we insist on best initial quality for track
components and track laying and
•
extending service life by doing proper
maintenance is required
The main reﬁnements in turnouts are
•
60 E1-rails with concrete sleepers and
USP
•
high quality driving, locking and detection system
•
completely pre-assembled at the plant
and a
•
mechanized installation with cranes
and tilting wagons

p r ze gląd ko m un i k ac yjny
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Vehicle-based assessment of frog wear
Modern measuring systems allow new inspection concepts
Ulf Gerber, Andreas Zoll, Wolfgang Fengler
horizontally outwards from the wing rail bend
1 onwards. Due to its conicity, the wheel runs
vertically lower to an increasing extent. It reaches its lowest position at the point of wheel transfer from the wing rail to the frog nose.
There the transfer point/contact point suddenly changes from an outer running surface
position 2 (in contact with the wing rail) to a
running surface position 3 near the wheel ﬂange (contact with the frog nose). To avoid that
the lateral jump causes a vertical jump, the
level of the frog nose is reduced to the level
of the transfer point 2/3, starting well before
the transfer point. In its further movement, the
wheel resumes its original vertical and lateral
position 4=1 relative to the rail. Practically, ho-

This paper considers a new diagnostic technology for an objective assessment of frog wear.
Wheel transfer geometry: Construction and
wear
Figure 1 illustrates how a vertical relative movement between wheel and rail occurs in the
wheel transfer area 1-4 of turnout frogs with
a ﬁxed nose. This relative movement is subdivided into a wheel movement and a rail
movement. For easier understanding, the rail
support shall ﬁrst be assumed to be rigid. The
wheel movement is thus identical to the relative movement. On its way from point A to
point B the wheel-rail contact point moves
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wever, the track is elastically supported. Thus,
what is called wheel movement is actually the
relative movement between wheel and rail.
Due to the conical wheel proﬁle, the unavoidable lateral movement of the wheel-rail
contact point results in a construction-related
vertical relative movement between wheel
and rail. The elastic rail support in turn results
in a simultaneous vertical rail movement and a
related vertical wheel movement.
Figure 2 illustrates that the wheel transfer
area 1-4 includes an area of wear 5-6 where
the accumulated load forms a wear trough,
also called a saddle. This adds a further vertical
relative movement between wheel and rail.
The constructional frog geometry (Figure 1)
and the wear geometry (Figure 2) superimpose each other, resulting in the wheel transfer
geometry which depends on frog design, manufacture and accumulated load.



1. Constructional geometry (schematically)

The vertical relative movement between wheel and rail related to the wheel transfer geometry results in a characteristic movement of the
wheel-rail system.
Figure 3 clearly shows the great inﬂuence
of wear at high speeds. Inherently, new frogs
exhibit no wear. The minimal dynamic additional force is generated solely based on the
constructional geometry (green line). As accumulated transport mass increases, wear and
thus the dynamic additional forces increase
(blue and red lines). In the conventional speed
range (CV; 120-200 km/h) a speed increase by
80 km/h results in an increase of dynamic wheel force which is greater than the increase of
wear from the green to the red curve . At high
speeds (HSV; 260-340 km/h), the situation is
vice versa. While a speed variation of 80 km/h
causes almost no change in dynamic wheel
force, the eﬀect of wear on the dynamic wheel
force is doubled. That is why the monitoring
of rigid frogs is of particular importance in the
high-speed range.
Vehicle-based inspection

Construction
nalgeometry
withoutweaar
Consstructionalgeome
etry
with wear

2. Wear geometry (schematically)
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It is not by chance that a trend towards vehicle-based inspection can be observed. More
and more track data are captured and evaluated by specialised inspection vehicles because this reduces the expense in terms of human
and material resources as compared with the
conventional rail-bound inspection.
In the case of vertical frog assessment, there is one special characteristic. Every time the
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ȴȴF(V)

frog is passed, the lateral track play results in
a random trajectory of the wheel-rail contact
point, which manifests itself only in a statistically describable dynamic wheel force. This
requires a higher measurement rate [measurements/unit of time] than the classical inspection interval. This problem will be eliminated
when the ESAH-F system is used as it is not
deployed in special inspection vehicles but in
regular trains.
The measuring system ESAH-F (Figure 4)
consists of an acceleration sensor attached to
the wheel bearing and whose signals are proportional to the dynamic wheel force. When
the frog is being passed, a position sensor determines the location of wheel transfer when
the wheel passes from the wing rail to the frog
or vice versa. The ampliﬁed signals are stored in
the data storage (hard disk). The dynamic wheel force is then determined by an algorithm in
a downstream evaluation module.
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3. Influence of frog geometry and speed on the dynamic additional force (schematically)
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4. Measuring system ESAH-F
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Figure 5 shows the development of the mean
value of dynamic wheel force as a function of
accumulated transport mass and time. The
data dots indicate continuous measuring operation, the free areas being measurement intervals. To illustrate the characteristic behaviour,
the progression of the dotted line has been
completed.
4 typical phases can be seen. Phase 1-2 is
marked by a steady development of wear. However, in phase 2-3, wear results in break-outs
and thus in a strong increase in wear after a
transport mass of 20 million tons. The new
exposed remaining surface is in turn marked
by a short-term steady development of wear in
phase 3-4, however, at a higher force level with
an accordingly stronger growth of cracks than
in phase 1-2. To avoid further break-outs and
deformation as well as a resulting increase of
wheel force, the frog was deposition-welded
in phase 4-5.
For illustration, the lower part of the ﬁgure shows the lowering of the nose level of the
new frog (no wear, 1) and shortly before deposition-welding (with wear, 4). The top part of
the ﬁgure shows photographs of the surface
of the frog nose shortly before the break-outs
started (2) and immediately after the break-outs had been fully formed (3). It should be
noted that the dynamic wheel force is not only
inﬂuenced by the geometry of the frog nose,
but also by the geometry of the wing rail.
By using deposition welding, it is attempted to restore the initial geometry of the frog
nose and the wing rail. Based on the drop in
dynamic wheel force, it can be assessed to
what extent this has been successful. A reasonable time for maintenance work would have
been before the onset of break-outs (2). As
exempliﬁed by Figure 5, this would give a period of approx. 7 months to plan and execute
the maintenance work.

