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Kolej linowa jako skuteczny napowietrzny system transportu. Nowoczesne
rozwiązania w transporcie szynowym dawniej i dziś. Wpływ nowoczesnych
rozwiązań stosowanych w komunikacji tramwajowej na estetykę przestrzeni
miejskiej. Poprawa dostępności kolejowej miast wojewódzkich PolskiWschodniej.
Pomiary geometrii torów tramwajowych toromierzem elektronicznym we
Wrocławiu. Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów wytrzymałościowych
podłoża na podstawie wyników badań sondą statyczną CPTU.
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Na okładce: ilustracja z artykułu Jacka Makucha
„Pomiary geometrii torów tramwajowych toromierzem
elektronicznym we Wrocławiu“ (s.24)
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W numerze

Drodzy Czytelnicy!
Sierpniowy numer Przeglądu Komunikacyjnego zawiera sześć artykułów, w przeważającej tematyce kolejowej, w tym o kolejach... linowych. Ten środek transportu, kojarzony
raczej z turystyką, z powodzeniem może być stosowany także w miastach, o czym przekonuje Autor pierwszego artykułu. Mimo iż połączenie koleją linową realizowane jest
zazwyczaj na specyficznym odcinku sieci transportowej, ważne jest wkomponowanie
go w zintegrowany system taryfowo-biletowy.
Kolejne cztery artykuły, zaliczone do działu „Transport szynowy”, prezentują różne jego
aspekty. Igor Gisterek wskazuje, że uważane dziś za nowoczesne rozwiązania w transporcie miejskim (lub aglomeracyjnym) miały już podobne zastosowania w przeszłości.
Czyżby tytułowe „deja vu”? W każdym bądź razie historia lubi się powtarzać – oby w wydaniu efektywnych i funkcjonalnych rozwiązań. Interesujące jest spojrzenie na nowoczesność pod kątem kształtowania estetyki miejskiej – omawiane w kolejnym artykule.
Następna pozycja dotyczy studiów dostępności kolejowej dla wybranych miast w Polsce. Autor przedstawił ciekawą metodę analiz izochron w kontekście obecnych i planowanych standardów połączeń. Jak widać modernizacja sieci ma istotne znaczenie dla
zapewnienia kontaktów pomiędzy różnymi częściami kraju. Ostatni artykuł z działu
„szynowego” dotyczy tematyki badań geometrii torów tramwajowych. Autor skoncentrował się na ocenie stosowanych urządzeń pomiarowych oraz wskazał na pożądane
modyfikacje takiego sprzętu.
Numer zamyka artykuł z nieco rzadziej goszczącego na naszych łamach działu – Geotechniki. Autorki z Politechniki Śląskiej opisały rozpoznanie podłoża budowlanego pod
infrastrukturę drogową. W podsumowaniu wskazują, że przy określaniu miąższości
i granic warstw gruntu na podstawie 11 różnych metod, wartości szacowanych parametrów mechanicznych mogą się różnić, w zależności od parametru, nawet trzykrotnie.
Poza powyższym, w numerze: garść aktualności oraz zapowiedzi dwóch interesujących
konferencji objętych patronatem medialnym Przeglądu Komunikacyjnego.
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Streszczenie artykułów recenzowanych
Strona

5 Piotr Mackiewicz

Kolej linowa jako skuteczny napowietrzny system
transportu
Kolej linowa stanowi interesujący środek transportu. Pierwsze rozwiązania techniczne pozwalały transportować materiały i surowce. Z czasem rozwoju cywilizacyjnego pojawiły się koleje linowe do przewozu
ludzi. W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu
kolei linowych. Omówiono klasyfikację oraz zaprezentowano historię
powstania kolei i jej ewolucję. Skupiono uwagę na kolejach napowietrznych przeznaczonych do transportu osób i towarów. Poruszono
różne typy oraz wybrane przykłady kolei eksploatowanych na świecie,
wskazując na efektywność pod względem przewozu ludzi.
Słowa kluczowe: Kolej linowa; Transport publiczny

Strona

12 Igor Gisterek

Déjà vu – czyli nowoczesne rozwiązania w transporcie
szynowym dawniej i dziś
Wiele aktualnych rozwiązań w transporcie szynowym uznawanych jest
za wynalazki ostatnich lat. W świadomości społecznej takie udogodnienia, jak pojazdy niskopodłogowe czy klimatyzacja pojawiają się w
momencie, kiedy lokalny przewoźnik zakupi wyposażone w nie wozy.
Nawet osoby interesujące się historią techniki nie zawsze są świadome,
że pojawiające się dziś rozwiązania często miały swój początek przed
około wiekiem. Niniejszy artykuł przybliża historię kilku takich nowoczesnych udogodnień, których prototypów można doszukiwać się już
w nieco odleglejszej historii, bazując na przykładach tramwajowych.
W wielu przypadkach okazuje się, że solidną porcję skomplikowanej
i kosztownej elektroniki można próbować zastąpić pomysłowym rozwiązaniem mechanicznym.
Słowa kluczowe: Transport miejski; Tramwaj; Historia
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16 Adam Popiołek

Wpływ nowoczesnych rozwiązań stosowanych
w komunikacji tramwajowej na estetykę przestrzeni
miejskiej
Projektowanie przestrzeni miejskiej jest zadaniem niezwykle trudnym z powodu konieczności pogodzenia interesów wielu grup jej
użytkowników. Na kwestie funkcjonalne nakładają się wymagania
środowiskowe, od spełnienia których zależy zdrowie mieszkańców.
Odrębną sprawą są wymogi estetyczne i o ile w przypadku budynków od dawna są one oczywiste, o tyle infrastruktura techniczna
miała za zadanie być przede wszystkim funkcjonalna. Wśród infrastruktury technicznej miast szczególny wpływ na zagospodarowanie przestrzeni ma infrastruktura transportowa. Po epoce panowania w miastach samochodu osobowego, nadszedł czas powrotu
do komunikacji zbiorowej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
w dziedzinie transportu tramwajowego może mieć istotny wpływ
na jakość przestrzeni miejskiej. W artykule omówiono ten problem
na przykładzie nowobudowanych i modernizowanych sieci tramwajowych we Francji.
Słowa kluczowe: Torowisko tramwajowe; Torowisko trawiaste; Tramwaje we Francji
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Strona

20 Sławomir Goliszek

Poprawa dostępności kolejowej miast wojewódzkich
Polski Wschodniej w wariancie inwestycyjnym –
analiza porównawcza
Inwestycje w infrastrukturę kolejową są energochłonne (czas
i koszt inwestycji), stąd decydenci rezygnują z tego typu przedsięwzięć na rzecz modernizacji. Analizowana wielkość powierzchni
izochrony kolejowej pozwala przedstawić możliwości jej poprawy
z uwzględnieniem planów rozbudowy sieci wg PKP S.A w 2011 r. Powstałe w ten sposób mapy i wykresy obrazują dostępność kolejową,
tj. izochrony kolejowej wg rozkładu jazdy PKP 2011/2012, izochrony
kolejowej z uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych po 2020 r.,
obliczeń powierzchni izochron. Celem opracowania jest porównanie
dostępności kolejowej miast Polski Wschodniej w wariacie inwestycyjnym (wymiana i rozbudowa infrastruktury, wymiana taboru, budowa
nowych połączeń), jak również przedstawienia zmian dostępności
przed i po inwestycji.
Słowa kluczowe: Dostępność kolejowa; Izochrona

Strona

24 Jacek Makuch

Pomiary geometrii torów tramwajowych toromierzem
elektronicznym we Wrocławiu
W artykule przedstawiono przebieg kompleksowych pomiarów geometrii torów tramwajowych przeprowadzonych we Wrocławiu jesienią 2011 roku, przy pomocy samorejestrującego toromierza elektronicznego do pomiarów ciągłych. Scharakteryzowano zastosowane
urządzenie pomiarowe. Opisano przeprowadzone badania od strony
organizacyjnej oraz zdobyte podczas ich wykonywania doświadczenia.
Zaprezentowano możliwości oprogramowania służącego do analizy
wyników wykonanych pomiarów. W podsumowaniu sformułowano
wnioski dotyczące przeprowadzania badań tego typu.
Słowa kluczowe: Tor tramwajowy; Diagnostyka; Toromierz

Strona

31 Anna Orzeł, Magdalena Kowalska

Identyfikacja rodzaju gruntu oraz parametrów
wytrzymałościowych podłoża na podstawie wyników
badań sondą statyczną CPTU
Rozpoznanie podłoża budowlanego pod infrastrukturę drogową coraz częściej odbywa się dziś na podstawie zaawansowanych metod
badawczych, takich jak sondowanie statyczne CPTU. W trakcie testu
mierzone są trzy parametry penetracji: opór stożka qc, tarcie na tulei
ciernej fs oraz ciśnienie porowe u. Na ich podstawie, korzystając z dostępnych w literaturze nomogramów i metod empirycznych, można
określić profil podłoża (rodzaj gruntu oraz poziom zwierciadła wody
gruntowej) oraz szacować wartości mechanicznych parametrów
ośrodka gruntowego, niezbędne do prawidłowego projektowania
obiektów drogowych. Wiarygodne wyniki mogą być uzyskane jednak wyłącznie wtedy, gdy stosowane korelacje są adekwatne dla
danego gruntu. Niezbędna jest zatem wiedza o procesach geologicznych i antropologicznych, jakie przyczyniły się do powstania
badanego podłoża.
Słowa kluczowe: CPTU; Identyfikacja podłoża; Parametry mechaniczne
ośrodka gruntowego
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Aktualności
Czas na wielkie śluzowanie. O tym jak
Gliwice odzyskują dostęp do morza
Marlena Polok, Dziennik Zachodni, 12.07.2014

Kanał Gliwicki odżywa i robi się na nim coraz
tłoczniej - także za sprawą turystyki wodnej. Ta
zbudowana w latach 30. ubiegłego stulecia perła hydrotechniki, łącząca Śląsk, poprzez Odrę, nie
tylko z Morzem Bałtyckim, ale także - w co może
wręcz trudno uwierzyć - drogą śródlądową np.
z Amsterdamem, Marsylią, Berlinem, czy Adriatykiem, służy dziś nie tylko transportowi , ale także
- turystyce. Jednemu i drugiemu sprzyjają modernizacje śluz, prowadzone przez Rejonowy Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jedna ze śluz
została po remoncie, wypełniona wodą i już może
służyć i barkom transportowym, i śródlądowym
wodniakom. Śluzy są remontowane, z unijnym
wsparciem, w ramach projektu - „Modernizacja
śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy
drogi wodnej”. Inwestycja jest szacowany na 175
mln zł (...).

11 km nowych tras rowerowych
w Rudzie Śląskiej do końca wakacji
Dziennik Zachodni, 8.07.2014

Do końca sierpnia w Rudzie Śląskiej przybędzie
kolejnych 11 km tras rowerowych. W ramach unijnego dofinansowania przebudowane zostaną
trzy istniejące szlaki turystyczne położone w południowej części miasta. Właśnie rozstrzygnięty
został przetarg na wykonanie prac (...). Realizacja
całej inwestycji kosztować będzie około 25 tys. zł.
85 proc. tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, które miastu przyznano w ubiegłym roku. Obecnie w mieście istnieje
25,67 km ścieżek oraz szlaków rowerowych (...).

Rower miejski coraz bliżej. Powstała
pierwsza stacja szczecińskiego „Bike-S”
Gazeta Wyborcza Szczecin, 18.07.2014

To elegancki stojak ze specjalnymi zamkami. Jest
piętnaście stanowisk na rowery oraz panel, przez
który będzie można się zalogować i wypożyczyć
jednoślad. Stacja została zamontowana na ul. Pułaskiego, w pobliżu fontanny, przy budynku „starej chemii” ZUT. Konstrukcja ze stali nierdzewnej
jest przykręcona do chodnika. Rowerów jeszcze
nie ma, ale stojak już budzi zainteresowanie (...).
System ma zacząć działać już w sierpniu. Będzie
obejmował 33 stacje. Rowery, które mają jeździć
po Szczecinie, zaprezentowano na początku lipca: zielona rama (aluminium) typu damka, wygodne siodełko, osłona łańcucha i tylnego koła,
trzy biegi, koła 26-calowe, biegi Shimano Nexus
ukryte w tylnej piaście, antyprzebiciowe opony,
bagażnik na teczkę czy plecak... Części nie odkręci się bez specjalnej nakładki na niestandardowe
śruby (...).

Ranking najwolniejszych miast.
Rzeszów w środku stawki
Gazeta Wyborcza Rzeszów, 15.07.2014

Specjaliści z portalu Korkowo.pl przygotowali
kolejną odsłonę cyklicznego rankingu najwol-
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niejszych miast w Polsce, badając prędkość, z jaką
samochody poruszały się po centrach polskich
miast w czerwcu tego roku (...). Podobnie jak
w roku ubiegłym, pierwsze miejsce w rankingu
zajmuje Wrocław, po którego centrum samochody poruszają się z prędkością 32 km/h. Na drugim uplasował się Kraków z wynikiem 34 km/h,
a na trzecim ex aequo Poznań, Warszawa i Łódź,
po których poruszamy się z prędkością 35 km/h.
Prędkość we Wrocławiu i Krakowie pozostaje
niezmienna, natomiast Poznań i Warszawa przyspieszyły na 1 km/h. W środkowej części tabeli
wylądowały miasta, w których kierowcy poruszają się z prędkością oscylującą w granicach 37-42
km/h. Przeciętniaki to: Szczecin (37 km/h), Gdańsk
(38 km/h), Lublin, Bydgoszcz i Olsztyn (39 km/h),
Rzeszów (40 km/h), Kielce i Opole (41 km/h) oraz
Zielona Góra, w której prędkościomierz wskazuje
aż 42 km/h. Po raz drugi najszybszym miastem
w Polsce okazały się Kielce, gdzie kierowcy poruszają się z prędkością aż 49 km/h (...).

Dwie firmy chcą produkować
dwukierunkowe wagony dla spółki
Tramwaje Śląskie
Dziennik Zachodni, 5.07.2014

Dwie firmy: Modertrans Poznań i H. Cegielski,
chcą poskładać dla Tramwajów Śląskich dwanaście nowych dwukierunkowych wagonów,
które w przyszłym roku miałyby się pojawić
na torach aglomeracji śląskiej. Tabor TS kupują w ramach tego samego unijnego projektu,
z którego finansują zakup 30 twistów z bydgoskiej Pesy. Twistów dotarło już na Śląsk już 20,
kolejnych dziesięć dojedzie do końca listopada. Przetarg na wagony dwukierunkowe został
ogłoszony w maju (...). Swoje oferty w postępowaniu złożyły Modertrans Poznań i H. Cegielski, pierwsza oferta opiewa na 47,4 mln zł,
druga 41,7 mln zł (...).

Kraków podpisał umowę z PESĄ na
zakup 36 tramwajów
Gazeta Krakowska, 3.07.2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (MPK) podpisało umowę z bydgoską firmą
PESA na dostawę 36 niskopodłogowych tramwajów. Wartość kontraktu, który ma zostać zrealizowany do września przyszłego roku, wynosi
291 mln zł netto. - Cieszymy się, że nasz przetarg
wygrała polska firma z wielkim doświadczeniem,
której pojazdy wożą pasażerów w wielu miastach
Europy - podkreślił po podpisaniu umowy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przypomniał, że
inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w wysokości 171,8 mln zł, co stanowi 59 proc.
kosztów (...).

Trzech chętnych na budowę
infrastruktury Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Dziennik Bałtycki, 10.07.2014

W siedzibie Gdańskich Inwestycji Komunalnych
w czwartek otwarte zostały oferty w przetargu.
Zamówienie obejmuje trzy zadania: dojazd

do przystanku PKM Jasień oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z budową
budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej; dojazd do przystanku PKM
Kiełpinek oraz budowę węzła integracyjnego
PKM Kiełpinek; budowę węzła integracyjnego
przystanku PKM Brętowo, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IIIC. Na
wykonanie inwestycji zaplanowano 57,6 mln
zł. Oferty przesłały Skanska SA, która zaproponowała 36,3 mln zł; Budimex SA i Strabag sp.
z o.o. - 41,1 mln zł oraz MTM SA - 38,2 mln zł.
O wyborze wykonawcy decyduje cena. Trwa
sprawdzanie ofert. Wyniki przetargu poznamy
w ciągu kilku dni.

Budowa dworca Łódź Fabryczna.
Astaldi nadal będzie prowadzić prace
Dziennik Łódzki, 3.07.2014

Prezydent Hanna Zdanowska poinformowała
w czwartek (3 lipca), że prace przy budowie
dworca Łódź Fabryczna prowadzone są bez
przeszkód. Na placu budowy jest 500 osób. Od
strony ul. Kilińskiego widoczne jest rusztowanie, na którym układana będzie stalowa konstrukcja dachu. Rozpoczęły się też prace pod
wiaduktem przy ul. Kopcińskiego. Przedstawiciel Astaldi, firmy wchodzącej w skład konsorcjum budującego dworzec, zaprzeczył, że
chce opuścić plac budowy. Odniósł się w ten
sposób do plotek o rezygnacji Astaldi z tej inwestycji.

Zakończono przebudowę torów na
trasie Łódź Widzew – Zgierz
Dziennik Łódzki, 11.07.2014

Zakończyła się przebudowa ponad 12 km torów
na trasie Łódź Widzew - Zgierz. Kończą się także
roboty przy budowie niektórych przystanków.
Dzięki modernizacji trasy - po kilkudziesięciu latach przerwy - wrócą na nią pociągi. Przejazd po
trasie zajmie im ok. 15 minut. Jak poinformował
w piątek Maciej Dutkiewicz z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, wszystkie prace
mają się zakończyć do września i kosztują prawie 24 mln zł. Po ich zakończeniu podróżni będą
mogli korzystać z kilku nowych przystanków,
a maksymalna prędkość pociągów wyniesie 100
km/h (...).

Pociąg Koluszki-Częstochowa pojedzie
szybciej. Remontują 125 km torów
Dziennik Łódzki, 3.07.2014

Wyremontują 125 km torów i kilkadziesiąt rozjazdów. Przebudowa, która wkrótce rozpocznie się na trasie Koluszki-Częstochowa, będzie
kosztować pół miliarda zł. Dzięki temu podróż
pociągiem na tej trasie skróci się o pół godziny
(...). Projekt obejmuje przebudowę 125 km torów
i kilkudziesięciu rozjazdów na odcinku Koluszki
-Częstochowa. Podróżni będą mogli skorzystać
z ponad 40 odnowionych i wygodniejszych peronów. Na 21 przejazdach kolejowych zostaną
zainstalowane nowe urządzenia ostrzegające kierowców przed nadjeżdżającym pociągiem. Do tej
pory wymieniono tory na odcinku o długości 52
km i 35 rozjazdów (...).
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Aktualności
Pendolino znacznie skróci czas
podróży. W 2015 r. pojedzie jeszcze
szybciej

Finiszują z autostradą A4. Za trzy
miesiące pojedziemy z Tarnowa do
Dębicy

Dziennik Zachodni, 11.07.2014

Andrzej Skórka, Gazeta Krakowska, 1.07.2014

Od grudnia 2014 r. z Warszawy do Krakowa
dojedziemy w 2 godziny 28 minut, z Warszawy do Wrocławia w 3 godziny 42 minuty,
Warszawy do Katowic w 2 godziny 34 minuty, a z Warszawy do Gdańska w 2 godziny 58
minut. Jeszcze krócej będzie trwała podróż od
grudnia 2015 r. Z Warszawy do Krakowa zajmie ona 2 godziny 12 minut, z Warszawy do
Wrocławia 3 godziny 26 minut, z Warszawy
do Katowic 2 godziny 19 minut, z Warszawy
do Gdańska 2 godziny 37 minut, z Gdyni do
Krakowa 5 godzin 22 minuty, a z Gdyni do Katowic 5 godzin 28 minut. Różnica jest znaczna.
Obecnie najkrótsza podróż z Warszawy do Krakowa zajmuje 3 godziny 16 minut, z Warszawy
do Wrocławia 5 godzin 57 minut, z Warszawy
do Katowic 3 godziny 11 minut, z Warszawy
do Gdańska 4 godziny 17 minut, z Gdyni do
Krakowa 8 godzin 46 minut, a z Gdyni do Katowic 8 godzin 47 minut.

Tarnów niecierpliwie czeka na dokończenie budowy fragmentu autostrady w kierunku Dębicy.
Jego otwarcie powinno drastycznie zmniejszyć
ruch na zatłoczonej al. Jana Pawła II i korkującej się
ul. Lwowskiej. We wtorek drogowcy zapewniali,
że autostradą na wschód od Tarnowa samochody
pojechać powinny na przełomie września i października. Zaawansowanie robót na 35-kilometrowym odcinku wynosi w tej chwili 75-80 proc.
W praktyce oznacza to, że na niektórych fragmentach trasy ułożona została ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni. Ale są też i takie, gdzie warstwy
asfaltu jeszcze nie ma w ogóle (...).

Autostrada A1 z Pyrzowic do
Częstochowy: Coraz bliżej do budowy
Janusz Strzelczyk, Dziennik Zachodni, 7.07.2014

Wojewoda śląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na
budowę odcinka autostrady A1 z Pyrzowic do
Częstochowy. Chodzi o odcinek o długości 42,8
km z węzłami Zawodzie, Rząsawa i Blachownia
(...). Pozwolenie na budowę to kolejny krok na
drodze do budowy brakującego odcinka autostrady A 1. GDDKiA ogłosiła przetargi na te
inwestycje. Wnioski o dopuszczenie do przetargów złożyło kilkadziesiąt firm. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podzieliła postępowanie przetargowe na dwa etapy.
W pierwszym firmy muszą się wykazać doświadczeniem i zapleczem. W drugim etapie
oceniana będzie oferowana cena (za to można
uzyskać 90 proc. punktów) i okres gwarancji (10
proc.). Ten odcinek autostrady A 1, wraz z obwodnicą Częstochowy, będzie kosztował prawie 3,5 miliarda złotych (...).

Bochnia. Wygodny łącznik z autostradą
już za trzy lata?
Małgorzata
8.07.2014

Więcek-Cebula,

Gazeta

Krakowska,

Są spore szanse na to, że w przyszłym miesiącu
zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi
łączącej autostradę z „czwórką”. Dobre informacje przekazał lokalnym władzom i mieszkańcom wicemarszałek Małopolski Roman
Ciepiela podczas ostatniej wizyty w Bochni.
Według niego, wiele wskazuje, że budowa autostradowego łącznika zostanie zakończona
do 2017 roku (...). Według wstępnych szacunków budowa łącznika pochłonie 94 miliony
złotych, z czego blisko 80 milionów będzie
pochodziło z funduszy europejskich. Pozostała
część zostanie rozłożona na samorządy lokalne, między innymi miasta Bochnia i powiatu
bocheńskiego (...).
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Lotnisko Ławica: Rozbudują parking,
przybędzie 350 miejsc postojowych
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 1.06.2014

Władze Ławicy ogłosiły przetarg na ogromną
rozbudowę jednego z parkingów (wschodniego)
przy lotnisku. Tymczasem jego istniejąca już część
(oraz kilka innych placów postojowych) świeci
pustkami. Sprawdziliśmy obłożnie na miejscu.
I tak: W środę o godzinie 13.30 naliczyliśmy 30 samochodów. Wieczorem o godzinie 21 - było ich
12. W piątek natomiast tuż przed 12 było 28 pojazdów. Obiekt może pomieścić około 225 samochodów, jednak za zwyczaj jest napełniony tylko
w 15 procentach (...).

Lotnisko w Pyrzowicach: nowy
terminal cargo w Katowice Airport
Dziennik Zachodni, 29.05.2014

Nowy terminal cargo ma być gotowy w 2016
roku. Jest już przetarg na wykonawcę. Prócz terminala powstaną też nowe drogi. Od początku
roku w Katowice Airport odprawiono niemal 5,5
tys. ton frachtu. W maju 2014 ogłoszony został
przetarg na wybór wykonawcy nowego terminalu cargo o powierzchni 12 tys. m. kw., w tym ok.
2 tys. m. kw. powierzchni biurowej. Powstanie on
przed nową płytą postojową samolotów cargo,
w południowo-wschodniej części lotniska. Konstrukcja obiektu autorstwa firmy PS Budoprojekt
zaprojektowana jest tak, aby możliwa była jego
modułowa rozbudowa w przyszłości. Wraz z nowym terminalem cargo powstanie system dróg
wewnętrznych wraz z parkingiem, z 29 miejscami
dla Tirów (do 40 t.), 38 miejscami dla samochodów dostawczych (do 3,5 t.) i 109 miejscami dla
samochodów osobowych (...).

Wałęsy obsłużył ponad 1 mln 131 tys. pasażerów,
co oznacza wzrost o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (...).

Statystyki łódzkiego lotniska na
czerwiec. Kolejny spadek liczby
pasażerów
Agnieszka Jasińska, Dziennik Łódzki, 10.07.2014

Spada liczba pasażerów na łódzkim lotnisku. Jednak w czerwcu port odnotował wzrost jeśli chodzi o połączenia czarterowe. 26.028 pasażerów
obsłużyło w czerwcu łódzkie lotnisko. To spadek
o prawie 26 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W czerwcu 2013 r.
port na Lublinku obsłużył 34.901 osób. Tak kiepskiego czerwca jak w 2014 r. nie było przez 7 lat!
Jeśli chodzi o loty regularne w ubiegłym miesiącu
obsłużonych zostało 20.475 osób. Natomiast czarterami poleciało 5.553 pasażerów (...).

Katowice Airport: Najlepszy lipiec
w historii lotniska w Pyrzowicach
Dziennik Zachodni, 1.08.2014

Ok. 365,7 tys. pasażerów odprawiono w lipcu br.
w porcie lotniczym Katowice. To najlepszy wynik
tego miesiąca w historii lotniska i o 12,5 proc.
wyższy niż w 2013 r. Lotnisko szacuje, że w 2014
r. obsłuży rekordowo 2,7 mln osób - przez wzrost
ruchu czarterowego. Jak podały w piątek służby
prasowe Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem, w minionym miesiącu obsłużono tam o ponad 40,7 tys. pasażerów
więcej niż w lipcu 2013 r. W dotychczasowym najlepszym lipcu z 2012 r. w Katowicach odprawiono
niespełna 339,9 tys. osób (...).

Port lotniczy w Gdańsku: Coraz więcej
podróżnych, samolotów i ładunków na
lotnisku w Rębiechowie
Dziennik Bałtycki, 7.08.2014

Na gdańskim lotnisku przybywa pasażerów
z miesiąca na miesiąc. Liczba osób obsłużonych
w czerwcu 2014 roku wyniosła 327 853 osoby,
co oznacza wzrost aż o 19 proc. w stosunku do
czerwca 2013 roku - poinformował nas Michał
Dargacz, rzecznik prasowy Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Pierwsze półrocze bieżącego roku z liczbą 1 459 862 pasażerów stanowi wzrost do analogicznego okresu zeszłego roku
w wysokości ponad 9 procent. Jeszcze więcej, bo
prawie 373 tysiące podróżnych gdańskie lotnisko
obsłużyło w lipcu. Wzrost wyniósł 27 procent (...).

Lotnisko w Gdańsku obsłużyło w maju
ponad 289 tys. pasażerów
Dziennik Bałtycki, 2.06.2014

Gdańskie lotnisko obsłużyło w maju ponad 289
tys. pasażerów, czyli o 10,8 procent więcej niż
w maju ubiegłego roku. W 2014 roku lotnisko zamierza po raz pierwszy w historii obsłużyć rocznie 3 mln pasażerów. Jak poinformowano w poniedziałek, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy
bieżącego roku Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha

Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Koleje linowe

Kolej linowa jako skuteczny
napowietrzny system transportu
Piotr Mackiewicz
Kolej linowa stanowi interesujący środek transportu. Pierwsze rozwiązania techniczne pozwalały transportować materiały i surowce. Z czasem rozwoju
cywilizacyjnego pojawiły się koleje linowe do przewozu ludzi. W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu kolei linowych. Omówiono
klasyfikację oraz zaprezentowano historię powstania kolei i jej ewolucję. Skupiono uwagę na kolejach napowietrznych przeznaczonych do transportu osób
i towarów. Poruszono różne typy oraz wybrane przykłady kolei eksploatowanych na świecie, wskazując na efektywność pod względem przewozu ludzi.

zaplecze i infrastruktura techniczna z zastosowaniem nowych materiałów.
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Wprowadzenie
Skuteczny i szybki transport w zatłoczonych miastach jest ważnym aspektem
miejskiej egzystencji. Z roku na rok doświadczamy ograniczonej mobilności w mieście.
Różnorodne bariery, zarówno ekonomiczne,
jak i przestrzenne, często skutecznie uniemożliwiają uzyskanie pełnego zadowolenia
z działania miejskiej komunikacji. Jednak
wiele miast, w miarę swoich możliwości, realizuje śmiałe i zdecydowane przedsięwzięcia, aby uczynić swoją komunikację miejską
bardziej atrakcyjną. Do takich niekonwencjonalnych rozwiązań zapewniających
uwolnienie się od zatłoczonych ulic i komfort podróżnym jest kolej linowa.
Liczbę kolei linowych obsługujących ruch
pasażerski jest bardzo dużo (szacuje się na
około 30 000 urządzeń). Natomiast towarowych jest niewiele (chociaż powstawały jako
pierwsze), są najczęściej wypierane przez
taśmociągi o znacznie większej wydajności. Aktualnie szczególnie szybki rozwój ma
miejsce w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Także w krajach egzotycznych obserwuje się
budowę kolei linowych.
Wynalazek kolei linowych w sposób
istotny zmienił warunki turystyki górskiej
i narciarstwa. Dzięki temu powstała nowa
generacja turystyki, która cały czas rozwija
się. Generalnie kolej linowa jako wynalazek,
osiągnęła już swój podstawowy szczyt techniczny i technologiczny. Aktualnie wprowadzane są jedynie ulepszenia mające na
celu poprawę komfortu podróżnych oraz
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania
na środowisko. Rozbudowywane jest także
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Kolej linowa jest urządzeniem transportowym, w którym pojazdy poruszają się po torze
linowym (koleje napowietrzne) lub naziemnym (koleje terenowe). Lina jest czynnikiem
napędowym i najczęściej sama napędzana
jest na jednej ze stacji końcowych. Kolej linowa składa się z następujących elementów:
• stacje: początkowa, pośrednia (opcjonalnie) i końcowa; na jednej ze stacji jest napęd i urządzenia sterujące,
• trasa kolei: zespół podpór, lin;
• pojazdy: wagony, gondole.
Kolej linowa w porównaniu do np. kolei
żelaznej stanowi zupełnie inne przedsięwzięcie mające wiele odmian związanych
z rozwiązaniem technicznym, ale głównie
z lokalizacją. Można wyróżnić: koleje linowe
naziemne, napowietrzne (o ruchu wahadłowym, okrężnym), ponadto wyciągi krzesełkowe i narciarskie.
Jeśli chodzi o klasyfikację to istnieją różne
podziały wprowadzane przez każde z zaangażowanych w tą tematykę państw. Z uwagi
jednak na różną podstawę klasyfikacji (bardzo
zróżnicowane cechy techniczne w dowolnych
kombinacjach) istnieje wiele różnych podziałów. W tab. 1 przedstawiono klasyfikację kolei
linowych stosowaną w różnych krajach.
Do cech technicznych zalicza się: ruch
pojazdu po torze poziomym lub ukośnym,
napęd poza pojazdem, ruch przenoszony
za pomocą liny i położenie pojazdu na ziemi
lub w powietrzu. Dlatego też pod względem
technicznym najwygodniej stosuje się klasyfikację:

1. kolej naziemna (szyna, śnieg),
2. kolej napowietrzna:
2.1. rodzaj ruchu – okrężny, wahadłowy,
przerywany,
2.2. rodzaj pojazdu – kabina, krzesełka,
gondola, wagon,
2.3. rodzaj wprzęgania – stałe, automatyczne;
2.4. rodzaj lin.
Do cech drugorzędnych zalicza się te, które
określają typ, rodzaj czy system urządzenia:
1. rodzaj torowiska – lina stała, lina ruchoma, śnieg, szyny itp.,
2. rodzaj ruchu – okrężny, wahadłowy,
przerywany,
3. system,
4. przeznaczenie: osobowa, osobowo-towarowa, towarowa.
Historia
Niewątpliwie istotnym przyczynkiem do
powstania kolei linowych było wynalezienie liny. Stosowanie lin z włókien roślinnych, zwykle konopnych, nie pozwalało na
rozwój kolei linowych. Dopiero wynalezienie lin stalowych otworzyło perspektywy
rozwoju. Ustala się, że przełom w transporcie linowym nastąpił w 1834 r., gdy po
raz pierwszy spleciono linę ze stalowych
drutów. Jednak pierwszy ślad wykorzystania lin drucianych określa się w Pompei.
Znane są także japońskie stosowania lin
z przed 600 lat (kolei linowa zwana „Yeen”).
W Europie stosowano transport towarów
z użyciem liny w 1440 r. (transport działa),
1592 r. (roboty ziemne) a w 1616 r. ludzi.
(rys. 1.).

1. Pierwsze zastosowania lin do transportu towarów i ludzi w Europie (transport działa 1440 r.,
transport mas ziemnych 1592 r., transport ludzi 1616 r.) [2]
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Tabela 1. Klasyfikacja kolei linowych w różnych krajach
l.p.
1

kraj
Austria

2

Stany Zjednoczone

3

Włochy (podobnie Hiszpania
i Norwegia)

4

Niemcy

5

Francja

6

Szwajcaria

7

Polska [1]

1. koleje terenowe – Standseilbahnen,
2. koleje dwulinowe – Schwebebahnen mit zwei Seile,
2.1. o ruchu wahadłowym z kabinami powyżej 12 osób,
2.2. o ruchu wahadłowym z kabinami od 7 do 12 osób,
2.3. o ruchu wahadłowym z kabinami poniżej 7 osób,
2.4. o ruchu okrężnym.
3. koleje jednolinowe – Einseilbahnen,
3.1. o ruchu okrężnym – mit Umlaufbetrieb,
3.2. o ruchu wahadłowym – mit Pendelbetrieb.
1. wyciągi sportowe – tow,
1.1. wyciągi narciarskie – przenośne – ski tow,
1.2. wyciągi narciarskie i krzesełkowe – cabler lift (ski-lift),
2. koleje terenowe – ground carier,
2.1. wyciągi saniowe – snow caterpillar,
2.2. wyciągi o ruchu wahadłowym – sled type,
2.3. wyciągi o ruchu okrężnym – ski–mobile,
2.4. koleje zębate – cog railroad,
2.5. koleje terenowe – cable car,
3. koleje napowietrzne – aerial carier,
3.1. wyciągi krzesełkowe – chair lift,
3.2. koleje napowietrzne – aerial tramway.
1. koleje linowe z dwoma linami – funivie bifuni,
2.koleje linowe napowietrzne z jedną liną – funivie monofuni,
2.1. z automatycznym wprzęgłem – attacchi automatico,
2.2. ze stałym wprzęgłem – attacchi fisii,
3.rodzaj pojazdu:
3.1. wyciągi krzesełkowe – seggiovia,
3.2. wyciągi narciarskie – sciovia,
3.3. wyciągi kabinowe – cabinette,
4.koleje naziemne – funivie, funicola.
1.koleje naziemne – Sandseilbahnen,
2.koleje napowietrzne ciężkie – Seilschwebebahnen,
3.koleje napowietrzne lekkie – do nich zaliczają się:
3.1. gondolowe – Gondelbahnen,
3.2. krzesełkowe z wyprzęganiem – Sesselbahnen,
3.3. krzesełkowe stałe – Sessellifen,
3.4. narciarskie – Skiliften, Skiaufzüge,
4.wyciągi saniowe – Schlittenaufzüge.
1.koleje linowe naziemne – les funiculaires terrestes,
2.koleje napowietrzne ciężkie – les téléphériques,
3.koleje napowietrzne lekkie – les télésièges,
3.1. wyciągi krzesełkowe – les télésièges,
3.2 wyciągi narciarskie – les téléskies,
1.koleje o ruchu wahadłowym – Luftseilbahnen, mit Pendelbetrieb,
2.koleje o ruchu okrężnym – Luftseilbahnen mit Umlaufbetrieb,
2.1. z krzesełkami – mit Sesseln,
2.2. z kabinami – mi Kabinen,
3. koleje naziemne – Sandseilbahnen,
4.wyciągi narciarskie – Skiliften.
1. osobowe koleje linowe:
1.1. koleje linowe wahadłowe,
1.2. koleje linowe okrężne:
– o ruchu ciągłym,
– o ruchu pulsacyjnym,
– gondolowe,
– gondolowe otwarte,
– krzesełkowe,
1.3. koleje jednolinowe,
1.4. koleje jednolinowe ze zdwojoną liną,
1.5. koleje dwulinowe,
1.6. koleje linowo-terenowe,
2. towarowe koleje linowe,
3. wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,
3.1.wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym,
3.2. wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie,
3.3. wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych wraz z infrastrukturą toru zjazdowego,
4. przenośniki o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub
turystycznym – zwane „UTL”.

W XVI wieku zbudowano w Afryce Północnej koło Fezu w Guregra, kolej linową
dla celów wojskowych. Kolej przechodziła
ponad rzeką, w wąwozie głębokim na 243
m. Transport ludzi i materiałów odbywał się
6

klasyfikacja
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jednym dziesięcioosobowym wagonem poruszanym ręcznie. W Kolumbii od roku 1640
r. do 1898 r. istniała kolej linowa, przewożąca
w jednym wagonie dwie osoby. Interesująco
zastosowano linę o średnicy 180 – 200 mm

splecionej z pasków skórzanych, długości
około 100 m do przeprawy towarów, koni
i ludzi przez rzekę Alchipichi w Andach (XVIII
wiek), (rys. 2).

2. Kolej linowa przez rzekę Alchipichi w Andach
(XVIII wiek) [2]

Ponadto znane są liczne zastosowania kolei linowych napowietrznych wyłącznie do
transportu surowców m.in.: w Gdańsku (1644
r.), Moskwie (XVII), Brandenbergu (1692 r.), Zagorii – Słowenia (1874 r.), Strassburgu (1877
r.). Tego typu koleje linowe robocze znalazły
powszechne zastosowanie pod koniec XIX
wieku, zwłaszcza w przemyśle, przy transporcie mas ziemnych, ziarna, rudy, węgla, w kopalniach oraz nad terenami niedostępnym
dla klasycznych środków transportu. Wadą
ich była mała zdolność przewozowa, (500
t/h). Korzystniejsze stało się podwojenie linii,
nawet na tych samych podporach, jednak to
znacznie podwyższyło koszty budowy. W latach 50. XX wieku stopniowo zaprzestawano
budowy towarowych kolei linowych zastępując potrzeby transportem samochodowym.
Napowietrzne koleje linowe dla ruchu pasażerskiego miały swój rozwój znacznie później. Oczywiście pierwsze koleje do przewozu
towarów wykorzystywane były do przewozu robotników (nie było to jednak zgodne
z przepisami). Miało to miejsce w Argentynie, w Chinach, w krajach Afryki Środkowej.
Pierwszą typową koleją do przewozu osób,
była kolej w Schaffhausen skonstruowana
przez Rittera w 1866 r. Funkcjonowała do
1880 r. służyła do kontroli i oglądania zapory
na Renie. Jej długość wynosiła 101 m, posiadła cztery liny nośne i jedną napędną. Jeden
wagon o dwóch miejscach poruszał się ruchem wahadłowym przy pomocy ręcznej
windy.
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W 1878 r. w Saksonii inżynierowie Adolf
Bleichert i Theodor Otto skonstruowali nowatorską kolejkę linową dla fabryki parafiny.
Użyto dwóch lin: grubsza i cięższa służyła jako
tor jazdy wagoników, cieńsza i lżejsza - do ich
napędzania. Warto zwrócić uwagę, że prawie
70 lat później firma Bleichert Transpor-tanlagen GmbH Leipzig (prowadzona już przez synów Adolfa Bleicherta) zaprojektowała kolej
linową na Kasprowy Wierch, wykorzystując
rozwiązanie z przed lat.
Następnie pod koniec XIX wieku powstało
wiele kolei pasażerskich:
• 1891 r. – krótka kolej na wystawie jubileuszowej w Pradze „Industrie, Wirtschaft und
Maschinindustriel, Landwifschaft”, 1893 r. kolej w Blackpool w Nowej Zelandii, 210 m,
• 1893 r. – kolej nad rzeką Tennessee
w Knoxville w Stanach Zjednoczonych
(pierwszą kolej napowietrzną z hamulcem
automatycznym, działającym na linę nośną, o ruchu okrężnym z 16 wagonami o 2
miejscach),
• 1894 r. – kolej na wystawie w Mediolanie,
160 m, dwa wagony o 8 miejscach, prędkość 4.5 m/s,
• 1896 r. – kolej w Genewie (180 m), Wiedniu
(250 m), Buenos Aires, Rio de Janeiro,
• 1898 r. – kolej w Turynie nad rzeką Pad, 114
m, wagony na 8 miejsc, prędkość 4.5 m/s.
Koleje te służyły głównie jako atrakcje
w związku z różnymi okolicznościami. Ich
tory biegły nad terenami wystaw lub nad
rzekami. W 1911 r. zbudowano drugą kolej
dwulinową o ruchu okrężnym w Turynie nad
Padem o długości trasy już 249 m, z dwiema
podporami w odległości 159 m od siebie. Na
trasie poruszało się 15 czteroosobowych wagonów.
W 1894 r. powstała pierwsza osobowa
kolej napowietrzna w Europie Wschodniej
we Lwowie na Wystawie Krajowej (rys. 3).
Po dwóch stalowych linach przemieszczały
się dwa wagoniki, w każdym mieściło się po
6-8 osób. Napęd stanowił silnik spalinowy
o mocy 8 KM. Kolej biegła nad parowem na
wysokości 30 m bez podpór, długość wynosiła 170 m, prędkość jazdy 0.8 m/s.