5. Passing over the frog at a speed of 140 km/h (ESAH-F)
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Rotational planing - a new technology
of rail machining for turnouts
Dieter Hartleben,
Until recently, grinding, milling and planing
were the only technologies available for
machining rails in track. All of these are also
used by Schweerbau. These technologies
are able to remove rolling contact fatigue as
well as periodical longitudinal and transverse proﬁle deformations. In the past two to
three years, Schweerbau, a very innovative
company, together with his partners developed two new rail machining technologies
– rotational planing and high speed milling.
Rotational planing is not only suitable for
machining rails in track but especially for
machining rails in turnouts. This paper will
describe the rotational planing technology
with reference to the subject of this seminar.
The rotational planer D-HOB 2500 is
operated as a stand-alone machine complemented by a control module and a chips
module (Fig. 1).

they describe the target contour of the rail
head transverse proﬁle to be produced.
The machining of the rail head extends
from Z-21 via the comparison point Z-14 on
the gauge side to Y+14 on the ﬁeld side and
then gradually decreases tangentially. Especially the second innovation for the ﬁrst time
permits a continuous machining of both
full-rail and switch-blade proﬁles. The wor-

king speed is 300 to 1,500 m/h. The lateral
scanning of the rail is made either on the
gauge side or the ﬁeld side. The machine
has one working direction.
Chips are sucked oﬀ immediately at the
rotational planing tool and are conveyed
into a chip container. The planing process
does not generate any sparks or dust. The
tools are within the clearance gauge during

Mode of operation of rotational planing
Rotational planing is innovative in two ways:
ﬁrst, in that it combines milling and planing
into a single technology and second, in the
further development of the previously used
tools. Both milling and planing contributed
their speciﬁc characteristics. Milling achieves
a high amount of metal removal, produces
an exact transverse rail head proﬁle, requires a large diameter of the milling unit and
achieves the target result in one or possibly
two passes. Planing oﬀers the advantage of
a very high metal removal and – apart from
a precise transverse proﬁle – a very accurate
longitudinal rail head proﬁle. The new technology successfully combines the advantages of the two methods while eliminating
disadvantages such as the restriction of both
methods to predetermined ﬁxed target proﬁles and the fact that planing occasionally
is not within the clearance gauge. The rail
is treated in synchronous machining operation. A ﬁrst characteristic feature of this technology is that each of the tools performs a
rotational movement that is superimposed
by a short-time uniform movement parallel
to the running surface of the rail. A second
feature is that the target proﬁles can be
continuously changed during the rotational
planing process and that these changes can
be made independently for both rails (Fig.2).
The D-HOB working unit has a diameter of
1,400 mm, carries 32 cartridges and is equipped with 6 square inserts plus 1 rectangular
and 1 radial insert per cartridge. As a whole,

1. Rotational planer D-HOB 2500. a) mainline version, b) metro version

2. Rotational planing – a new rail machining technology. a) mode of operation,
b) rotational planing unit, c) rotational planing tools, d) positioning measurement
devices, e) planing chips
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German Railway Authority EBA and may also
be used on high-speed lines of up to 300
km/h (Fig.4).
Scope of application of the D-HOB 2500
and performance

3. Technical specifications of the D-HOB 2500 (vehicle)

4. Technical specifications of the D-HOB 2500 (machining method)

the machining process as well as during the
transport of the machine. No track switching
and signalling equipment must be removed.
Per pass, up to 1.8 mm of metal will be removed on the top of the rail and up to 2.5 mm
at the gauge corner.
Y et, it is also possible to remove as little as
0.2 mm.
Technical parameters of the D-HOB 2500
The D-HOB 2500 is a vehicle with two two-axle bogies and has a length of 11,340 mm.
Vehicle clearance, axle loads and driving
power were designed to allow working
on the railway network of Deutsche Bahn
(DB) as well as on various metro networks.
The clearance gauge corresponds to G1