3. Kolej linowa we Lwowie [3]

W 1894 r. zbudowano pierwszą angielską
kolej osobową w Dyke (Sussex). Służyła dla
dojazdu do hotelu i posiadłości J. H. Hub-
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barda. Trasa o długości 360 m przekraczała
dolinę i posiadała dwie podpory w odstępie
195 m. Zastosowano liny nośne obustronnie
zakotwione. Poruszały się po nich wahadłowo dwa wagoniki z czterema miejscami. Napędem był silnika Diesla. W 1899 r. powstały
koleje napowietrzne w Hoeck w Holandii.
Prowadzone były nad morzem o długości
140 m. Skonstruowana przez tę samą firmę
w 1901 r. powstała kolej podwieszona na
Rochwitzer w Dreźnie (rys. 4), o długości
trasy 274 m. Czynna do dziś łączy dzielnice
Loschwitz i Oberloschwitz, stanowi element
publicznego transportu miejskiego.

szczyt Aiguille du Midi (górna stacja 3802 m
n.p.m.). Jest to jedna z najdłuższych kolejek
linowych na świecie. Uruchomiono ją w 1955
r., bije pięć rekordów świata: różnicę wysokości stacji 3800 m, pojemność wagonika 80
miejsc, prędkość 10,5 m/s, moc silnika 250
i 220 KM. Wraz z systemem kolejki na Pointe Helbronner (3462 m n.p.m.) szczyt Doliny
Aosty (Włochy), można przejechać cały masyw Mont Blanc kolejką linową. Kolejka ta jest
powszechnie wykorzystywana przez narciarzy i przez lokalnych mieszkańców (rys. 5).

5. Kolej linowa Aiguille du Midi [5]
4. Kolej linowa w Dreżnie [4]

Wraz z rozwojem narciarstwa pojawiły się
górskie koleje linowe. W 1902 r. powstała
pierwsza górska osobowa kolej linowa na
Wetterhorn (3701 m n.p.m.) w Szwajcarii,
a w roku 1908 druga kolej górska na Kohler.
Kolej ta udowodniła, że kolej linowa napowietrzna jest najodpowiedniejszym środkiem transportowym w górach i otworzyła
szeroką drogę przed dalszymi konstrukcjami. W ślad za Szwajcarią poszły inne kraje alpejskie - do wybuchu II wojny we Włoszech
działało 36 kolei linowych, (w Austrii, Francji
i Niemczech po 25).
W 1908 r. Anglicy wybudowali kolej na Beacon Hill koło Hong Kongu, o trasie długości
870 m. Zastosowano ruch okrężny, 14 kabin
dwuosobowych, prędkość 2 m/s. W Colorado na Sunrise Peak zbudowano w 1909 r.
dużą kolej dwulinową, o ruchu okrężnym,
z 26 wagonami na cztery osoby, długość trasy wynosiła 2100 m i przebiegała ona z wysokości 990 m na 3800 m n.p.m.
W 1912 r. powstała górska kolej napowietrzna na Lana Vigiljoch, a w 1913 r na
przełęcz Col du Midi (3559 m n.p.m.). Zastosowano tu trzy liny: nośną, naprężną
i hamulczą. Ta ostatnia podczas eksploatacji
była w spoczynku, a mając identyczny przekrój jak lina napędna, mogła być w razie jej
awarii zastosowana jako rezerwowa. Ponadto na niej zaciskał się hamulec w razie awarii
pozostałych lin. Było to nowatorskie rozwiązanie w technice kolei napowietrznych.
Na uwagę zasługuje także kolej górska
podążająca z Chamonix (1035 m n.p.m.) na

Warto także zaprezentować kolej na Kasprowy Wierch (rys. 6). Choć nie była jedyną
budowaną w Tatrach przed 1939 r. Ta inwestycja powstawała w rekordowym tempie
siedmiu miesięcy. Prace zakończono już 29
lutego 1936 r., a pierwsi pasażerowie wjechali
na Kasprowy Wierch 15 marca 1936. Długość
trasy wynosi 4292 m, zdolność przewozowa
– 360 osób na godzinę (latem ograniczana
do 180 os/h), liczba podpór: 6, liczba wagonów: 4, pojemność wagonu: 61 osób

6. Kolej linowa na Kasprowy Wierch [6]

Wybrane koleje linowe pasażerskie
Szczególną uwagę należy zwrócić na koleje pasażerskie w obszarach miejskich i re-
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kreacyjnych. Niektóre powstały prawie sto
lat temu i po ulepszeniach i modernizacjach
funkcjonują do dziś, pozyskując coraz więcej
zwolenników. Wiele interesujących przykładów zaprezentowano w [7]. Do nich należy:
pierwszy napowietrzny środek transportu
w USA - „Tramwaj Wyspy Roosevelt’a” w Nowym Yorku, uczelniana kolej Portland Aerial
Tram, liczne kolejki linowe w Barcelonie, kolej Buga w Koblencji, długa kolej w Londynie,
a także polskie realizacje: Elka – kolej linowa
w Chorzowie oraz kolejka na Politechnice
Wrocławskiej.
Wysoko powyżej wodospadu rzeki Niagara przemieszcza się kolejka Whirlpool Aero
Car (rys. 7). Kolejka ma wygląd zabytkowy.
Przejazd turystyczny na długości około
100 m trwa 10 minut. W wagoniku może
się zmieścić 35 pasażerów stojących. Kolej otwarta została w sierpniu w 1916 roku.
Ulepszenie w konstrukcji i funkcjonalności
nastąpiło odpowiednio w 1961, 1967 i 1984.

pierwszą kolej w Ameryce Południowej.
Otwarta została w 2004 roku. Głównym
jej celem było zapewnienie komunikacji
na obszarze o słabo rozwiniętym systemie transportowym. Obecnie przewozi
30 000 osób dziennie do pracy i jest doskonale powiązana z istniejącym systemem transportu zbiorowego. Od 2010
roku rozwinięto system kolei do trzech
linii. Kolej pozwala osiągnąć prędkość 16
km/h, wysokość wzniesienia 399 m, koszt
budowy 26 mln dolarów. W planach miasto ma budowę kolejnych kolei linowych
integrujących się z transportem publiczny
i łączących zaniedbane dzielnice miasta
z centrum.

10. Kolej linowa w Tlemcen [11]

W Hajfie w północnej części Izraela funkcjonuje system dwóch kolejek linowych
(rys. 11). Jedna kolejka linowa ma charakter
głównie turystyczny i prowadzi na Górę Karmel. Druga o charakterze publicznym doskonale komponuje się z system transportu
miasta w południowo-wschodniej części
miasta. Trasa kolejki wynosi 4,4 km i prowadzi od głównego dworca autobusowego do
Uniwersytetu Hajfa. Większość pasażerów
to studenci. Łączny czas podróży wynosi 17
minut.

9. Metrocable w Kolumbii [10]

7. Kolej linowa nad Niagarą [8]

W USA po uruchomieniu „Tramwaju Wyspy Roosevelt’a” pojawiła się: Mississippi
Aerial River Transit (1984) (rys. 8) stanowiła
także przeprawę rzeczną, nad rzeką Missisipi.
Składała się z 53 wagoników gondolowych
poruszających się 700 m nad rzeką. W związku z tym posiadała znaczną przepustowość
– 2000 osób na godzinę. Wykorzystywana
była także podczas targów i imprez. Niestety
zaprzestała działalność rok później z uwagi
na niską liczbę przejazdów i problemy finansowe związane ze spłatą znacznej pożyczki
na jej budowę (8 milionów dolarów). Pod
długich próbach reaktywacji ostatecznie została rozebrana w 1994 roku.

8. Mississippi Aerial River Transit w USA [9]

W Kolumbii w górzystym obszarze
w Medellin funkcjonuje kolej gondolowa – Metrocable (rys. 9). Uważana jest za
8
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Interesujące kolejki linowe powstały
także w Algierii w Constantine , Tlemcen
oraz w Skikda (2007/2008). Miasta te rozpościerają się po części na stromych zboczach gór Atlasu. Z uwagi na gęstą zabudowę miejską oraz wąskie kręte uliczki,
kolejki pozwalają z dolnych części miasta
dotrzeć na wzgórza i miejsca niedostępne, co nie byłoby możliwe konwencjonalnym środkiem transportu. Kolejki stanowią zatem codzienny, a zarazem ulubiony
środek mieszkańców. Budowa kolejek nie
była jednak łatwa. Były problemy z lokalizacją podpór, z transportem materiałów
budowlanych oraz zabezpieczeniem mechanizmów przed piaskiem nawiewanym
z Sahary. Gondole wyposażone są w instalację pozwalającą słuchać muzyki. Kolej w Tlemcen (rys. 10) pozwala przewieźć
1500 osób na godzinę, czas jazdy 7.4 min,
prędkość jazdy 6 m/s. Na wyposażeniu jest
25 kabin, które pozwalają przemieszczać
się na długości 1689 m. Stacja dolna i stacja pośrednia zlokalizowane są w mieście
natomiast stacja górna na peryferiach. Kolej w Skikda pozwala przewieźć 2000 osób
na godzinę, w czasie 8.3 min. W tym wypadku na wyposażeniu jest 37 wagoników,
a długość jaką przemierzają wynosi 1985
m. W tym mieście stacja pośrednia znajduje się w mieście, a stacja końcowa położona jest na wzgórzu na peryferiach. Kolejka
w Constantine pozwala obsłużyć 2 400
osób na godzinę, przy kabinie 40 osobowej na trasie 1555 m. Liczba podpór w tych
kolejkach wynosi od 10 do 12.

11. Kolejka w Izraelu [12]

Do innych kolejek o głównie o charakterze
rekreacyjnym należy kolejka w Ocean Park
Hong Kong (rys. 12). Pozwala przewozić pasażerów na długości 1500 m nad rozległym
parkiem.

12. Kolej Ocean Park Hong Kong [13]

Inny miejski projekt turystyczny stanowi
kolejka Ngong Ping (Tung Chung Cable Car)
na wyspie Lantau w Hongkongu.
Długość kolejki linowej wynosi 5,7 km
i łączy miejscowość Tung Chung z wyżyną
Ngong Ping (rys. 13). Na trasie kolei znajdują się także stacje pośrednie pozwalające na
skomunikowanie się z istotnymi elementami
infrastruktury, np. z Portem lotniczym. Kolejka miała na początku eksploatacji problemy
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techniczne aktualnie boryka się z sezonowymi problemami oddziaływania wiatru. Podróż gondolą trwa 20-25 minut, natomiast
alternatywna jazda samochodem trwałaby
godzinę. Podczas podróży turyści mogą
zobaczyć panoramę Parku Narodowego
Północny, Morze Południowochińskie, Port
lotniczy Hongkong.

Kolej linowa Funivia del Renon w Bolzano we Włoszech łączy centrum miasta
z Soprabolzano/Oberbozen na długości
4541 m (rys. 18). W tym obszarze miejskim
funkcjonują od maja 2009 roku wagoniki
przewożące w 12 minut 550 osób na godzinę. Pozwalają przewieźć 35 osób, prędkość
7 m/s. Mimo iż jest mocno zintegrowana
z obszarem centralnym miasta, korzystają
z niej najczęściej turyści.

15. Kolejka Namsan Cable Car w Korei [16]

Kolejka o charakterze turystycznym w Japonii w Kobe „Kobe Ropeway” otwarta została w 1991 roku (rys. 16). Długość odcinka
na którym przemieszczają się sześcioosobowe wagoniki wynosi 1500 m. Prędkość wynosi 3 m/s, a czas przejazdu 10 minut.
18. Kolej Funivia del Renon w Bolzano we
Włoszech [19]

13. Kolej Ngong Ping [14]

W Chile w Santiago funkcjonuje turystyczna kolej linowa pozwalająca zwiedzić
rozległy park oraz liczne zabytki miasta oraz
komunikuje rozległe obszary miasta (rys. 14).

16. Kolejka w Japonii Kobe Ropeway [17]

14. Kolej w Chile w Santiago [15]

Kolejka Namsan Cable Car w Korei w Seulu
biegnie od podstawy góry Namsan (znajduje się tutaj centrum miasta) do wieży Namsan (rys. 15). Zbudowana została w 1962
roku. Stanowi pierwszą komercyjną kolejkę
w Korei. Od grudnia 2008, zwiększono pojemność wagoników do 48 miejsc. Miesięczny obrót kolejki wynosi około 50 000
osób. Długość odcinka, na którym przewozi
pasażerów wynosi 605 metrów. Różnica wysokość 138 metrów wywołuje pochylenie
13°. Kolej porusza się z prędkością 3,2 m / s.
Przejazd trwa około trzech minut.
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W Dubrowniku także funkcjonuje kolej
o charakterze turystycznym (rys. 17). Niedawno została odnowiona (za 5 milionów
euro). Poniżej czterech minut, w gondoli 30
osobowej, pozwala przebyć piękny odcinek
nad miastem. Długość trasy wynosi 778 m,
zdolność przewozowa 470 osób, prędkość
5 – 6 m/s. Ten jeden z dawnych symboli
turystyki dubrownickiej zbudowany został
w 1969 roku.

W Singapurze funkcjonuje po 35 latach
eksploatacji kolej łącząca stały ląd z wyspą Sentosa (rys. 19). Od niedawna kolej
została zmodernizowana i wyposażona
w wyjątkowo dobrze wyposażone kabiny
gondolowe. Gondole mają panoramiczne
okna i wentylację. Siedmiogwiazdkowe kabiny dla Vipów wyposażono w przeszkloną
podłogę, w skórzaną tapicerkę, ozdobiono
kryształami, zastosowano minibar oraz stacje obsługi audio-video. Głównym celem
kolejki jest ruch turystyczny m.in. do parku
rozrywki na wyspie. Łączy się jednak na stacjach pośrednich z centrami handlowymi
oraz licznymi punktami przesiadkowymi
komunikacji zbiorowej. Zdolność przewozowa wynosi 2 800 osób na godzinę, czas
jazdy 8 min, prędkość 5 m/s.

19. Kolej w Singapurze [20]

17. Kolej w Dubrowniku [18]

Kolej o charakterze turystycznymi z gondolami 8-osobowymi umożliwia zwiedzanie z lotu ptaka miasta Skopje w Macedonii
(rys. 20). Kolej cieszy się dużym powodzeniem i w sezonie przewozi 12 000 pasażerów. Planuje się dalszą rozbudowę. Czas
jazdy wynosi 5.4 min, prędkość 6 m/s, a długość trasy po stoku 1 062 m.
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wozowa wynosi 2 000 osób na godzinę,
czas jazdy wynosi 5 min, prędkość 5.5 m/s,
a długość trasy 1 115m.

24. Dworzec kolejki w Gruzji w Cziatura [24]

22. Kolej linowa w Holandii [23]
20. Kolej w Skopije [21]

Intersująca jest kolej w zoo (Kolmarden) w Szwecji (rys. 21). Kolej gondolowa
doskonale wpisuje się w krajobraz i stanowi doskonałą atrakcję dla zwiedzających. Zdolność przewozowa wynosi
1 360 osób na godzinę, czas jazdy wynosi 30.2 min, prędkość 1.7 m/s, a długość
trasy 2 638 m. W kolejce funkcjonuje 78
kabin.

Niezwykle ciekawą, nieco prymitywną
kolej można zobaczyć w Gruzji w Cziatura
(rys. 23, 24, 25). Jest to miasteczko położone w dolinie wśród skalistych gór, które
opadają prawie pionowymi ścianami do
rzeki. Jedynym transportem dla mieszkańców łączącym różne części miasta są
wagoniki linowych kolejek. Na obszarze
występuje 20 linii, ale nie wszystkie są
ogólnie dostępne. Niektóre wożą tylko ludzi do pracy, inne urobek z kopalni manganu, rozciągających się na tym obszarze.
Większość elementów wagonika jest właśnie zbudowana z tego surowca. W przypadku braku prądu istniej możliwość
ręcznej obsługi, pozwalającej awaryjnie
ściągnąć do stacji wagoniki. Kolej funkcjonowała już w latach pięćdziesiątych, do
dziś pod względem technicznym niewiele
się zmieniło.

25. Stan z lat 50 i stan obecny kolejki w Gruzji
w Cziatura [25]

Do innych interesujących miejskich kolei
o charakterze widokowo-turystycznym zalicza się: kolej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej,
kolej na Gubałówkę w Zakopanem, kolej na
Górę Parkową w Krynicy, kolej w Grenoble we
Francji na górę Bastylii, kolej biegnąca wzdłuż
wybrzeża w Lizbonie wybudowana w związku
ze Światową Wystawą EXPO’98.
Plany na przyszłość

21. Kolej linowa w Szwecji [22]

Jedna z najnowocześniejszych kolei gondolowych została uruchomiona
w Venlo w Holandii (rys. 22). Została uruchomiona na „okres wstępny” wraz z rozpoczęciem się Międzynarodowej Wystawy
Ogrodniczej. Została uznana za znakomity
środek transportu w tym rejonie. Pozwala podziwiać rozmaity obszary z pięknym
zagospodarowaniem florą. Zdolność prze10
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23. Urządzenia napędzające kolejki w Gruzji w
Cziatura [24]

Istnieje wiele śmiałych koncepcji i projektów jednak głównie z przyczyn finansowych
nie są realizowane. W programie wyborczym
„Wygodna Podróż” Kosma Złotowski proponuje m.in. budowę kolei linowej, która miałaby połączyć dworce - kolejowy i autobusowy
oraz Stare Miasto w Bydgoszczy. Były też plany
budowy kolei na obszarze uczelni AGH w celu
rozwiązani problemów komunikacyjnych miasta Krakowa. Planowana jest kolejka linowa
z wagonami gondolowymi między Ursynowem a Wilanowem ze stacją Świątynia Opatrzności Bożej. Taka inwestycja promowana przez
PiS ma już przychylność władz Ursynowa. W ramach zagospodarowania turystycznego Twierdzy w Kłodzku na Dolnym Śląsku, powstała
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koncepcja wybudowania kolei linowej terenowej. Kolej łączyłaby Twierdzę z „Owczą Górą”.
Turyści mieliby zatem dostęp z centrum miasta
do atrakcyjnych widokowo miejsc na wybrane
okolice malowniczej Kotliny Kłodzkiej.
W Boliwii w 2014 roku mają powstać trzy
niezależne miejskie koleje linowe, które połączą boliwijskie miasta La Paz i El Alto (rys. 26).
Jedna kolej będzie przewozić łącznie do 3 000
osób na godzinę w obydwu kierunkach. Czas
przejazdu wyniesie około 15 minut, prędkość
5 m/s. Na pokonanie tej samej trasy samochodem w godzinach szczytu potrzebna jest
ponad godzina. Długości tras poszczególnych
kolei wynoszą odpowiednio: 2 735 m, 3 908 m,
4 071 m. Głównym celem stacji jest obsługa
transportu publicznego i komunikacja z lotniskiem. Będzie kosztowała ok. 230 mln dolarów.

w ośrodku Czarna Góra , Kamienicy, Lądku
Zdroju, w Karkonoszach na Kopie (rys. 27) oraz
w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Na Śnieżkę
będzie można wjechać niebawem koleją
gondolową (od czeskiej strony).

27. Koncepcje rozbudowy stacji i wyciągów w
Sudetach na Czarnej Górze (Masyw Śnieżnika)
i na Kopie (Karkonosze)
26. Kolej w Boliwii [26]

O pomyśle kolejki linowej połączonej z innymi środkami transportu miasta myśli także
Lublin. Kolejka ta łączyłaby niektóre dzielnice
z centrum miasta. Jej przebieg ma być zaprojektowany równolegle do istniejących ulic,
a słupy ustawione w pasch zieleni. Kolejka
osiągałaby maksymalną prędkość 50 km/h.
Na razie jednak miasto szuka dopiero potencjalnych sponsorów do zrealizowania takiej
koncepcji.
W czerwcu 2011 roku amerykańska firma
Eagle Rail TransEnergy przedstawiła pomysł
kolei napowietrznej, jednak na większą skalę
niż dotychczasowe realizacje w Polsce. Kolej
ta miałaby obsługiwać stukilometrowym odcinek z Krakowa do Zakopanego i jej prędkość
dochodziłaby do 200 km/h. Planowany okres
rozpoczęcia realizacji to 10 lat. Entuzjazm
wśród władz i mieszkańców jest, jednak problemem mogą być postanowienia Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, gdyż kolej
miałaby przebiegać nad drogą z Krakowa do
Zakopanego.
Z uwagi na znaczne zainteresowanie turystyką i narciarstwem na bieżąco rozbudowywane są koleje górskie. Są to zarówno koleje
gondolowe jaki klasyczne wyciągi krzesełkowe. Znaczne inwestycje poczynione są za granicą. Jednak także w Polsce ciągu kilku ostatnich lat powstało kilka nowoczesnych kolejek
krzesełkowych w Wiśle, w Istebnej na Złotym
Groniu i w Bielsku na Dębowcu. W Polsce
rozbudowywane jest wiele kolei w Sudetach
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Podsumowanie
Koleje linowe jako środek transportu miały
wprawdzie swoje korzenie przed wiekami, ale
realnym środkiem transportu
stały się z chwilą wynalezienia liny stalowej. Najpierw służyły do transportu surowców
i materiałów, wykorzystywane były do celów
wojskowych, następnie ewolucję przeszły podczas rozwoju turystyki i narciarstwa. Wieloletnie
doświadczenia doprowadziły do stworzenia
końcowych rozwiązań technicznych, wdrożenia produkcji przemysłowej, a przede wszystkim wdrożenia ich na tereny miejskie. Aktualnie
wprowadzane są nowe doskonalsze materiały
oraz elektronika pozwalająca na zwiększenie
parametrów i automatyzację ruchu, tym samym
zwiększając opłacalność inwestycji. Postęp techniczny pozwala osiągnąć prędkość 10 m/s, a pojemność wagonu 200 osób. Trudno jest określić
całkowitą liczbę urządzeń linowych, są one likwidowane, przenoszone, rozbudowywane.
Obecnie wiele miast zainteresowanych jest
kolejami linowymi i nie tylko uważa je jako
środek rekreacji, ale także środek transportu.
Z przedstawionych licznych przykładów widać,
że kolej linowa potrafi zapewnić pasażerskie potrzeby na coraz bardziej zatłoczonej powierzchni, wykorzystując przestrzeń nad niemalże dowolnym terenem. Kolej linowa niekoniecznie
powinna się kojarzyć z trasami narciarskimi lub
miejscami turystycznymi. Stanowi nowoczesny,
ekologiczny środek komunikacji w mieście nie
powodujący „korków” i atrakcyjny dla podróżujących. 
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Déjà vu – czyli nowoczesne
rozwiązania w transporcie szynowym
dawniej i dziś
Igor Gisterek
Wiele aktualnych rozwiązań w transporcie szynowym uznawanych jest za wynalazki ostatnich lat. W świadomości społecznej takie udogodnienia, jak
pojazdy niskopodłogowe czy klimatyzacja pojawiają się w momencie, kiedy lokalny przewoźnik zakupi wyposażone w nie wozy. Nawet osoby interesujące się historią techniki nie zawsze są świadome, że pojawiające się dziś rozwiązania często miały swój początek przed około wiekiem. Niniejszy artykuł
przybliża historię kilku takich nowoczesnych udogodnień, których prototypów można doszukiwać się już w nieco odleglejszej historii, bazując na przykładach tramwajowych. W wielu przypadkach okazuje się, że solidną porcję skomplikowanej i kosztownej elektroniki można próbować zastąpić pomysłowym
rozwiązaniem mechanicznym.

dr inż.
Igor Gisterek
Politechnika Wrocławska,
Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
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Wstęp
Dzisiejsza
komunikacja
zbiorowa,
a zwłaszcza transport szynowy, podlega
niezwykle dynamicznym zmianom. Podczas
remontów torowisk wdrażane są nowe technologie, wykorzystujące materiały wibroizolacyjne do ochrony otoczenia trasy przed
hałasem i drganiami. Pojawiają się uprzednio
nieznane rozwiązania projektowe, zwiększające bezpieczeństwo i wygodę pasażerów,
jak przystanki wiedeńskie. Tabor klasyczny,
w przypadku tramwajów bazujący jeszcze
na koncepcjach z lat 30. XX wieku (wagony
PCC) coraz powszechniej zastępowany jest
przegubowymi wozami niskopodłogowymi,
wyposażonymi w udogodnienia, które jeszcze kilkanaście lat temu można było spotkać
wyłącznie w luksusowych samochodach.
Źródło znacznego przyspieszenia tego postępu datuje się na lata 90. ubiegłego stulecia, kiedy w Europie Zachodniej zapadły
początkowo nieśmiałe, a później lawinowo
narastające decyzje o przywróceniu komunikacji tramwajowej w miastach, które zlikwidowały ją kilka dekad wcześniej.
Znajdując się pod wrażeniem tego rozwoju nie można zapomnieć, jak dynamiczny postęp cechował początki komunikacji
tramwajowej. Przykładowo, w roku 1879 Siemens pokazał w Berlinie wąskotorową kolej
elektryczną, poruszającą się w spacerowym
tempie. W tym czasie rekord prędkości kolei
parowej przekraczał 130 km/h i jej domi12
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nująca pozycja wydawała się niezagrożona.
Niecałe 25 lat później, jesienią 1903, eksperymentalne pociągi AEG i Siemensa zaczęły
osiągać na podberlińskim odcinku doświadczalnym prędkości powyżej 200 km/h, co
okazało się zakresem nieosiągalnym dla
parowozów i rozpoczęło zmierzch ich epoki.
Wynalazek tramwaju elektrycznego zrewolucjonizował krajobraz miast i przyczynił się
do ich bezprecedensowego rozwoju, umożliwiając transport mas ludzi na znaczne odległości w krótkim czasie.
Poniżej, w krótkich rozdziałach, omówiono wybrane cechy przypisywane nowoczesnym tramwajom i wskazano rozwiązania
stanowiące ich historyczne pierwowzory.
Główny akcent położono na tabor, jednak
pojawia się również kilka odwołań do infrastruktury.
Wagony przegubowe
Zdecydowana większość produkowanych
dzisiaj wozów tramwajowych to pojazdy

wieloczłonowe. Takie rozwiązanie umożliwia
przewożenie dużej liczby pasażerów przy
niskich kosztach osobowych (tylko jeden
motorniczy), z dobrym wykorzystaniem infrastruktury (duże możliwości przewozowe,
krótsze zajęcie pasa ruchu) oraz poprawę
komfortu podróży (duża liczba miejsc siedzących, możliwość przechodzenia podróżnych pomiędzy członami). Rozwiązanie to
jest obecnie powiązane z częściowym lub
całościowym zastosowaniem niskiej podłogi.
Pomijając pojedyncze egzemplarze prototypowe i popularną serię wagonów dwuczłonowych 102N, tramwaje przegubowe zaczęły pojawiać się w Polsce około roku 2000.
Tymczasem pierwsze tego typu rozwiązania
na świecie pojawiły się w Stanach Zjednoczonych już w roku 1893 [1]. Wozy przegubowe budowane z przestarzałych wagonów
dwuosiowych przez połączenie ich krótkim
członem wejściowym stały się dość popularne po roku 1910, lecz wszędzie traktowano
je jako rozwiązanie tymczasowe. Konstrukcje
tego typu szybko zyskały przezwisko „dwa

1. Wczesny tramwaj przegubowy firmy Laconia Car Company, 1916
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pokoje z łazienką” ze względu na trudności
z zapewnieniem szczelności połączeń między wagonami a członem pośrednim. Od
roku 1912 wiszący człon mógł być również
niskopodłogowy, jak na fot. 1 [2]. W Europie,
zwłaszcza w Niemczech, liczne eksperymentalne konstrukcje przegubowe pojawiały się
w okresie międzywojennym [3].
Tramwaje niskopodłogowe
Od samego początku trakcji tramwajowej
podłoga w pojazdach musiała być położona powyżej zestawów kołowych wagonu.
Dzięki temu, cały ciężki osprzęt elektryczny
mógł być umieszczony pod przedziałem
pasażerskim, pomiędzy wózkami lub osiami, co korzystnie wpływało na położenie
środka ciężkości. Wagony według tej zasady
budowano jeszcze w XXI wieku, jak przykładowy model 123N produkcji FPS Cegielski.
Szybko okazało się, że przy dużej wymianie
pasażerów i niskich peronach lub ich braku,
wysoka podłoga powoduje znaczne wydłużenie czasu potrzebnego na wsiadanie i wysiadanie, co ma istotny wpływ na parametry
jazdy oraz powoduje zwiększenie kosztów.
Aż do początku XX wieku kanonem było
umieszczanie drzwi przy końcach pojazdu,
co miało swój początek jeszcze w wagonach konnych z otwartymi platformami.
Dopiero przeniesienie drzwi wagonu w pobliże środka pojazdu pozwoliło na obniżenie
fragmentu podłogi pojazdu w ich pobliżu.
Pierwowzór dla tego rozwiązania stanowiła
zbudowana przez Siemensa w roku 1896
pierwsza linia metra w Budapeszcie, tzw.
Földalatti. Ze względu na chęć stosowania
możliwie niskich tuneli w tej ekstremalnie
płytkiej kolei podziemnej, zastosowano obniżenie podłogi pomiędzy wózkami, nad
którymi ławki podłużne ustawione plecami
do burt pojazdu zbiegały się w kształt półkola, motorniczy zaś siedział nad wózkiem
w kabinie mierzącej mniej niż półtora metra wysokości. Pomysł ten postanowiono
zastosować w komunikacji tramwajowej
około roku 1910 w momencie, gdy potoki
pasażerskie wzrosły tak znacznie, że przepustowość nawet odcinków dwutorowych
zaczęła się wyczerpywać, natomiast dobudowa kolejnych torów nie zawsze była możliwa ze względów przestrzennych czy ekonomicznych. Zauważono wówczas, że spore
oszczędności w czasie, jaki tramwaj spędza
na przystanku, może przynieść przyspieszenie wsiadania i wysiadania przez rezygnację
ze standardowych trzech – czterech stromych schodków i zastąpienie ich pojedynczym stopniem, oraz zmiana systemu sprzedaży biletów – wewnątrz pojazdu podczas
jazdy, zamiast w momencie wsiadania. Pro-
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2. Tramwaj niskopodłogowy w Nowym Jorku, ok. 1913

jekt pierwszego produkowanego na szeroką
skalę (około 300 egzemplarzy) przedstawili w roku 1911 F. Hedley i J.S. Doyle z New
York Railways Company. Wykonania dwóch
prototypów: jednopokładowego (ilustracja
2) i piętrowego podjęły się zakłady J.G. Brill,
w stylu imponującym po dziś dzień: projekt
wagonu nadszedł do fabryki w czwartek 29
lutego 1912 wieczorem; w następny piątek,
8 marca, wagon został… sfotografowany
i wysłany do odbiorcy [4]. Wozy te wyposażono w wózki typu Maximum – minimum
traction, z napędnymi zestawami kołowymi
o dużej średnicy kół i tocznymi o mniejszej
średnicy, gdzie osie toczne były umieszczone bliżej środka pojazdu. Wejście do pojazdu
znajdowało się 10 cali (25 cm) ponad płaszczyzną główek szyn. Pomimo obiecujących
początków szybko okazało się, że pojazdy te
mają pewne ograniczenia techniczne (m.in.
za wąskie drzwi) i po około 10 latach eksploatacji wycofano je.
Kolejnym krokiem mającym na celu zrewolucjonizowanie konstrukcji wagonów
tramwajowych było opracowanie w roku
1934 przez wynalazcę Louisa Eugene-Widolt
Montrose-Oster projektu całkowicie niskopodłogowego wagonu tramwajowego na
czterech skrętnych kołach o małej średnicy
dla esseńskiego przewoźnika SEG (obecnie
EVAG), z wejściem na wysokości 38 cm oraz
wyposażonego w liczne nowinki techniczne
[5]. Również ten wagon nie spowodował rewolucji ze względu na swoją niezwykłą złożoność techniczną oraz kiepską stabilność
podczas jazdy i nie doczekał się produkcji
wielkoseryjnej.
Tramwaje towarowe
Obecnie istniejące tramwaje towarowe
stanowią raczej swoistą ciekawostkę. Z niedużym marginesem błędu można powiedzieć, że niemal każdy system tramwajowy

założony przed II Wojną Światową prowadził
w pewnym zakresie ruch wagonów towarowych. Bierze się to z oczywistego pragmatyzmu – infrastruktura torowa pozostaje przez
pewną część doby (głównie w godzinach
nocnych) niewykorzystana, większość odbiorców przesyłek w centrum położonych
jest w bezpośredniej bliskości torowisk,
zaś trasy tramwajowe zwykle przebiegają
w pobliżu dworców – również towarowych.
Przykładowo, we Wrocławiu tramwaje przewoziły grunt potrzebny do robót ziemnych
w śródmieściu [7], oraz pracowały przy
powojennym odgruzowywaniu miasta
[8]. Inne przypadki obejmowały wagony
pocztowe, jak w Strasburgu, do przewozu
wody mineralnej, jak w Kisłowodzku, czy
nawet tramwaje pogrzebowe (Praga), zaś
w Berlinie tramwaje transportowały materiały sypkie aż do lat 90. XX wieku. Pojedyncze
przykłady, występujące obecnie w Dreźnie,
Zurychu i Wiedniu, spełniają raczej specyficzną funkcję niż stanowią ogólnodostępny
środek transportu towarów. Wprowadzony
w roku 2001 drezdeński CarGoTram ma na
celu obsługę logistyczną pokazowej fabryki
Volkswagena, położonej w centrum miasta
i produkującej luksusowe limuzyny. Każdy
przejazd pięciowagonowego składu między magazynem części przy stacji kolejowej
Dresden Friedrichstadt a fabryką oszczędza
ruchu trzech ciężarówek w ścisłym centrum. Wagony o łącznej pojemności 214 m3
i ładowności 60 t nie zakłócają kursowania
tramwajów pasażerskich – rozkłady jazdy są
skoordynowane. W Zurychu były wagon gospodarczy oraz kilka doczep służą do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz tzw.
elektrośmieci. Upubliczniony jest kalendarz,
w którym podane są terminy pobytu tramwaju na poszczególnych torach odstawczych czy technicznych. Zebrane w ten sposób odpady przewożone są bezpośrednio
do miejskiego centrum recyklingu [9,10].
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Tramwaje dwusystemowe
Koncepcja połączenia miejscowości satelickich z metropolią lub poszczególnych
ośrodków konurbacji z minimalną ilością
przesiadek wydaje się w dalszym ciągu
atrakcyjna. Cały czas trwa rozbudowa sieci
tramwajów dwusystemowych w Karlsruhe,
wypracowano również wiele innych modeli
połączenia ruchu tramwajowego z kolejowym: model Kassel, model Chemnitz czy
model Zwickau oraz pokrewne [11]. Realizacja idei, w której pojazd zachowuje się jak
tramwaj w jednym ośrodku miejskim, następnie szybko przemieszcza się wydzielonym
korytarzem, często będącym jednocześnie
czynnym torem kolejowym, aby dojechać
do sąsiedniej miejscowości i tam znowu obsługiwać gęsto rozmieszczone przystanki,
możliwa była i jest na wiele sposobów. Dziś
tramwaj wydaje się nam środkiem transportu obecnym wyłącznie w dużych i wielkich
miastach, najchętniej powiązanym z przebiegiem ulic. Tymczasem w początkach funkcjonowania zbiorowego transportu szynowego
klasyfikacja taka wcale nie była jednoznaczna,
co więcej – wydaje się, że o wiele swobodniej niż obecnie dochodziło do przenikania,
łączenia i współpracy różnych form komunikacji. Przykładowo, do interesującej fuzji doszło w przedwojennym Koszalinie. Istniejąca
od roku 1905 krótka kolej znaczenia miejscowego, w założeniu mająca służyć dowozowi
koszalinian do nadmorskich miejscowości,
popadła w finansowe tarapaty i w roku 1913
zawiesiła działalność. Ponieważ pod koniec
1911 uruchomiono w Koszalinie tramwaje
elektryczne, bardzo szybko zapadła decyzja
o elektryfikacji odcinka podmiejskiego i scaleniu z pozostałymi odcinkami torów. Trasa
odrodzonej „kolejki plażowej” zaczynała się na
wspólnym z tramwajami przystanku na placu
przeddworcowym, następnie przez około siedem kilometrów prowadziła jako tramwaj do
Mścic (Güdenhagen), zaraz za miejscowością
włączając się w tor zlikwidowanej kolei lokalnej prowadzący do Mielna (Groß Möllen),
by znowu jako tramwaj przeciąć całą miejscowość, zakręcić na wschód i dotrzeć do
nowej krańcówki w Unieściu (Seebad Nest)
[12]. Nie przeszkodziło to w wykorzystywaniu
części trasy do kolejowych przewozów towarowych. Wspólna dla połączonych układów
stała się zajezdnia, istniejąca do dziś i zachowana w pobliżu północnego krańca układu
torowego stacji kolejowej.
W ostatnich latach, po długim okresie
sztywnego podziału na tramwaje, kolej
i metro, ponownie dochodzi do stosunkowo swobodnego przenikania rodzajów.
Przykładowo, otwarty w roku 2002 system
transportu szynowego w Porto oficjalnie
14
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3. Tramwaj towarowy na Flinders Lane w Melbourne, 1957

4. Metro w Porto na niektórych odcinkach kursuje jak tramwaj
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5. Kanał podjezdniowy stosowany w Wiedniu – na przekroju pod lewą szyną

klasyfikowany jest jako metro (fot. 4), prawdopodobnie z powodu odcinków przebiegających w tunelach pod centrum. Nie
przeszkadza mu to wykorzystywać licznego
typowo tramwajowego taboru niskopodłogowego (wozy Eurotram, podobne jak
w Strasburgu czy Mediolanie) oraz w części
używać pokolejowego korytarza w kierunku
północno - wschodnim. Prawdopodobnie
kilkadziesiąt lat temu takie rozwiązanie zostałoby zakwalifikowane jako premetro [13],
jednak pod warunkiem, że docelowo nastąpiłaby przebudowa na metro ciężkie, na co
jednak się nie zanosi.
Cokolwiek, byle nie sieć trakcyjna
Zanim ustalił się dzisiejszy niemal absolutny kanon w dziedzinie zasilania tramwaju
elektrycznego przez sieć napowietrzną z biegunem powrotnym w szynach, próbowano
wielu intrygujących rozwiązań. Pierwotne
rozwiązanie Siemensa zastosowane w roku
1881 w Lichterfelde, wykorzystujące szyny
jako bieguny przeciwne szybko okazało się
niebezpieczne dla przechodniów i zostało
zarzucone – chociaż do dziś jest powszechne w modelarstwie kolejowym. Ze względu
na chęć ograniczenia korozji podziemnych
gazociągów w amerykańskim Cincinnati
opracowano system dwóch przewodów
równoległych w sieci trakcyjnej, dzięki czemu
szyny nie przenosiły prądów błądzących. To
rozwiązanie upowszechniło się w transporcie trolejbusowym w miejsce ciężkich i zawodnych wózków sieciowych. Sieć trakcyjna
w tramwajach długo nie była akceptowana,
zwłaszcza w miejscach o wybitnych walorach
widokowych, do których należały reprezentacyjne aleje europejskich metropolii, przy
okazji najczęściej będące ważnymi ciągami
transportowymi. Dopiero trudności gospodarcze wywołane I Wojną Światową wymogły
kompromis w tej dziedzinie [14]. Stąd brały
się liczne próby opracowania systemu alternatywnego, nie wspominając już o trakcji innej niż elektryczna, jak parowa, spalinowa czy
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na sprężone powietrze. Niezwykle ciekawą
koncepcję przedstawiono w roku 1898, według której maszty wspólne z latarniami miejskimi miały być wyposażone tylko w ślizgi na
wspornikach, zaś odcinek przewodu trakcyjnego miał być rozpięty nad dachem pojazdu
[15]. O wiele więcej rozwiązań bazowało na
schowaniu napędu pod powierzchnię jezdni – szlak był już częściowo przetarty, dzięki
wynalazkowi tramwajów linowych. W kilku
wariantach stosowano kanał podjezdniowy
z odbierakiem w formie drewnianej płetwy,
na której obu stronach znajdowały się sprężynujące kontakty, stykające się z bocznie
umieszczonymi przewodami prądowymi, jak
na fot. 5.
Kilka systemów opierało się na kontaktach
podjezdniowych, które najczęściej były unoszone do pozycji roboczej przez silny magnes w podwoziu tramwaju, i dopiero wtedy
przewodziły prąd. Według założeń rozwiązania te miały być wyjątkowo bezpieczne,
ponieważ „pod napięciem” znajdowały się
wyłącznie elementy ukryte w danym momencie pod podwoziem wagonu. W praktyce okazywało się jednak, że konstrukcje
te były mocno podatne na zanieczyszczenie i po krótkim czasie przestawały należycie funkcjonować, prowadząc do porażeń
przechodniów i zwierząt pociągowych [16].
Obecnie podobna zasada działania, oparta
na zasilaniu tylko krótkich, izolowanych wzajemnie fragmentów trzeciej szyny znajdujących się w danym momencie pod podwoziem tramwaju (system APS – Alimentation
par Sol), została zastosowana po raz pierwszy w Bordeaux w roku 2003. Model ten został później powielony w systemach tramwajowych w Angers, Reims i Orleanie [17].
Podsumowanie
Dzisiejsze czasy są okresem niezwykle bogatym w wynalazki, nigdy też postęp nauki
nie był tak szybki, jak teraz. Ze względu na
olbrzymi zasób wiedzy i informacji nagromadzonej już przez ludzkość czasem zapo-