(UIC 505-1). The machine consists of a drive
compartment (dieselelectric unit), a control compartment (electrical cabinets and
control systems) and the rotational planing
compartment including the chip suction
system (Fig.3). The machine has a self-propelled speed of 15 km/h and can be towed
at a maximum speed of 100 km/h. The machine-speciﬁc track geometry limits for the
use of the rotational planer are as follows:
working radius ≥35 m, track gradient ≤40%,
permitted track superelevation ≤180 mm.
The machine can be used without any constraints or special considerations related to
the distances to the operated neighbouring
track. The diesel engine of the machine is
also equipped with a diesel particulate ﬁlter.
The D-HOB 2500 has been approved by the

Preferably, the D-HOB 2500 is used for removing rolling contact fatigue and geometrical
defects in the longitudinal and transverse rail
head proﬁles of any sizes. While geometrical
rail head defects increase the maintenance
expenses for track and vehicles, impair the
travelling comfort, and result in higher levels
of noise vibration, there is a direct relationship between rolling contact fatigue and
ensuring the operational safety. The machining of new rails is a further application. In
general, rotational planing may used for initial, preventive and corrective machining of
rails in tracks and turnouts. The machine can
also be used in tunnels, on bridges, and in
tracks with side contact rails. There are no limitations on working on sections with track
switching and signalling equipment, check
rails, or track covering.
The use of rotational planing is focused
on work in turnouts. Why? First, because
it is possible to machine both full-rail and
switch-blade proﬁles. Second, because the
technology is free of dust, sparks, and slag.
For the ﬁrst time, an almost complete machining of turnouts can be achieved. Only
the frog, the area from the end of the wing
rail to the neck, is left out.
The stock rail and the blade zone of the
tongue are machined too. Rotational planing has several advantages over grinding:
almost complete machining of turnouts,
working area always from Z-14 (or to a limited degree from Z-10) to Y+14, and no sparks,
no dust and no slag. It is not necessary to
clean and lubricate the slide plates or roller
bearings. That means extended machining
areas, time savings and cost savings. Additionally, it makes a big diﬀerence that the work
is usually done in one pass and not in 15, 20
and more passes. The machine is capable
of machining single turnouts and turnouts
in track connections. For each location of
the turnout with respect to the position of
the machine that could be encountered in
actual practice, there is a speciﬁc program
for machining the turnout. This means: Does
one have to plane the main track or the diverging track? Does one have to start from
the end or the beginning of the turnout? Or,
does one have a right or a left hand turnout?
(Fig. 5)
The performance of rotational planing,
expressed in ﬁnished turnout metre per
hour, depends on the required metal removal, namely the metal removal on the top of
the rail, and the size of the turnout. The speciﬁed accuracy of the transverse proﬁle has
29
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no eﬀect on the performance.
The performance is e.g. 110 metres per
hour for a turnout with a radius of 1,200 m
of the diverted track, a radial deviation at the
gauge of up to 3.0 mm and on a main track
rated for a permissible speed of 200 km/h.
In this case, the required metal removal may
be up to 2.8 mm on the top of the rail.
Machining results accomplished with the
D-HOB 2500
The results achieved by rotational planing as
regards the longitudinal rail head proﬁle, the
transverse rail head proﬁle, the roughness
and the removal of head checks are demonstrated on the example of the rotational planing of turnouts (Fig. 6). The conclusions are:
- Rotational planing ensures a very high
metal removal per pass and an accurate
transverse proﬁle.
- Rotational planing satisﬁes the European norm EN 13231-3:2012 (the strictest
in respect of the longitudinal proﬁle)
and the DB norm (the strictest in respect of the transverse proﬁle) for rail
machining.
- Rotational planing reliably removes
head checks in one or two passes.
Apart from the measurement results, it should be pointed out that it is not necessary
to protect the slide plates or roller bearings.
The slide plates remain clean since no dust
is generated by the planing process. During
grinding, on the other hand, the slide plates
are covered and must be cleaned and lubricated after grinding.
Furthermore, the machining of insulated joints poses no problem and does not
require any special considerations. Finally,
the beginning and the end of the machined
sections are very ﬁne, very smooth.
Concluding remarks

5. Turnout machined with D-HOB 2500

6. Measurement of the transverse and longitudinal rail head profiles after machining with D-HOB
2500

Schweerbau started working with the rotational planer in December 2012. After short
introduction period since then, the machine
is fully booked. The new technology proved
successful from the very ﬁrst day and is appreciated among the purchasers of these
services. Therefore, Schweerbau last year
decided to order a second machine. The D-HOB 2500 II received the approval of Deutsche Bahn on 21 May and started working
two weeks ago (Fig. 7).
We are sure: these two machines will be
followed by more. The interest is clearly there. Various machine conﬁgurations around
the D-HOB 2500 or the individual rotational
planer unit are possible.

7. D-HOB 2500 II
30
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naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty).
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Zasady kwaliﬁkowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na
stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy
do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez
ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w
podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje musząbyć oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych
(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów
publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

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

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego”
czasopisma Przegląd Komunikacyjny
Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.
Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.
Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem
ZO Wrocław SITK.
Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

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
SILENT-JOINTRESA
• 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
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