mina się lub nie jest się świadomym tego,
że rozwiązanie okrzyknięte hitem techniki
w rzeczywistości stanowi tylko nowoczesne wcielenie dawnej idei. Zjawisko to jest
szczególnie widoczne przy analizie miejskiego transportu szynowego sprzed około
stu lat. Pionierski okres rozwoju tramwaju
elektrycznego był szczególnie obfity w wynalazki empiryczne, biorące się wprost z intuicyjnego lub opartego na doświadczeniu
konstruowania pewnych systemów, mechanizmów i udogodnień. Stoi to w jaskrawym
kontraście do obowiązującego dziś trendu,
kiedy wielki nacisk kładzie się na symulacje
i modelowanie, zwłaszcza z użyciem technik
komputerowych, a dopiero potem buduje
się i testuje prototyp. Wydaje się, że dzisiejszy
sposób postępowania jest o wiele bardziej
oszczędny i racjonalny, jednak prawdopodobnie nasza epoka nie pozostawi po sobie
tak fascynującego zbioru mniej lub bardziej
udanych wynalazków, jak poprzednie. 
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Wpływ nowoczesnych rozwiązań
stosowanych w komunikacji tramwajowej na estetykę
przestrzeni miejskiej
Adam Popiołek
Projektowanie przestrzeni miejskiej jest zadaniem niezwykle trudnym z powodu konieczności pogodzenia interesów wielu grup jej użytkowników. Na
kwestie funkcjonalne nakładają się wymagania środowiskowe, od spełnienia których zależy zdrowie mieszkańców. Odrębną sprawą są wymogi estetyczne
i o ile w przypadku budynków od dawna są one oczywiste, o tyle infrastruktura techniczna miała za zadanie być przede wszystkim funkcjonalna. Wśród
infrastruktury technicznej miast szczególny wpływ na zagospodarowanie przestrzeni ma infrastruktura transportowa. Po epoce panowania w miastach
samochodu osobowego, nadszedł czas powrotu do komunikacji zbiorowej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie transportu tramwajowego może mieć istotny wpływ na jakość przestrzeni miejskiej. W artykule omówiono ten problem na przykładzie nowobudowanych i modernizowanych sieci
tramwajowych we Francji.
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Wstęp
Francja jest krajem, w którym tramwajom nadano szczególną misję rewitalizacji
przestrzeni miejskiej. Jest to związane ze
swoistym renesansem komunikacji tramwajowej w tym państwie. Historycznie we
Francji istniały łącznie 94 sieci tramwajowe
określane mianem tramwajów pierwszej
generacji. Zdecydowana większość z nich
powstała w ostatniej dekadzie XIX i pierwszej dekadzie XX wieku. Niektóre zostały
zlikwidowane zaledwie kilkanaście lat po
zbudowaniu, jednak najwięcej zamknięć
miało miejsce w trakcie i po II wojnie
światowej (58 sieci). Kres epoki likwidacji tramwajów we Francji nastąpił w 1971
roku, a proces ten przetrwały jedynie trzy
sieci: w Lille, Marsylii i Saint-Étienne. Odbudowa pozycji tramwaju w transporcie
pasażerskim miast francuskich rozpoczęła się w 1985 roku wraz z oddaniem do
użytku pierwszej sieci drugiej generacji
w Nantes. Zastosowano nowoczesne, częściowo niskopodłogowe tramwaje Alstom
TFS-1 (Tramway Français Standard). Kolejna wersja pojazdów Alstom TFS-2 trafiła
na drugą nową sieć w Grenoble, a model
ten stał się podstawowym typem tramwajów dostarczanych do obsługi wszystkich
powstających sieci do 1994 roku. Zmiana
tego stanu rzeczy nastąpiła w momencie
zamówienia do Strasbourga tramwajów
16
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Eurotram.
Od roku 1985 do połowy roku 2014
otwarto we Francji 20 nowych sieci tramwajowych, z czego 15 od roku 2000.
Wszystkie powstały w miastach, w których komunikacja tramwajowa istniała już
wcześniej i została zlikwidowana. Razem
z sieciami, które przetrwały proces masowej likwidacji, daje to w sumie 23 istniejące sieci. W ich skład wchodzą odcinki
klasycznego tramwaju ulicznego oraz dające się określić jako lekka kolej miejska lub
tramwaj szybki (w tym tunelowy). Są także
przykłady tramwaju dwusystemowego.
Poza tym w trzech miastach (Caen, Clermont-Ferrand, Nancy) i aglomeracji Wielkiego Paryża (region Île-de-France) istnieją linie tzw. „tramwaju na oponach”. Są to
pojazdy gabarytami zbliżone do tramwaju,
poruszające się na ogumionych kołach po
jezdniach drogowych, na znacznej długości wydzielonych. Pojazdy prowadzone są
(w systemie Translohr obowiązkowo na całej długości, w systemie TVR na części trasy)
za pomocą centralnie umieszczonej szyny.
Zasilanie jest elektryczne za pomocą pantografów tramwajowych lub odbieraków
trolejbusowych. Wiele wskazuje jednak
na to, że rozwój systemów tego typu został wstrzymany - w aglomeracji Paryża po
rozpoczęciu budowy dwóch linii Translohr
(T5 i T6) zdecydowano, że kolejne (T7 i T8)
będą budowane jako tramwaj klasyczny.
Natomiast Caen i Nancy mają w planach,
po zużyciu eksploatowanego obecnie taboru (lata odpowiednio 2017 i 2022), przebudowę swoich linii TVR na tramwajowe.
Obecnie (połowa 2014 roku) trwa budowa
trzech oraz planowanie jednej nowej sieci
tramwaju klasycznego. Poza budową nowych postępuje i planowana jest rozbudowa niektórych istniejących systemów.
W czterech miastach (Lille, Lyon, Marsy-

lia, Tuluza) i aglomeracji Paryża tramwaje
współpracują z metrem. Szczególnie ciekawy jest przypadek regionu paryskiego,
gdzie tramwaje nie docierają do centrum
aglomeracji, a obsługują połączenia obwodowe i dowozowe do metra oraz kolei
aglomeracyjnej RER. Każda linia stanowi
system technicznie wydzielony, mimo że
w kilku miejscach istnieją punkty styku
pomiędzy niektórymi z tras. We wszystkich
sieciach tramwaje współpracują z różnymi
formami komunikacji autobusowej (w tym
w kilku trolejbusowej).
Na terytorium Francji wjeżdżają także
tramwaje z krajów sąsiednich. Do Sarreguemines docierają po linii kolejowej
tramwaje dwusystemowe z niemieckiego
Saarbrücken. Na odcinku 3 kilometrów
(z jednym przystankiem) przez francuskie
terytorium przejeżdżają tramwaje podmiejskiej linii nr 10, dla których miastem
macierzystym jest szwajcarska Bazylea,
ponadto planowane jest przedłużenie
dwóch kolejnych linii podmiejskich o odcinki położone we Francji. W ciągu kilku
lat do Francji dotrzeć mają także tramwaje z Genewy, a pojazdy linii D kursującej
w Strasbourgu wjadą na teren Niemiec.
Nowoczesne torowiska tramwajowe
Wpływ torowiska tramwajowego na
estetykę przestrzeni miejskiej w bardzo
dużym stopniu zależy od jego konstrukcji.
Wyróżnia się tory odkryte oraz zabudowane. Do pierwszej grupy zaliczają się tory
o konstrukcji analogicznej do klasycznego
toru kolejowego, czyli rusztu torowego
składającego się z szyn przytwierdzonych
do poprzecznych podkładów ułożonych
na warstwie podsypki z tłucznia kamiennego. Wybitnie techniczny charakter takiego rozwiązania sprawia, że torowiska
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tramwajowe mogą stanowić pasma graniczne, bariery przestrzenne (także wizualne), co w zwartej miejskiej zabudowie
jest zjawiskiem niepożądanym. Fakt ten
może dodatkowo potęgować umieszczenie ogrodzenia na międzytorzu lub
w otoczeniu linii tramwajowej. Drugą
grupę stanowią torowiska zabudowane.
Zabudowa może być wykonana w postaci bruku, nawierzchni drogowej, trawnika.
Można wśród nich wyróżnić zabudowy
przejezdne i nieprzejezdne dla pojazdów
samochodowych. Nawierzchnie przejezdne mogą być przeznaczone do intensywnego lub incydentalnego ruchu pojazdów
drogowych.
Konstrukcja torów zabudowanych może
mieć formę toru klasycznego lub bezpodsypkowego. W przypadku nawierzchni
przewidzianych do stałego ruchu pojazdów drogowych (torowiska w jezdni
z dopuszczonym ruchem ogólnym lub
autobusów) , ze względu na trwałość,
nie stosuje się obecnie zabudowanych
torów klasycznych. Wyjątkiem mogą być
poprzeczne przejazdy wykonane analogicznie do przejazdów kolejowych. Warto
zwrócić uwagę, że w przypadku torów klasycznych zabudowanych bardzo utrudnione są niektóre ich naprawy - m.in. podbijanie, które stanowi także typową czynność
utrzymaniową, wymaga zwykle rozbiórki
zabudowy. W związku z tym do torów
zabudowanych szczególnie predestynowane są nawierzchnie bezpodsypkowe,
w których warstwa podsypki oraz podkładów została zastąpiona betonową płytą,
rusztem lub przez betonowe ławy podszynowe (podkłady podłużne). Ich zaletą jest
bardzo dobre utrzymywanie parametrów
geometrycznych toru i zapobieganie kumulowaniu odkształceń trwałych. Powoduje to brak konieczności wykonywania
czynności utrzymaniowych i naprawczych
w postaci podbijania i nasuwania. Ma też
bardzo duże znaczenie w kwestii dopasowania krawędzi peronowych na przystankach do krawędzi wejścia pojazdów - zapewnienie niezmienności położenia toru
i krawędzi peronowej umożliwia bardzo
dokładne ich wzajemne dopasowanie,
co w przypadku sieci francuskich często
oznacza maksymalną odległość w pionie
i poziomie na poziomie 20 milimetrów.
W przypadku nawierzchni przeznaczonych do ruchu mieszanego z pojazdami
drogowymi istotną zaletą jest brak różnicy
osiadań nawierzchni torowej i drogowej,
co ma ogromny wpływ na trwałość konstrukcji oraz równość jezdni.
W przypadku zabudów nieprzejezdnych
dla pojazdów drogowych podstawowym
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rozwiązaniem są zabudowy trawiaste.
Występują zwykle w przypadku torów
o konstrukcji bezpodsypkowej, chociaż
znane są rozwiązania przykrycia w ten
sposób nawierzchni klasycznych. Torowiska trawiaste posiadają znakomite walory
estetyczne oraz szereg cech wpływających pozytywnie na ekologię miejskiego
środowiska, a także na koszty funkcjonowania miasta. Korzyści związane są z regulacją bilansu wodnego, redukcją hałasu
oraz zanieczyszczeń powietrza. Badania
niemieckie [3] wykazały, że torowiska trawiaste są w stanie zatrzymać średnio 70%
trafiającej na nie w ciągu roku wody z opadów atmosferycznych. W ciągu lata efekt
ten jest jeszcze większy i może osiągać
90%. Zjawisko to przyczynia się do redukcji ilości wody odprowadzanej do kanalizacji, a przez to umożliwia projektowanie
mniej pojemnych i tańszych systemów
odwodnienia. Znacząco redukuje też możliwość wystąpienia przypadków przepełnienia kanalizacji w wyniku intensywnych
opadów. Ponadto pozostała część wody
odpływającej z toru zatrawionego jest
czystsza od spływającej z jezdni i innych
powierzchni szczelnych.
Wpływ powierzchni trawiastych na klimat w mieście polega też na regulacji
temperatury. Szczelna miejska zabudowa
powoduje powstawanie tzw. „miejskich
wysp ciepła”, które wzmagają występowanie i efekty ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zieleń redukuje ten efekt poprzez pobieranie energii potrzebnej do
fotosyntezy, chłodzenie przez parowanie
(energia potrzebna do odparowania 1 litra
wody chłodzi 200 m3 powietrza o 10°C),
zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni. [3] Jest to szczególnie
ważne, gdy zatrawione torowisko w gęsto
zabudowanej przestrzeni miejskiej jest jedynym zielonym elementem ulicy. Ponadto trawiasta zabudowa redukuje nagrzewanie się samego toru - według badań
prowadzony w Dreźnie szyny toru klasycznego mogą nagrzewać się do ponad 50°C,
podczas, gdy temperatura szyn w torze
zielonym utrzymuje się w granicach 2530°C. Ma to wpływ na trwałość toru.
Kolejnym pozytywnym wpływem torowisk trawiastych na środowisko miejskie
jest redukcja zanieczyszczeń powietrza.
Na powierzchniach liści osadzają się cząstki szkodliwych dla ludzi i zwierząt pyłów.
Część z nich może być przez rośliny przetwarzana lub wiązana w ich strukturze.
Powoduje to lokalną redukcję zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu, czemu
sprzyja lokalizacja torowisk trawiastych
blisko miejsca ich emisji od transportu sa-

mochodowego.
Zabudowa torowisk może też przyczynić się do redukcji hałasu w stosunku do
torów klasycznych. Wiele zależy w tej kwestii od elementów zastosowanych w konstrukcji nawierzchni. Duży efekt daje wypełnienie komór szynowych wkładkami
z materiału elastycznego, co tłumi hałas
pochodzący od drgań szyjki szyny. W przypadku torowisk zabudowanych nawierzchnią przejezdną istotne jest, aby z powodu
zwiększonej w stosunku do toru klasycznego sztywności konstrukcji, zastosować
elementy tłumiące drgania, np. w postaci
mat podtorowych. Bardzo korzystne parametry redukcji drgań pochodzących z toru
mają torowiska trawiaste. Dodatkowo powodują one tłumienie hałasu odbitego,
co jest istotne w gęstej zabudowie. Mogą
także tłumić hałas pochodzący od pojazdów, w których emisja występuje głównie
w dolej części, w okolicach wózków i pochodzi od silników trakcyjnych, przekładni
głównych i styku koła z szyną. Osłonięcie
we wszystkich nowoczesnych tramwajach
wózków jezdnych powoduje częściowe
odbicie hałasu w kierunku toru.
Wymienione zalety sprawiają, że w krajach wysoko rozwiniętych zabudowane
konstrukcje torów bezpodsypkowych stają się rozwiązaniem typowym na nowych
i przebudowywanych trasach tramwajowych. Nie bez znaczenia są kwestie estetyczne, które nabierają coraz większego
znaczenia w projektowaniu infrastruktury
technicznej miast. Wygląd torowisk zabudowanych, w szczególności tych nie
przeznaczonych do intensywnego ruchu
mieszanego z pojazdami drogowymi, redukuje efekt bariery przestrzennej. Jak
zostało wspomniane, szczególne walory
estetyczne posiadają torowiska zatrawione. Ilość zieleni w otoczeniu znacząco
wpływa na warunki i zadowolenie z życia mieszkańców miast oraz ich zdrowie.
W świadomych społeczeństwach działania
proekologiczne istotnie wpływają też na
wizerunek transportu zbiorowego i publiczne poparcie dla nowych inwestycji.
Renesans komunikacji tramwajowej
we Francji spowodował nie tylko zmianę
zachowań komunikacyjnych mieszkańców, ale także przyczynił się znacząco do
rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w szczególności po epoce urbanistyki modernistycznej i dominacji indywidualnego
transportu samochodowego. Charakterystyczną cechą nowych francuskich sieci
tramwajowych jest tworzenie tras o przebiegu meandrującym wśród zabudowy.
Przebieg linii jest uzależniony od kształtu
zabudowy i położenia generatorów ruchu,
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co w efekcie daje większe, niż wynikałoby
z odległości w linii prostej, długości tras.
Kosztem nieznacznego wydłużenia czasu przejazdu uzyskuje się znacznie lepszą
dostępność do przystanków, co w efekcie daje wysoką prędkość komunikacyjną
w relacji „od drzwi do drzwi”. Aby zminimalizować straty czasu, prawie wszystkie
torowiska tramwajowe są wydzielone
z ruchu ogólnego, a na skrzyżowaniach
stosuje się sterowanie ruchem z priorytetem wysokiego poziomu dla komunikacji
miejskiej. W celu zapewnienia wysokiej
dostępności dla pasażerów, trasy tramwajowe w miastach francuskich często prowadzone są w oderwaniu od głównych
tras drogowych, które, z racji uciążliwości
intensywnego ruchu samochodowego,
przebiegają z dala lub po obrzeżach struktur
funkcjonalno-przestrzennych (w szczególności dotyczy to osiedli mieszkaniowych).
Tramwaje wjeżdżają w rejon osiedli, często
bez towarzyszącej ulicy. W wielu miejscach,
szczególnie w centralnych i zabytkowych
rejonach miast, zdecydowano się na wprowadzenie tramwaju do stref pieszych. Tam,
gdzie tramwaje poruszają się wzdłuż ulic,
ruch samochodowy został uspokojony, zarówno poprzez redukcję liczby pojazdów
indywidualnych (przejęcie przewozów
przez komunikację tramwajową) i ograniczenie prędkości (a przez to hałasu). Sprzyjała temu konieczność uzyskania miejsca
pod budowę torowiska, które najczęściej
znajdowało się w pasie po zwężeniu jezdni i redukcji liczby pasów ruch - w efekcie
tego powstało bardzo wiele ulic o przekroju
dwujezdniowym z jezdniami jednopasowymi i torowiskiem w środku, wiele zostało przekształconych na jednokierunkowe,
a z części zupełnie usunięto ruch samochodowy. Przy przebudowie ulic skorzystali
także rowerzyści. Na francuskich sieciach
tramwajowych można także zauważyć
elastyczne podejście do umiejscowienia
torowiska w przekroju poprzecznym ulicy
(temat ten szerzej omówiony jest w artykule [4]). Jednym z licznych przykładów jest
Place de la République w Dijon, który przed
przebudową podporządkowany był ruchowi samochodowemu. Na placu zbiegało się
dwanaście ulic na dziesięciu wlotach. Na
środku, wokół pomnika piątego prezydenta
Republiki Francuskiej Sadi’ego Carnot, istniał parking, a ruchu wokół niego odbywał
się po trzech pasach według zasad ruchu
okrężnego. Poza tym istniały dwie jezdnie
przecinające plac, skracające niektóre relacje, nie wymuszając jazdy wokół centralnej
wyspy. Budowa składającej się z dwóch linii
sieci tramwajowej (lata 2010-2012) spowodowała, że plac stał się miejscem rozgałę18
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zienia trasy prowadzącej z południa miasta
i dworca kolejowego Dijon Ville na odnogi
w kierunku północnym i wschodnim. Jezdnia wokół placu została zwężona do dwóch
pasów. Dwutorowe torowisko tramwajowe
zlokalizowano wzdłuż południowego boku
placu oraz w miejscu dotychczasowych
jezdni przecinających obwiednię. Dwa
z trzech wlotów torowisk tramwajowych
znalazły się w miejscach, w których znajdowały się wloty skupiające po dwie ulice co
wymusiło ich przebudowę. Ulice na wszystkich wlotach (także na tych, na których nie
ma torowiska tramwajowego) zostały zwężone i nastąpiły duże zmiany w organizacji
ruchu. Wszystkie te działania spowodowały
znaczące zmniejszenie natężenia i uproszczenie struktury ruchu (przebudowa skrzyżowań w celu uproszczenia struktury ruchu
jest w przypadku budowy nowych tras
tramwajowych we Francji normą - skrzyżowania takie ułatwiają uzyskanie priorytetu dla komunikacji zbiorowej). Miejsce
po parkingu na środku placu zostało przekształcone w rozległą strefę pieszą. Wzdłuż
wschodniego i zachodniego boku placu
zlokalizowano przystanki tramwajowe.
Z uwagi na fakt, że plac jest jednym z ważnych węzłów przesiadkowych, znajdują się
na nim także przystanki autobusowe. Są
one umiejscowione przy wyspie centralnej
placu, zatem przesiadki pomiędzy autobusami i tramwajami odbywają się w obrębie
strefy pieszej i nie wymagają przekraczania
jezdni z ruchem ogólnym. Relacje linii tramwajowych i autobusowych nie pokrywają
się - na etapie analiz założono przebudowę
systemu transportu zbiorowego, wyznaczono siedem najważniejszych ciągów komunikacyjnych, z czego trzy przeznaczono do
obsługi tramwajom, a pozostałe dla różnych
form komunikacji autobusowej [5]. Drugim
zrewitalizowanym w ramach budowy sieci
tramwajowej placem jest plac przeddworcowy przed dworcem Dijon Ville, na którym
na wprost wyjścia, w miejscu dawnego parkingu, znalazły się krańcówka tramwajowa
linii T1 oraz pętla autobusowa.
Efektem budowy nowych torowisk i równoległego uspokajania ruchu samochodowego jest poprawa wyglądu ulic oraz sytuacji innych uczestników ruchu drogowego.
Na ulicach i skrzyżowaniach pojawiają się
nowe przejścia dla pieszych, w przypadku istniejących zwężenie jezdni powoduje
poprawę bezpieczeństwa przez skrócenie przejścia i budowę azyli. Poszerzane są
chodniki, które często oddzielone zostają
od jezdni pasem postojowym dla samochodów. Jak zostało wspomniane, pojawiają sie nowe rozwiązania dla rowerzystów
w postaci wydzielonych dróg dla rowerów,

pasów na jezdni czy możliwości jazdy po
jezdni w miejscach, gdzie wcześniej było to,
z powodu natężenia ruchu samochodów,
niebezpieczne (np. na fragmentach zwężonego Bulwaru Marszałków - Boulevards
des Maréchaux - w Paryżu po budowie linii
tramwajowej T3 - obecnie T3a). Budowa
nowych linii tramwajowych prowadzona
jest ze szczególnym poszanowaniem miejskiej zieleni. Dąży się do zachowania jak
największej liczby starych drzew oraz sadzi
się nowe (w ramach budowy linii T3 w Paryżu posadzono około 1000 nowych drzew,
z czego 600 przy trasie tramwaju i 400
w ulicach przyległych [6], a w Orleanie przy
pierwszej linii - 1300 drzew). Poza tym powszechnie stosowane są torowiska trawiaste. W uzyskaniu estetycznego wyglądu ulic
i przeciwdziałaniu wrażeniu istnienia bariery
przestrzennej pomaga fakt nie stosowania
na międzytorzu oraz w otoczeniu torowisk
ogrodzeń, także w przypadku przylegania
torowiska bezpośrednio do chodnika czy
drogi rowerowej. Wystarczającą informacją
dotyczącą granicy między obszarem przeznaczonym do ruchu pieszych i tramwajów
jest zmiana sposobu zabudowy lub faktury
posadzki, szpaler drzew lub inne punktowe
elementy i niska zieleń.
Wszystkie sieci tramwajowe we Francji
przeznaczone są do obsługi przez pojazdy
dwukierunkowe. W związku z tym wyposażone są w krańcówki na końcach tras, które
w wydaniu francuskim zajmują znacznie
mniej terenu niż klasyczne pętle - mogą
mieścić się nawet w pasach rozdziału wielojezdniowych ulic. Stosowanie krańcówek
ułatwia też przedłużanie tras o nowe odcinki bez ingerencji w infrastrukturę istniejącą
(wiele tras na w różnych miastach było już
w ten sposób rozbudowywanych, dotyczy
to m.in. paryskich linii T1, T2 i T3). Ponieważ niektóre sieci są projektowane od razu
z perspektywą rozwoju na wiele lat i podziałem na etapy, w przypadku zastosowania
rozgałęzień w ich miejscach budowane są
od razu kompletne węzły rozjazdowe, aby
nie było konieczności przebudowy nowej
infrastruktury w przyszłości (np. w Angers
i Reims). Poza tym typowym wyposażeniem torowisk są połączenia międzytorowe,
umożliwiające prowadzenie ruchu po jednym torze na poszczególnych odcinkach,
w przypadku wstrzymania ruchu przez
awarię czy wypadek, a także w czasie prac
remontowych.
Sieci trakcyjne
Klasyczne tramwaje zasilane są zasadniczo z górnej sieci jezdnej (zwanej też napowietrzną siecią jezdną lub skrótowo siecią
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trakcyjną). Jest to element infrastruktury
tramwajowej, który ze względu na estetykę
budzi najwięcej zastrzeżeń i kontrowersji.
Często stosowanym rozwiązaniem są sieci
łańcuchowe. Mają one rozbudowaną konstrukcję analogiczną do sieci kolejowych,
składającą się z liny nośnej oraz przewodu
jezdnego, podwieszonego do niej za pomocą wieszaków. Wysięgniki są rozbudowane.
Sieci te nierzadko są w pełni skompensowane - kompensacji różnic naciągu powodowanych zmianami temperatury poddawany
jest zarówno przewód jezdny, jak i linia nośna. Na nowych francuskich trasach tramwajowych stosuje się natomiast powszechnie
sieci górne płaskie, które nie posiadają liny
nośnej ani wieszaków, co znacznie zmniejsza ilość przewodów i masę całej sieci.
W związku z tym zawieszenia oraz konstrukcje wsporcze mogą być mniej masywne, co
przyczynia się do poprawy estetyki. Sieci te
są nieskompensowane, pod względem zawieszenia podobne do sieci trolejbusowych.
Słupy i inne konstrukcje wsporcze niektórych francuskich sieci tramwajowych
są projektowane indywidualnie i posiadają
atrakcyjne wzornictwo - np. słupy na paryskich liniach T3a i T3b czy stosowane w Miluzie bramki trakcyjne w postaci kolorowych
łuków rozpiętych nad obydwoma torami.
Poza tym mogą stanowić one także podporę dla latarń oświetlenia ulicznego, przez co
unika się konieczności ustawiania w przekroju ulicy dwóch rzędów słupów. W przeciwieństwie do rozwiązania klasycznego ze
słupami zlokalizowanymi na międzytorzu,
stosuje się często słupy umieszczone z boku
torowiska z jednostronnym wysięgnikiem
nad dwa tory. Ma to duże znaczenie ekonomiczne - ustawienie słupów obok torowiska
redukuje jego szerokość o około jeden metr
(uwzględniając pas bezpieczeństwa pomiędzy nadwoziem tramwaju a słupem z obu
stron), a to z kolei powoduje zmniejszenie
objętości robót ziemnych (korytowanie, wymiana gruntu, wykonanie warstw konstrukcyjnych podtorza) o kilkanaście procent. Powszechne jest też podwieszanie sieci górnej
do lin rozpiętych nad ulicą (jezdniami i torowiskiem) mocowanych do słupów umieszczonych po bokach ulicy oraz kotwienie takich lin do budynków, co zupełnie eliminuje
konstrukcje wsporcze z przestrzeni.
Nietypowe rozwiązania sieci zasilającej
stosuje się tam, gdzie zawieszenie sieci napowietrznej jest niepożądane ze względów
estetycznych lub funkcjonalnych [2] (w żadnym wypadku nie jest to jednak powód
do rezygnacji z komunikacji tramwajowej
w danym miejscu). W Nicei zastosowano
zasilanie z baterii trakcyjnych do przejazdu
przez dwa odcinki pozbawione sieci gór-
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nej. Kilka lat wcześniej opracowany został
przez Alstom, pierwotnie dla Bordeaux,
system zasilania APS w postaci trzeciej szyny umieszczonej centralnie w torze między
szynami tocznymi. Odbieraki prądu znajdują
się pod podwoziem wagonu. W celu uniknięcia porażenia prądem, szyna podzielona
jest na dziesięciometrowe sekcje, a zasilany
jest odcinek znajdujący się aktualnie pod
przejeżdżającym tramwajem. Ze względu
na dużą złożoność układu, system ten jest
droższy od tradycyjnej sieci napowietrznej.
Po początkowych problemach związanych
z rozwiązaniem prototypowym, znalazł on
uznanie i został zainstalowany na blisko 15
km sieci tramwajowej w Bordeaux oraz krótszych odcinkach w Reims, Orleanie, Angers
i Tours, a poza Francją trwa instalacja w Dubaju. Jego montaż możliwy jest na torach
o różnej konstrukcji i zabudowie (w tym klasycznych i trawiastych). Do innych podobnych systemów należy też rozpowszechniony we Włoszech system produkcji Ansaldo
STS o nazwie TramWave.
Tramwaje
Na estetykę komunikacji tramwajowej
znacząco wpływa także wygląd i jakość
taboru. Tworzenie nowych sieci oznacza
kupowanie dla nich pojazdów fabrycznie
nowych, w przypadku Francji do niedawna prawie wyłącznie od jednego renomowanego, krajowego producenta - firmy
Alstom. Niektóre z miast uczyniły z taboru
tramwajowego element kreowania wizerunku komunikacji zbiorowej oraz samego miasta. Indywidualnie projektowany
wygląd mają pojazdy m.in. w Bordeaux,
Lyonie, Marsylii, Paryżu, Reims czy Strasbourgu . Te w Marsylii kształtem czoła mają
przypominać dziób statku, świadczący
o portowym charakterze miasta, natomiast
w Reims - kieliszki do szampana, z którego
miasto słynie. Formę tą wybrali mieszkańcy spośród trzech propozycji. Poza tym
pojazdy charakterystyczne są dzięki zastosowaniu w malowaniu nadwozi oraz wnętrzach dziesięciu różnych, intensywnych
barw. Niezwykle futurystyczny projekt
został natomiast zastosowany w najnowszej sieci tramwajowej w Tours. Tramwaje
posiadają bardzo oryginalne gładkie, czarne czoła oraz lustrzane panele nadwozia.
Charakteryzują się też niespotykanym do
tej pory oświetleniem w postaci pasów
świetlnych przebiegających od podwozia
po dach oraz podświetleniem drzwi. Pomimo tak znaczących różnic w wyglądzie,
wszystkie wymienione wyżej tramwaje
pod względem technicznym są tego samego typu - Alstom Citadis 302 (w wersji

pięcioczłonowej o długości około 32 m)
i 402 (w wersji siedmioczłonowej o długości około 43 m).
Zagospodarowanie otoczenia torowiska
tramwajowego
W otoczeniu torowiska tramwajowego
znajdują się obiekty służące do obsługi
pasażerów (perony z ich wyposażeniem)
oraz pozostałe elementy wyposażenia ulic.
W przypadku budowy lub przebudowy,
w warunkach francuskich także one podlegają procesowi projektowania pod kątem designu. Standardowe wyposażenie
w postaci wiat może mieć nietypową formę,
także oznakowanie przystanku nie jest zdefiniowane przez przepisy drogowe, a jego położenie wyznacza określone ukształtowanie
przestrzeni oraz symbole, które są charakterystyczne dla konkretnej sieci.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono wpływ nowoczesnych
rozwiązań
stosowanych
w poszczególnych podsystemach transportu tramwajowego na przestrzeń miejską,
na przykładzie odradzającej się na niespotykaną dotąd skalę komunikacji tramwajowej w miastach Francji. Szczególny nacisk
położono na rewitalizację przestrzeni ulicznej, zmiany sposobu jej zagospodarowania
przez wprowadzenie nowego elementu
w postaci torowiska tramwajowego oraz estetyki elementów infrastruktury, w tym sieci
trakcyjnej. Zwrócono także uwagę na kwestie ekologiczne dotyczące nowych konstrukcji torowisk. 
Materiały źródłowe
[1] Groneck C., Schwandl R.: Tram atlas Frankreich. Robert Schwandl Verlag, Berlin
2014
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[3] Efect and Function of Green Tracks, Publication of Grüngleisnetzwerk
[4] Makuch J., Popiołek A.: Torowisko tramwajowe w przekroju ulicy dwujezdniowej, Zeszyty Naukowo-Techniczne
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Poprawa dostępności kolejowej
miast wojewódzkich Polski Wschodniej w wariancie
inwestycyjnym – analiza porównawcza
Sławomir Goliszek

Inwestycje w infrastrukturę kolejową są energochłonne (czas i koszt inwestycji), stąd decydenci rezygnują z tego typu przedsięwzięć na rzecz modernizacji.
Analizowana wielkość powierzchni izochrony kolejowej pozwala przedstawić możliwości jej poprawy
z uwzględnieniem planów rozbudowy sieci wg PKP S.A w 2011 r. Powstałe w ten sposób mapy i wykresy obrazują dostępność kolejową, tj. izochrony kolejowej wg rozkładu jazdy PKP 2011/2012, izochrony kolejowej z uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych po 2020 r., obliczeń powierzchni izochron.
Celem opracowania jest porównanie dostępności kolejowej miast Polski Wschodniej w wariacie inwestycyjnym (wymiana i rozbudowa infrastruktury,
wymiana taboru, budowa nowych połączeń), jak również przedstawienia zmian dostępności przed i po inwestycji.
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Wprowadzenie
Wprowadzenia do zagadnienia dostępności kolejowej, źródła [2,3,4,5,11,12]
Zagadnienie dostępności kolejowej jest
rzadziej poruszanym terminem w literaturze
przedmiotu, co wiąże się z krótkim okresem
trwałości wyników – przy ciągłych zmianach rozkładu jazdy PKP. Badanie kolejowej
dostępności komunikacyjnej opiera się na
przestrzennym rozmieszczeniu i użytkowaniu sieci żelaznej. Zagadnienie regresu
i rozwoju sieci kolejowej na ziemiach polski
opisał w monografii Z. Taylor (2004), oraz T.
Lijewski i S. Koziarski (1995). Dzięki znajomości przebiegu sieci kolejowe, odległości między stacjami, prędkości przejazdu pociągów,
można zamodelować i przedstawić w formie
kartograficznej dostępność kolejową w Polsce. Głównym problemem modelowania
dostępności kolejowej, co wiąże się z przedstawieniem dostępności, jest problem realizacji inwestycji kolejowych, które są czasochłonne i energochłonne. Stąd min. biorą
się trudności w przedstawieniu dostępności
kolejowej w uwzględnieniem inwestycji kolejowych (Sierpiński, 2010).
W artykule założono, że wykonane zostaną inwestycje, które przedawnione zostały
przez PKP S.A. Inwestycje kolejowe zakładają modernizację na większości połączeń
kolejowych z/do ośrodków wojewódzkich
w Polsce, w skład czego wchodzi KDP „Y”,
20

pr zegląd komunik ac yjny

oraz inwestycje na szlakach kolejowych TEN
-T. Z dokumentu strategicznego jakim jest
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wiemy, że do 2030 roku „Y”
nie powstanie z przyczyn ekonomicznych.
Jednak w czasie kiedy analiza była przeprowadzana, „Y” widniał jako wstępny projekt,
stąd został włączony do analizy przez autora.
Analiza dostępności kolejowej po 2020 roku
pokaże, jak bardzo poprawi się dostępność
kolejowa w Polsce.
Poprawa
dostępności
uwzględniając plany PKP

kolejowej

Możliwości poprawy dostępności komunikacyjnej kolejowej bezpośrednio powiązane są z czasami uzyskiwanymi na poszczególnych odcinkach, a także z możliwością
oraz planowanymi budowami nowej sieci
kolejowej. Przedstawiony schemat rozbudowy i modernizacji kolei obejmuje:
• Budowę „Y” – połączenia Warszawy z Poznaniem i Wrocławiem przez Łódź i Kalisz;
• Modernizacje Centralnej Magistrali Kolejowej, w tym także połączenia Kraków –
Rzeszów;
• Modernizacje połączenia Lublin – Warszawa;
• Modernizacje połączenia Białystok – Warszawa;
• Modernizacje połączenia Szczecin – Poznań;
• Modernizacje połączenia Gdańsk – Warszawa;
• Poprawę infrastruktury kolejowej na sieci
wchodzącej w skład TEN-T.
Czasy przejazdu na poszczególnych trasach wyniosą: Warszawa/Rzeszów – 210
min, Lublin/Warszawa – 100 min, Warszawa/
Wrocław – 100 min, Białystok/Warszawa – 95
min, Warszawa/Poznań – 95 min, Szczecin/
Poznań – 100 min, Warszawa/Łódź – 35 min.

Metodyka badawcza
Metodyka postepowania badawczego
źródła [1,6,8,9]
Dane zebrane z rozkładu jazdy PKP, przypisane do miejscowości powiatowych w Polsce uwzględniają wartości czasu dojazdu
do stolic województw Polski Wschodniej
(Rzeszów, Lublin, Białystok). Aktualność rozkładu jazdy pociągów, przyjęta ma mapach
dostępności kolejowej, odpowiada okresowi
od 12 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r.
W przypadku inwestycji kolejowych autor
założył ich ukończenie w roku 2020 lub później (trudno jest precyzyjnie określić kiedy
zrealizowana oddana do użytku zostanie
część inwestycji kolejowych). W stolicach
powiatów, gdzie brak jest stacji kolejowej,
dodawano czas przejazdu z/do stacji (średnia prędkość przejazdu wynosiła 60 km/h),
co zostało uwzględnione w macierzy połączeń kolejowych. Mapy dostępności kolejowej z wykonanymi inwestycjami po 2020 r.
wykonano podobnie. Czasy przejazdu pociągów przeliczono z prędkości jakie mają
uzyskiwać pociągi po zmodernizowaniu
odcinków, gdzie w zależności od odległości
dodawano czas oczekiwania na przesiadkę
(powyżej 200 km czas oczekiwania wynosił
15, a powyżej 400 km czas wzrastał do 30
min). Wybór kategorii pociągu wg rozkładu
jazdy 2011/2012 wiązał się z czasem uzyskiwanym na trasie, wybierano najszybsze
połączenia, wg tej samej metodologii postępowano przy mapach dostępności komunikacyjnej 2020+ (założono, że bezpośrednie
połączenia po 2020 roku będą takie same jak
w 2011/2012 r.). Badanie dostępności kolejowej obejmowało obszar całego kraju, w badaniu uwzględniono sieć kolejową z 2011 r.,
oraz sieć kolejową w wariancie inwestycyjnym (Ratajczak, 1999).
Izolinie wygenerowane z punktów pomiarowych dla celów przestrzennych wyko-
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1. Mapa dostępności komunikacyjnej kolejowej do Białegostoku
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP.

nano w programie ArcGIS. Mapy sporządzone zostały przy pomocy Krigingu, narzędzia
z zestawu Toolbox (ArcToolbox–>SpatialAnalyst Tools–>Interpolation–>Kriging) znajdującego się w programie ArcGIS 10 (Longley, 1997). Na mapy z 2011/2012 r. nałożono
kartodiagram wstęgowy prosty, przedstawiający bezpośrednie połączenia kolejowe.
Powstała w wyniku interpolacji mapa rastrowa posłużyła do obliczeń powierzchni
izochrony, przez wyrysowanie wektorów

odpowiadających wielkości izochron. Mapy
rastrowe przycięto narzędziem ekstract by
Mask, a wektory narzędziem Clip do granic
kraju. Przyjęte przedziały czasowe na mapach wynoszą 100 min, dla map w wariancie inwestycyjnym, oraz map wykonanych
wg rozkładu z 2011/2012 r. (Brzuchowska,
2010). Autor przyjął, że czas dojazdu do
300 min pociągiem dla obu okresów czasowych przedstawiony jako stymulanty - im
większa powierzchnia izochrony tym lepiej.

3. Mapa dostępności komunikacyjnej kolejowej do Lublina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP
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2. Izochrona kolejowa do Białegostoku z uwzględnieniem planów rozbudowy i modernizacji kolei po 2020 roku
Źródło: Opracowane własne na podstawie www.pkp.pl.

Powierzchnia izochrony powyżej 300 min
czasu przejazdu koleją przedstawiona została w formie destymulanty. Oba wskaźniki
pomogą w odpowiedzi, który ośrodek Polski
Wschodniej ma lepszą dostępność komunikacyjną, jak również o ile poprawi się dostępność do ośrodków po wykonaniu inwestycji kolejowych po 2020 r. (Ratajski, 1989).
Dobór ośrodków wojewódzkich Polski
Wschodniej (Lublina, Białegostoku, Rzeszowa) uwzględnia peryferyjne położenie, co

4. Izochrona kolejowa do Lublina z uwzględnieniem planów rozbudowy
i modernizacji kolei po 2020 roku
Źródło: Opracowane własne na podstawie www.pkp.pl.
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5. Mapa dostępności komunikacyjnej kolejowej do Rzeszowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy PKP

skutkuje możliwością porównania wyników
powierzchni izochron. Położenie ośrodków
wojewódzkich oraz podobne warunki kształtujące rozwój ekonomiczny i regionalny zadecydował o wyborze tych miast do analizy.
Dostępność kolejowa w 2011 r. - połączenia bezpośrednie
Mapy wykonane przy pomocy danych uzyskanych z rozkładu jazdy PKP, źródło [10]
Głównym kierunkiem przejazdu bezpośrednich pociągów z/do Białegostoku jest
trasa w kierunku Warszawy. Drugim istotnym szlakiem przejazdu jest linia kolejowa
w stronę Olsztyna, i dalej przez Gdańsk do
Szczecina. Rzadziej uczęszczane są trasy
w kierunku Grodna i na Litwę (przez Suwałki). Głównym miejscem przejazdu pociągów
w kierunku południowym jest miejscowość
przygraniczna Czeremcha (przy granicy
z Białorusią). W przeciągu trzech godzin
mieszkaniec Białegostoku jest w stanie dojechać pociągiem do Warszawy, ale już podróż
do Olsztyna zajmuje mu znacznie więcej
czasu, co przedstawione zostało na rysunku
1. Miejscami docelowymi połączeń bezpośrednich przyjeżdzających przez Warszawę
są: Wrocław, Katowice i Zakopane, co przedstawione zostało na rys. 1.
Bezpośrednie połączenia do Lublina
przedstawione zostały w postaci kartodiagramu wstęgowego prostego. Głównym
kierunkiem przejazdu pociągów z Lublina
jest Warszawa. Na wschód bezpośrednie
połączenia skierowane są do Chełma, które
w okolicy Rejowca Fabrycznego rozdziela się
22
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6. Izochrona kolejowa do Rzeszowa z uwzględnieniem planów rozbudowy i modernizacji kolei po 2020 roku.
Źródło: Opracowane własne na podstawie www.pkp.pl.

na dwa, jedno prowadzi do Zamościa, a drugie do Dorohuska (granica z Ukrainą). Na
południe pociągi jeżdżą w większej ilości do
Kraśnika, a mniej uczęszczany jest kierunek
do Rzeszowa przez Stalową Wolę. Kilka połączeń z/do Lublina kieruję się do Poznania
i Torunia przez Warszawę. Czasy przejazdu
do ww. miast wynoszą ponad sześć godzin.
Dłużej podróż pociągiem z/do Lublina podróżuje się w kierunku południowym i południowo-zachodnim, gdzie czasy podróży są
większe. Przykładowo między Wrocławiem
a Lublinem czas przejazdu pociągiem przekracza osiem godzin, co ilustruje rys. 3.
Głównym celem bezpośrednich połączeń
kolejowych z Rzeszowa, inaczej jak w przypadku przejazdów z Białegostoku i Lublina,
nie jest Warszawa lecz Kraków. Ważnym
kierunkiem bezpośrednich przejazdów jest
Przemyśl oraz kolejowe przejście graniczne w Medyce (granica z Ukrainą). Na południe kilka pociągów bezpośrednich jedzie
w kierunku Jasła. W kierunku północnym
celem bezpośrednich przejazdów jest Lublin oraz Zamość. Bezpośrednie połączenia
kolejowe jadące do Krakowa rozwidlają się
do Gdańska przez Warszawę, jadąc po części trasy Centralnej Magistrali Kolejowej.
Jedno połączenie rozdziela się Sosnowcu
w kierunku Łodzi przez Częstochowę. Kilka
przejazdów kieruje się do Wrocławia, gdzie
rozdziela się w stronę Jeleniej oraz Zielonej
Góry. Największa liczba pociągów bezpośrednich z Wrocławia jedzie do Szczecina
przez Poznań. Izochronę wg rozkładu jazdy
2011/2012 oraz bezpośrednie połączenia
przedstawia rys. 5.

Poprawa
dostępności
z 2011/2012 do 2020+

kolejowej

Powierzchnia kraju w dojeździe do Białegostoku znajdująca się w izochronie do 100
min według planów rozbudowy sieci kolejowej ma wzrosnąć z 4,3% wg rozkładu jazdy
2011/2012 do 6,6%. Powierzchnia izochrony między 100 a 200 min wzrośnie z 7,1%
do 16,6%. Izochrona w przedziale od 200
do 300 min zwiększy swoja powierzchnie
z 11,8% do 31,4%. Powierzchnia izochrony
między 300 do 400 min zwiększy się z 21,8%
do 30,8%. Obszar charakteryzujący miejsca
przejazdu wg czasu od 400 do 500 min zmaleje z 21,4% do 11,7%. Największy spadek
powierzchni izochrony przejazdu z/do Białegostoku zanotowano w przedziale powyżej 500 min, która zmalała z 33,5% do 2,9%.
Maksymalna odległość czasowa do Białegostoku zmaleje z ok. 1080 min dla 2011/2012
do 647 min dla izochron uwzględniających
inwestycje infrastrukturalne.
Powierzchnia izochrony do Białegostoku
dobrze oddaje charakter inwestycji kolejowych w kraju i regionie z uwzględnieniem
poprawy dostępności komunikacyjnej.
Przedstawione wartości [%] powierzchni
izochrony do 300 min podróży pociągiem
przedstawione są pozytywnie, jako stymulanty (wyższe wartości wskazują na dobre
cechy wskaźnika). Natomiast wartości przejazdu pociągiem powyżej 300 min są destymulantami (spadek wartości wskazuje dobre
cechy wskaźnika). Na ich podstawie określone zostały wartości wzrostu powierzchni
izochron w poszczególnych jej przedziałów.
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Tab. 1. Powierzchnia izochron kolejowych [%] w dwu przedziałach czasowych.

Lublin 2011 [%]

4,4

10,7

14,5

17,7

21,6

500 i więcej
[min]
31,2

Lublin 2020 [%]

5,9

18,8

31,5

29,7

11,2

2,9

Rzeszów 2011 [%]

3,8

4,5

5,8

8,1

15,4

62,4

Rzeszów 2020 [%]

5,1

11

18,7

31,8

24,6

8,5

0-100 [min]

100-200 [min]

200-300 [min]

300-400 [min]

400-500 [min]

Białystok 2011 [%]

4,6

7,1

11,8

21,8

21,4

33,6

Białystok 2020 [%]

6,6

16,6

31,4

30,8

11,7

2,9

Spadek powierzchni izochrony

Wzrost powierzchni izochrony

Źródło: Opracowanie własne.

Izochrony do 300 min charakteryzują się
w przedziałach następującymi wartościami
jak: do 100 min: 53%, 100-200 min: 134%,
200-300 min: 166%. Wartości powyżej 300
min charakteryzujące miejsca o gorszej dostępności zanotowały wzrost (spadek przeliczony jako destymulanta) w przedziałach:
300-400 min: 29%, 400-500 min: 83%, 500
min i więcej: 1059%. Poprawa dostępności
kolejowej po 2020 roku przedstawiona została na rys. 2.
Powierzchnia kraju znajdująca się w izochronie do 100 min przejazdu koleją wg planów rozbudowy sieci kolejowej do Lublina ma wzrosnąć z 4,4% w 2011/2012 r. do
5,9%. Izolinia czasu przejazdu między 100
a 200 min wzrośnie z 10,7% do 18,8%. Powierzchnia kraju w izochronie kolejowej od
200 do 300 min wzrośnie z 14,5% do 31,5%.
Izochrona z przedziału od 300 do 400 min
zwiększy się z 17,7% do 29,7% powierzchni
kraju. W przedziale czasu przejazdu między
400 a 500 min powierzchnia izochrony maleje z 21,6% do 11,2%. Powierzchnia obszaru znajdującego się w czasie powyżej 500
min zmniejszy się z 31,1% do 2,9%. Czas
potrzebny do przejazdu w najdalej położone miejsce wynosi – 780 min wg rozkładu
jazdy 2011/2012, z możliwością poprawy
do 680 min z uwzględnieniem inwestycji
kolejowych, co przedstawia rys. 4. Wzrost powierzchni izochrony do 300 min podróży koleją, gdzie wzrost wartości obszaru izochrony
przedstawiony jest dodatnio (stymulanta)
wynosi: do 100 min: 34%, 100-200 min: 76%,
200-300 min: 117%. Wartości czasu przejazdu wyrażone [%] izochron do 300 min czasu
przejazdu wynoszą: 300-400 min: 40%, 400500 min: 93%, 500 min i więcej: 972%.
Powierzchnia izochrony do Rzeszowa
znajdująca się w odległości czasowej do 100
min ma wzrosnąć z 3,8% (wg rozkładu jazdy
2011/2012) do 5,1% po 2020r. Podziały izochrony od 100 do 200 min wzrosną z 4,5%
do 11%. Wartość powierzchni izochrony dla
przedziału do 200 do 300 min wynosi 5,8%
dla 2011/2012 r. i wzrośnie do 18,7% po
2020 r. Izolinia czasu przejazdu od 300 do
400 min wzrośnie z 8,1% do 32,1% (największy % wzrost powierzchni kraju w badaniu).
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Izolinia czasu z przedziału od 400 do 500
min powiększy swoją powierzchnię z 15,4%
do 24,6%. Największy spadek wielkości izochrony, spowodowany wysoką wartością
bazową notuje Rzeszów w przedziale od
500 min i więcej. Powierzchnia izochrony
po uwzględnieniu inwestycji kolejowych
zmalała o 53,9%. Notowana wartość % dla
2011/2012 wyniosła 62,4% i po uwzględnieniu inwestycji po 2020 r. zmalała do 8,5%.
Największe różnice w czasie maksymalnego czasu dojazdu koleją spadły z 1020 min
wg rozkładu jazdy 2011/2012 do 670 min
z uwzględnieniem modernizacji/budowy
infrastruktury kolejowej.
Wzrost wartości wielkości izochrony dla
Rzeszowa od 0 do 500 min rozkładają się
równomiernie. Obszar izochrony do 300 min
czasu przejazdu obrazuje wzrost, co skutkuje poprawą dostępności. Bardzo dużym
spadkiem powierzchni izochrony cechuje
się izolinia powyżej 500 min czasu dojazdu,
co wiąże się wysoką wartością bazowa przedziału. Rzeszów notuje dużą poprawę w dostępności kolejowej, mimo niskiej wartości
i dużej poprawie wartości izochrona nadal
jest na niskim poziomie.
Najdalej oddalonym miejscem w pracy badawczej autora jest Pobrzeże Morza
Bałtyckiego na pograniczu województwa
pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na
mapach wykonanych z uwzględnieniem
poprawy infrastruktury kolejowej najdalej
położonym miejsce na mapie jest, podobnie jak w przypadku Lublina, północna część
województwa warmińsko-mazurskiego przy
granicy z Obwodem Kaliningradzkim, co zilustrowano na rys. 6.
Interpretacja wyników końcowych
Dla lepszego zobrazowania i interpretacji
wyników zagregowano wartości poszczególnych izochron. Powstałe w ten sposób
dwa przedziały pokażą jak izochrony zwiększyły lub zmniejszyły swoja powierzchnię.
Pierwszy przedział charakteryzujący część
kraju o dobrej dostępności kolejowej zlokalizowane są nie dalej niż 300 min koleją
od wybranego ośrodka Polski Wschodniej.

W zależności od miasta powierzchnie izochron są różne, tj. dla Lublina powierzchnia
wynosi 28,5%, Rzeszowa – 14,9%, Białegostoku – 22,8%. Najwyższa wartość łączna
zanotował Lublin, następnie Białystok i Rzeszów. Wartości tych samych przedziałów
powierzchni izochrony z uwzględnieniem
inwestycji wynoszą, dla Lublina – 56,2%,
Białegostoku – 54,6, Rzeszowa – 34,8%. Zatem największy wzrost wielkości izochrony
w przedziale do 300 min czasu przejazdu
zanotował Białystok – 31,8%, Lublin – 27,7%,
Rzeszów – 19,9%.
Podsumowanie
Porównując wyniki dostępności czasowej w pracy badawczej wg rozkładu jazdy
2011/2012 z mapami przedstawiającymi
możliwości poprawy dostępności kolejowej
wykonaną przez autora stwierdzić można,
że największą poprawę dostępności komunikacyjnej kolejowej zaobserwujemy w Białymstoku, w następnej kolejności w Lublinie.
W Lublinie wartość będzie niższa, ponieważ
wyższa jest wartość bazowa – różnica w wartości jest nieznaczna na korzyść Białegostoku.
Najmniejszy wzrost powierzchni izochrony
zostanie zanotowany w Rzeszowie mimo, że
tam zanotowane zostały dwie najwyższe wartości wzrostu i spadku wielkości izochrony.
Zestawiając wszystkie izochrony czasowe
łatwo jest zauważyć, że jedynie w izochronie
do 100 min Białystok ma większą powierzchnie państwa znajdującą się odległości czasowej do 100 niż Lublin, a w pozostałych izochronach to Lublin jest miastem, gdzie jest
najlepsza dostępność czasowa. Wielkość powierzchniowego obszaru wyrażonego w procentach dla izochrony od 500 min i więcej
jest najniższa dla Lublina i Białegostoku, co
charakteryzuje miasta o dobrej dostępności
czasowe. Lublin wg rozkładu jazdy 2011/2012
występuje w formie lidera, którego powoli
lecz systematycznie dogania Białystok. Rzeszów w zestawieniu odgrywa drugorzędną
rolę, lecz mimo tego notuje najwyższe wartości w poprawie izochrony, a jedynie niska
wartość bazowa sprawi, że w zestawieniu
znajduje się na ostatnim miejscu.
Analiza dostarczyła odpowiedzi w postaci wartości liczbowych, jak również pokazała możliwości poprawy dostępności
z uwzględnieniem inwestycji kolejowych.
Należałoby się zastanowić nad słusznością
podjętej decyzji o tymczasowej rezygnacji
z „Y”, jak również długością realizacji innych
inwestycji na kolei, czy przypadkiem nie są
one zbyt długie lub za bardzo nie przeciągane w czasie. 
Materiały źródłowe znajdują się na s. 30
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Pomiary geometrii torów

tramwajowych toromierzem elektronicznym we Wrocławiu
Jacek Makuch
W artykule przedstawiono przebieg kompleksowych pomiarów geometrii torów tramwajowych przeprowadzonych we Wrocławiu jesienią 2011 roku, przy
pomocy samorejestrującego toromierza elektronicznego do pomiarów ciągłych. Scharakteryzowano zastosowane urządzenie pomiarowe. Opisano przeprowadzone badania od strony organizacyjnej oraz zdobyte podczas ich wykonywania doświadczenia. Zaprezentowano możliwości oprogramowania
służącego do analizy wyników wykonanych pomiarów. W podsumowaniu sformułowano wnioski dotyczące przeprowadzania badań tego typu.

Niniejszy artykuł jest poświęcony wyłącznie
tej części przeprowadzonych badań.
dr inż.
Jacek Makuch
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Wydział Budownictwa
Lądowego i Wodnego,
Instytut Inżynierii Lądowej
jacek.makuch@pwr.edu.pl

Opis urządzenia pomiarowego
Pomiary przeprowadzono przy pomocy
samorejestrującego toromierza elektronicznego do pomiarów ciągłych (wózek pchany

po torze) TEC-1435 przystosowanego do
pomiarów w torach tramwajowych (nr seryjny: 097/08) produkcji P.T.U. GRAW Sp. z o.o.
z Gliwic (fot. 1 i 2).
Podczas pomiarów toromierz automatycznie rejestrował pięć następujących wielkości podawanych na wyświetlaczu rejestratora (fot.2):

Wstęp
W 2011 roku Zarząd Dróg i Utrzymania
Miasta we Wrocławiu ogłosił przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu okresowego torów i rozjazdów tramwajowych [1].
Realizacji tego zadania podjęło się konsorcjum składające się z:
• Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.,
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział Wrocław.
Zamówienie obejmowało okresową kontrolę, polegającą na przeglądzie stanu technicznego i wartości użytkowej w zależności
od stopnia zużycia sieci torów tramwajowych o łącznej długości około 200 km toru
pojedynczego wraz ze sporządzeniem dokumentacji.
Okresowy przegląd należało sporządzić
na podstawie:
• pomiaru geometrii torów toromierzem
elektronicznym z rejestracją wykrytych
usterek torów,
• pomiaru zużycia pionowego i bocznego
główki szyny profilomierzem elektronicznym,
• pomiaru zużycia falistego główki szyny
oraz nierówności styków falistomierzem
elektronicznym,
• oceny wizualnej torów.
Celem przeglądu była ocena stanu technicznego torowisk umożliwiająca w dalszej
kolejności określenie zakresu oraz rodzaju
planowanych robót torowych (utrzymaniowych, naprawczych, odtworzeniowych).
Wykonanie pomiarów geometrii torów
toromierzem elektronicznym zostało podzlecone Zakładowi Infrastruktury Transportu
Szynowego Politechniki Wrocławskiej [2].
24
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1. Toromierz TEC-1435 przygotowany do wykonania pomiarów geometrii toru

2. Rejestrator pomiarów toromierza (wyświetlacz i pulpit przycisków)
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•

szerokość toru,
przechyłkę toru,
przebytą drogę,
nierówności poziome lewego toku szynowego na bazie 1 m,
• nierówności pionowe lewego toku szynowego na bazie 1 m.
Jako krok pomiaru możliwe było przyjęcie
jednej z czterech długości: 0,5 m, 1 m, 2 m
i 5 m. Zgodnie z zaleceniami zamawiającego
[1] w przeprowadzonych pomiarach przyjęto odległość 1 m, co pozwalało na pomiar
ponad 32 km toru pojedynczego bez zgrywania danych z rejestratora do komputera.
Oprócz automatycznej rejestracji mierzonych wielkości osoba obsługująca toromierz
wprowadzała z pulpitu przycisków jego rejestratora (fot.2) wybrane zdarzenia (obiekty)
i usterki występujące w torze, które mogły
mieć charakter:
• punktowy, np. pęknięta szyna (jednokrotne wskazanie),
• odcinkowy, np. peron (wskazanie początku i końca).
Te drugie na przyciskach pulpitu posiadały w prawym górnym rogu diodę (fot.2),
która zapalała się po wskazaniu początku,
a gasła po wskazaniu końca.
Zgodnie z zaleceniami zamawiającego
[1] podczas pomiarów należało uwzględnić
lokalizację pewnych dodatkowych zdarzeń
takich jak:
• przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe,
• przepusty,
• słupy trakcyjne,
• styki dylatacyjne,
• skrzynki i studnie odwadniające,
• skrzynki zwrotnicowe,
• zmiana typu zabudowy lub konstrukcji
toru.
Ze względu na zdarzające się podczas
pomiarów zużytych torów tramwajowych
przypadki zahaczania spodem toromierza
o wystające elementy zabudowy toru (co
powodowało zaburzenia poprawności wykonanych pomiarów) zdecydowano się na
rejestrowanie również tych incydentów.
W torach tramwajowych oprócz rozjazdów
występowały skrzyżowania torów oraz odcinki szyny podwójnej.
Z wyżej wymienionych powodów konieczne okazało się rozszerzenie albo wręcz
zmiana znaczenia niektórych przycisków
rejestratora toromierza, co przedstawiono
w tabeli 1.
Przyciski o zmienionym znaczeniu oznaczono symbolem „x” w ich prawym dolnym
rogu (fot.2), dodatkowo ich zmienione znaczenia opisano skrótowo w górnej części
przycisków (niestety w wyniku intensywnego użytkowania pulpitu uległy one częścio-
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Tab.1. Zdarzenia lub usterki z rozszerzeniem lub zmianą znaczenia (kolor czerwony)

wemu zatarciu).
Bez zmiany znaczenia pozostały zdarzenia
lub usterki przedstawione w tabeli 2.
Toromierz w postaci rozmontowanej
(umożliwiającej jego transportowanie) składa się z:
• belki poprzecznej (długości 1,7 m),
• belki podłużnej (długości 1,1 m),
• rejestratora (o wymiarach 22 x 11 x 3,5
cm),
• kabli łączących.
Toromierz po każdym zmontowaniu,
przed rozpoczęciem wykonywania pomiarów, wymaga kalibracji czterech mierzonych
wielkości (wszystkich oprócz przebytej drogi). Zmontowanie i kalibracja zajmuje około
10 minut.
Podczas wykonywania pomiarów, w przypadku konieczności przepuszczenia po torze pojazdu szynowego, istnieje możliwość
wstrzymania procedury pomiarowej, zdjęcia
toromierza z toru, ponownego jego ustawienia i wznowienia przeprowadzanych
pomiarów.
W przypadku pominięcia w pomiarach
pewnych zdarzeń lub usterek, albo w przypadku zorientowania się, że pomiary nie
przebiegają poprawnie (np. w wyniku „wyskoczenia” z toru rolek pomiarowych – co

Tab. 2. Zdarzenia lub usterki bez zmiany
znaczenia

zdarza się niekiedy w miejscach dużych nierówności toru albo krzyżownic i iglic rozjazdów) istnieje możliwość wycofania toromierza (błędnie wykonane pomiary są wtedy
kasowane) i ponownego przeprowadzenia
pomiarów.
Ze względu na pomiary wykonywane
w porze nocnej, w obszarze jezdni z czynnym ruchem kołowym, toromierz wyposażono dodatkowo w bateryjne światła pulsujące koloru żółtego.
Toromierz zasilany jest z zamontowanych
w nim akumulatorów. W przeprowadzonych
badaniach jednokrotne ich naładowanie
wystarczało na co najmniej trzy noce pomiarowe.
Opis przeprowadzonych pomiarów
Pomiarami objęto całą sieć torów tramwajowych we Wrocławiu będących pod opieką
zarządzającego infrastrukturą (czyli bez torów w zajezdniach) według wykazu sporządzonego przez zamawiającego [1], z rozróżnieniem na tory tramwajowe przebiegające
wzdłuż dróg:
• krajowych: 5, 8 i 94,
• wojewódzkich: 327, 347, 395 i 455,
• powiatowych.
Ponadto zastosowano podział na:
• tory szlakowe,
• pętle albo krańcówki,
• węzły rozjazdowe.
Pomiarami nie objęto torów, po których
nie odbywał się ruch tramwajów, ze względu na prowadzone odcinkowo przebudowy
(ul. Św. Jadwigi, część torów na pl. Bema,
ul. Pułaskiego między ul. Traugutta i ul. Kościuszki). Łącznie pomiary wykonano dla 185
km toru pojedynczego.
W przeciwieństwie do krajowej sieci kolejowej, gdzie poszczególne linie są ponu-
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3. Przykładowy szkic z trzeciej w kolejności nocy pomiarowej

merowane i skilometrowane (wg instrukcji
Id-12), wrocławska sieć tramwajowa nie posiada oznaczeń poszczególnych linii (zarówno kodowych jak i opisowych) ani oznaczeń
ich długości (zarówno w terenie, jak i na
mapach). Zarządzający infrastrukturą używa
jedynie numeracji torów. Wzdłuż odcinków
szlakowych stosowana jest zasada, że tor
na kierunku z centrum otrzymuje nr 1, natomiast na kierunku do centrum – nr 2. Dla
pętli, krańcówek i węzłów numerację torów
określają opracowane przez zarządzającego
infrastrukturą schematy.
Łącznie pomiary przeprowadzono na 565
odcinkach torów. W celu umożliwienia łatwej
ich identyfikacji każdy z nich otrzymywał
czteroznakowy identyfikator oraz maksymalnie dwudziestoośmioznakową opisową nazwę. Przykładowo, tor wzdłuż drogi krajowej
nr 5, dla drugiego w kolejności odcinka wg
wykazu sporządzonego przez zamawiającego [1] otrzymał identyfikator: „5-02” i nazwę:
„DK5-2-ZMIGRODZKA” (rys.3).
Jako numer toru (w ramach szlaku, pętli,
węzła lub krańcówki) przyjmowano numery
zgodne ze schematami przekazanymi przez
zamawiającego, jednakże ze względu na fakt,
iż zostały one dostarczone ponad dwa tygodnie po rozpoczęciu pomiarów, w niektórych
przypadkach wystąpiły niezgodności.
26
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Ze względu na kłopotliwą procedurę
zmiany ustawień identyfikatorów i nazw odcinków podczas pomiarów, węzły tramwajowe trójkątne niepełne nie zostały potraktowane jako osobne odcinki i w stosunku
do wykazu sporządzonego przez zamawiającego [1] zostały pominięte. Tory w ich
granicach zostały pomierzone lecz zakwalifikowane do sąsiednich odcinków szlakowych. Również z analogicznych przyczyn
tory w węzłach rozjazdowych zakończone
zwrotnicami tylko z jednej strony zostały pomierzone i zakwalifikowane do sąsiednich
odcinków szlakowych.
Jako początki i końce mierzonych torów
przyjmowano początki zwrotnic. Biorąc pod
uwagę typowe zwrotnice o promieniu 50
m stosowane we Wrocławiu, były to punkty
oddalone o 65 cm przed początkami iglic.
W kilkunastu przypadkach jako początek
lub koniec toru konieczne było przyjęcie
elementu innego niż początek zwrotnicy.
Były to: słupy trakcyjne, sygnalizacji świetlnej, studzienki kanalizacyjne, wodociągowe
albo początki zwrotnic w torach sąsiednich.
Jako kierunek pomiaru torów przyjmowano kierunek odbywającego się po nim
ruchu tramwajowego. W kilku przypadkach (niektóre wjazdy do zajezdni albo żeberkowe tory zakończone ślepo) przyjęto

kierunek odwrotny. W przypadku jednotorowych odcinków linii prowadzących ruch
dwukierunkowy (ul. Przyjaźni oraz ul. Opolska) przyjmowano jeden z kierunków ruchu
tramwajów po tych torach.
Pomiary przeprowadzano w nocnych
przerwach w kursowaniu tramwajów (od
około godziny 23.30 do około godziny 4.30),
w ciągu dwudziestu pięciu nocy w okresie
między 13.09.2011 a 29.10.2011. Średnio
w ciągu jednej nocy mierzono 7,4 km toru
pojedynczego. Jako datę pomiaru przyjmowano dzień zakończenia pomiarów. Dla
każdej nocy pomiarowej opracowano szkic
z numeracją i kierunkiem mierzonych torów,
nazwami i identyfikatorami (w nawiasach)
mierzonych odcinków, datą i godzinami rozpoczęcia i zakończenia pomiarów oraz nazwiskami członków zespołu pomiarowego
(w prawym górnym rogu szkicu). Przykładowy szkic przedstawiono na rys.3. Liniami ciągłymi oznaczano tory mierzone danej nocy,
natomiast przerywanymi – tory odcinków
sąsiednich pomierzone w innych terminach.
W przypadku początków lub końców mierzonych torów innych niż początek zwrotnicy, na szkicach podawano sposób ich lokalizacji.
Zespół pomiarowy stanowiły dwie osoby:
jedna obsługująca toromierz i druga zabezpieczająca wykonywane pomiary. W przypadku torów tramwajowych wbudowanych
w jezdnię ulic z dopuszczonym ruchem
samochodów po torowisku, dodatkowe zabezpieczenie stanowił samochód z żółtym
światłem pulsującym na dachu, jadący bezpośrednio za osobą prowadzącą toromierz.
Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów
Efektem przeprowadzonych pomiarów
był zbiór plików komputerowych wygenerowanych z toromierza, których dalsza analiza (odchyłki dopuszczalne, raporty, wykresy,
ocena syntetyczna) była możliwa przy pomocy programu komputerowego „TEC1435
Ver. 1.2.6” firmy GRAW.
Dla każdego zmierzonego odcinka torów
toromierz generował pliki czterech typów,
z rozszerzeniami: „bpt”, „dat”, „PAR” i „txt”. Dwa
pierwsze typy plików, zawierały wyniki przeprowadzonych pomiarów, trzeci typ - były
to pliki tekstowe (edytowalne) z podstawowymi parametrami mierzonych odcinków,
a czwarty - pliki (na razie puste) raportów
tekstowych mierzonych odcinków torów.
Łącznie wygenerowanych zostało 565 x 4 =
2260 plików. W celu ułatwienia identyfikacji
plików ich nazwy były tworzone przez toromierz według następującego schematu:
zaczynały się od dużej litery „L”, po której

8 /2014

Transport szynowy
podawany był czteroznakowy identyfikator
odcinka, następnie po podkreślniku duża
litera „T” i numer toru, a po kolejnych podkreślnikach:
• kilometr początku toru (np.: KM0_000),
• data
wykonania
pomiaru
(np.:
DP2011_09_20),
• data zgrania pliku z rejestratora (np.:
DA2011_09_21).
Oprócz pomierzonych czterech podstawowych parametrów geometrii toru (szerokość, przechyłka, nierówności poziome
i pionowe) program komputerowy wyliczał
ponadto dwa dodatkowe parametry geometrii toru:
• gradient szerokości,
• wichrowatość (na bazie 5 m).
W zakresie oceny syntetycznej, dla zadanych długości pomierzonych odcinków torów program komputerowy wyliczał:
• odchylenia standardowe i wadliwości (dla
wszystkich sześciu parametrów geometrycznych),
• dwie syntetyczne miary oceny stanu torów: wskaźnik stanu toru J oraz wadliwość
pięcioparametrową W5.
Kluczowe znaczenie dla analizy wyników
przeprowadzonych pomiarów miał dobór
wartości odchyłek dopuszczalnych. Niestety obowiązujące przepisy tramwajowe [3]
nie precyzują ich wartości dla wszystkich
przebadanych parametrów geometrii toru.
W takiej sytuacji często sięga się po przepisy kolejowe [4], według których wartości
odchyłek dopuszczalnych są uzależnione
od prędkości jazdy (od 20 do 200 km/h). Dla
tramwajów odpowiednie byłoby w tej sytuacji zakładanie prędkości 50 km/h dla odcinków szlakowych oraz 20 km/h dla węzłów,
pętli i krańcówek. Wobec przedstawionych
powyżej problemów, dla przeprowadzonych badań zamawiający sam sprecyzował
zestaw wartości odchyłek dopuszczalnych
[1]. Porównanie różnych sposobów ich określania przedstawiono w tabeli 3.
Niestety ze względu na przyjęcie kroku
pomiarów toromierza o wartości 1 m niemożliwa była ocena nierówności pionowych
i poziomych według wartości odchyłek dopuszczalnych określonych tak jak w przepisach - dla bazy o długości 10 m (ze względu
na drezyny pomiarowe). Toromierz mierzy
te nierówności na znacznie krótszej bazie
wynoszącej tylko 1 m i jedynie przy kroku
pomiarów równym 0,5 m jest w stanie (dzięki procedurze „sklejania”) przeliczyć zmierzone nierówności na bazę o długości 10
m. W związku z tym do analizy nierówności
pionowych i poziomych przyjęto znacznie
mniejsze wartości odchyłek dopuszczalnych
wynoszące jedynie 0,5 mm.
Zamawiający nie określił wartości odchy-
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Tab. 3. Porównanie różnych sposobów określania wartości odchyłek dopuszczalnych

łek dopuszczalnych dla wskaźnika J, wymagał natomiast zakwalifikowania ocenianych
torów do jednej z pięciu grup stanu torów.
Wzorując się na analogicznych pomiarach
wykonywanych niegdyś dla sieci tramwajowej w Gdańsku [5], w ocenie przyjęto następujące wartości graniczne wkaźnika J, o tym
decydujące:
• stan bardzo dobry - dla J od 0,0 do 2,9
• stan dobry - dla J od 3,0 do 6,9
• stan przeciętny - dla J od 7,0 do 10,9
• stan zły - dla J od 11,0 do 14,9

• stan bardzo zły - dla J od 15,0
Podstawowymi narzędziami do analizy
wyników przeprowadzonych pomiarów są
ich prezentacje w formie graficznej (wykresy) albo tekstowej (zestawienia).
Program do obsługi toromierza umożliwia
prezentowanie maksymalnie czterech wykresów na jednym ekranie bądź wydruku. Przykładowe wykresy przedstawiono na rys.4.
Gruba niebieska linia symbolizuje zmierzone wartości, natomiast cienkie czerwone – wartości odchyłek dopuszczalnych.

4. Wykresy dla czterech pomierzonych parametrów geometrycznych

5. Wykres lokalizacji zarejestrowanych zdarzeń (obiektów) i usterek
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6. Wyniki pomiarów prezentowane przez program na ekranie komputera

W przypadku wykresów przechyłki i nierówności poziomych czerwone linie odchyłek
dopuszczalnych nie mają stałego przebiegu,
lecz podążają „w ślad” za niebieskimi liniami
zmierzonych wartości. Dzieje się tak dlatego,
gdyż w przypadku tych dwóch parametrów odchyłki dopuszczalne mają charakter
względny – zależny od poprawnej (nominalnej) geometrii toru w planie (prosta, łuk,
krzywa przejściowa). Oprogramowanie toromierza w przypadku tych dwóch parametrów, nie odkłada jednak odchyłek dopuszczalnych od wartości nominalnych (o które
program nawet nie pyta), lecz od średniej
arytmetycznej z uzyskanych wyników pomiarów, z odcinka o długości „delta”, w którego środku znajduje się analizowany w danej
chwili punkt. Rozwiązanie takie jest wygod-

jęcie tak dużej wartości parametru „delta”
mogłoby prowadzić do błędnych wniosków
(występujące w torze krzywizny traktowane
byłyby jako nierówności poziome, a nie jako
łuki zgodne z projektem). Wzorując się na
wspomnianych już pomiarach przeprowadzonych dla Gdańska [5] zdecydowano się
na przyjęcie wartości parametru „delta” wynoszącego 10 m.
Na rys.5 przedstawiono lokalizację zarejestrowanych zdarzeń (obiektów) i usterek
(niestety z nie skorygowanym opisem ich
znaczenia).
Na rys.6 przedstawiono początek zestawienia wyników pomiarów w formie
prezentowanej przez program na ekranie
komputera, natomiast na rys.7 to samo zestawienie w formie wygenerowanego przez

niem symbolu „#” po prawej jego stronie.
Na rys.8 przedstawiono raport oceny syntetycznej. Może on być wyliczany dla odcinków
o długościach od 100 do 1000 m, co 100 m.
W celu kontroli poprawności pomiarów
wykonywanych toromierzem, wybrane
odcinki torów pomierzono dwukrotnie,
a następnie porównano ze sobą. Wyniki porównania przedstawiono na rys.9. Niestety
wykonanie takiego porównania nie było
możliwe z poziomu programu do obsługi
toromierza, gdyż nie posiada on takiej opcji.
Możliwy jest natomiast eksport pliku z wynikami pomiarów do formatu programu SONIT, w którym wykonanie takich porównań
jest już możliwe. Prezentowane wykresy
(czarny i niebieski) wykazują wysoki poziom
zgodności, jedynie za wyjątkiem krótkiego
fragmentu wykresu nierówności poziomych,
co najprawdopodobniej było spowodowane „wyjechaniem” rolki na krzyżownicy podczas pomiarów wykonanych 19.09.2011. Należy to zinterpretować jako potwierdzenie, iż
nieregularny kształt wykresów jest realnym
odzwierciedleniem rzeczywistych nierówności toru, a nie na przykład wynikiem różnego rodzaju błędów pomiarowych.
Podsumowanie

7. Wyniki pomiarów w formie wygenerowanego przez program pliku raportu

ne, gdyż nie wymaga od przeprowadzającego analizę wprowadzania do programu
przebiegu geometrii toru w planie, może
jednak prowadzić do pewnych przekłamań
(np. w przypadku zdeformowanego toru,
wystarczy że deformacje te będą równomierne, a zostaną przez program potraktowane jako poprawna geometria!). Kluczowy
w tym wypadku jest dobór odpowiedniej
wartości parametru „delta”. Dla pomiarów
w torach kolejowych zwykle przyjmuje się
wartość wynoszącą 40 m. W torach tramwajowych, gdzie stosuje się znacznie mniejsze
wartości promieni łuków poziomych, przy-

program pliku raportu tekstowego (tu również z nie skorygowanym opisem znaczenia
zdarzeń i usterek).
W kolejnych wierszach zestawień przedstawiane są wyniki pomiarów dla kolejnych
punktów.
Przekroczenie przez którykolwiek z sześciu
analizowanych parametrów wartości odchyłek dopuszczalnych jest sygnalizowane
przez program wyświetleniem symbolu „#”
na początku wiersza. Przekroczenie przez
każdy z osobna z analizowanych parametrów wartości odchyłki dopuszczalnej jest
sygnalizowane przez program wyświetle-

8. Raport oceny syntetycznej
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Zadaniem zespołu badawczego było
przeprowadzenie jedynie podzleconych
pomiarów geometrii torów, których szczegółową analizą zajął się sam zleceniodawca [6], dlatego podsumowanie artykułu nie
zawiera oceny stanu wrocławskich torowisk
tramwajowych, a jedynie ocenę przydatności samego urządzenia pomiarowego, jego
oprogramowania oraz pewnych założeń
ogólnych dla przeprowadzania pomiarów
tego typu.
Spośród trzech typów toromierzy używanych obecnie w diagnostyce torów tramwajowych:
• klasyczny (mechaniczny) do pomiarów
punktowych,
• elektroniczny do pomiarów punktowych,
• elektroniczny do pomiarów ciągłych,
właśnie ten ostatni najbardziej nadaje się
do przeprowadzania kompleksowych badań
geometrii torów tramwajowych wykonywanych przy okazji przeglądów okresowych.
Kluczowa okazuje się tutaj wysoka wydajność urządzenia, która w przypadku analizowanych pomiarów wynosiła około 1,5 km
toru pojedynczego na 1 godzinę pomiarów.
Paradoksalnie pewnym zagrożeniem staje się ogromna liczba wyników uzyskanych
z pomiarów, co wymaga umiejętnego podejścia do problemu analizy wyników badań, a w efekcie zastosowania odpowiedniego oprogramowania.

8 /2014

Transport szynowy

9. Porównanie wyników pomiarów tego samego odcinka torów (wykres czarny – pomiar z
19.09.2011, wykres niebieski – pomiar z 30.09.2011)

Wykonywanie pomiarów w porze nocnej
posiada zaletę w postaci braku konieczności
zdejmowania toromierza w celu przepuszczenia tramwaju, co przy wysokich częstotliwościach kursowania pojazdów miejskiej
komunikacji zbiorowej byłoby dużym utrudnieniem. Wadą pomiarów nocnych jest natomiast złe oświetlenie i wynikające stąd kłopoty z identyfikacją i oceną usterek torów.
Przeprowadzone pomiary i analiza ich
wyników pozwoliły na sprecyzowanie pewnych niedoskonałości samego toromierza
jak i jego oprogramowania:
sposób wprowadzania cyfr i liter z pulpitu
rejestratora był bardzo niewygodny (długie
wyszukiwanie przycisku, częste pomyłki),
brak było polskich znaków diakrytycznych
(ą, ę, ż …), nie można było wprowadzić spacji (jako odstępu między dwoma słowami),
niezgodność oprogramowania ze sprzętem - w programie komputerowym obsługi toromierza występowało kilka zdarzeń
lub usterek (rys.7: pomiar dokładny, ława,
łuk, przerwa, falistość, ubytek szyny, zachwaszczenie), które nie posiadały dostępnych klawiszy na pulpicie rejestratora i nie
mogły zostać w ogóle zarejestrowane,
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parametr nierówności poziomych łatwo
ulegał rozkalibrowaniu - w efekcie na odcinkach prostych wyniki pomiarów tego parametru oscylowały wokół wartości niekiedy
odbiegających od zera, co prawda oprogramowanie posiada narzędzie umożliwiające
skorygowanie tej rozbieżności (opcja „ustaw
przesunięcie” albo „wskaż przedział zerowania poziomu”) ale jest to swego rodzaju
obejście tego problemu.
Opracowując nowe modele toromierza
i oprogramowania wskazane byłoby:
• umieszczenie na pulpicie rejestratora toromierza jak i w programie analizującym
wyniki pomiarów kilku „pustych” zdarzeń/
usterek, które użytkownik urządzenia
mógłby zdefiniować sam, w zależności od
zaistniałych potrzeb,
• wprowadzenie do oprogramowania toromierza opcji porównań wykresów (tak jak
w programie SONIT), co może być szczególnie przydatne w przypadku porównywania tego samego odcinka torów, ale po
długim okresie eksploatacji, albo przed
i po naprawie (diagnostyka obrazowo-porównawcza [7]),
• wprowadzenie do oprogramowania to-

romierza opcji określenia przebiegu trasy w planie (tak jak w programie SONIT)
i definiowania w oparciu o ten przebieg
odchyłek dopuszczalnych dla przechyłki i nierówności poziomych, a nie tak jak
obecnie - jedynie w oparciu o wartość parametru „delta”.
Kalibracja urządzenia po jego zmontowaniu w zakresie przechyłki i szerokości toru
przebiegała bezproblemowo. Inaczej było
w przypadku kalibracji nierówności pionowych i poziomych, gdyż do ich przeprowadzenia potrzebny był każdorazowo odcinek
torów nie wykazujący zużycia w zakresie
tych dwóch parametrów, co w przypadku
przeprowadzonych pomiarów nie zawsze
było możliwe do wykonania.
Podczas jednej nocy pomiarowej badania
były prowadzone podczas „siąpiącego” deszczu. Następnej nocy rejestrator (w wyniku
zawilgocenia) odmówił posłuszeństwa. Po
jednodniowym suszeniu go pod żarówką
lampki biurkowej, sytuacja wróciła do normy.
Przyjęcie przez zamawiającego kroku rejestracji pomiarów wynoszącego 1 m należy
uznać za błąd, gdyż w przypadku odchyłek
dopuszczalnych nierówności pionowych
i poziomych niemożliwe było wprowadzenie ich wartości dla bazy wynoszącej 10 m
(zgodnie z obowiązującymi przepisami), co
skończyło się określeniem ich wartości nieco „z kapelusza”, przez co analizę tych dwóch
parametrów należy uznać za niesatysfakcjonującą. Przyjęcie kroku pomiaru wynoszącego 0,5 m zmniejszyłoby zakres pracy
rejestratora (bez zgrywania danych do komputera) do około 16 km toru pojedynczego, co i tak ponad dwukrotnie przewyższa
średnią zdolność pomiarową przypadającą
na jedną noc. Wiersze raportu wyników nie
muszą być generowane dla każdego punktu
pomiaru, w programie jest możliwość ustawienia pożądanej wartości tego parametru
(w każdym punkcie, co n-ty punkt, tylko
w punktach z przekroczeniem odchyłek dopuszczalnych). Wykonując pomiary co 0,5 m
można więc było przygotować raporty wyników co 1 m (tak jak chciał zamawiający).
Przyjęcie korzystniejszego kroku pomiaru
wynoszącego 0,5 m zostało przed rozpoczęciem pomiarów zasugerowane zamawiającemu, z czego jednak nie skorzystał.
Przeprowadzone pomiary nierówności
pionowych i poziomych torów wykonano jedynie dla lewych toków szynowych.
W celu sprawdzenia prawych toków szynowych należałoby przemierzyć wszystkie
odcinki jeszcze raz, ale wstecz. Takie działanie nie wymagałoby wprowadzenia nowej,
odmiennej kilometracji odcinków, gdyż
program daje możliwość pomiaru odległości do tyłu, od zadanej wartości wyjściowej.
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Problemem byłby jedynie prawie dwa razy
dłuższy czas wykonania pomiarów. W przeprowadzonych badaniach poprzestano na
pomiarze nierówności pionowych i poziomych jedynie w lewych tokach szynowych,
zakładając że występujące w prawych tokach szynowych, będą osiągały porównywalne wartości.
Dokonana przy okazji przeprowadzonych pomiarów analiza podziału na odcinki sieci torów tramwajowych we Wrocławiu
(zestawienie sporządzone przez zamawiającego [1]) uwidoczniła pewne jej niedoskonałości. W niektórych miejscach niepotrzebny jest podział na dwa sąsiadujące ze
sobą odcinki, nie oddzielone od siebie węzłem (np. ul. Szczytnicka i Curie-Skłodowskiej), w innych zaś taki podział powinien
nastąpić, wraz z ustanowieniem nowego
węzła rozjazdowego (np. skrzyżowanie ul.
Kazimierza Wielkiego i Widok).
Niekorzystny jest również przyjęty niekiedy sposób numeracji torów (losowy,
nieuporządkowany, albo powodujący, że
zastosowane numery torów w węzłach
rozjazdowych pozostają w sprzeczności
z numerami torów sąsiednich odcinków
szlakowych). W przypadku precyzowania
założeń dla przeprowadzenia analogicznych pomiarów w przyszłości wskazane
byłoby skorygowanie tych niedociągnięć.
Przy najbliższej nowelizacji przepisów
tramwajowych wskazane jest określenie
pełnego zestawu odchyłek dopuszczalnych parametrów geometrycznych torów,

co najmniej dla dwóch przedziałów prędkości (osobno dla odcinków szlakowych,
a osobno dla pętli, krańcówek i węzłów),
a może nawet wzorem kolei - dla kolejnych
prędkości (od 20 do 80 km/h, co 10 km/h).
Na zakończenie wypada wspomnieć
o pewnej ogólnej niedoskonałości toromierzy w stosunku do drezyn pomiarowych. Otóż te drugie wywierają naciski
na szynę porównywalne z rejestrowanymi
podczas przejazdu normalnych pojazdów
szynowych, czyli jeśli w pewnych miejscach tor w wyniku zużycia eksploatacyjnego ulega ugięciom w wyniku nacisku
kół przejeżdżających pojazdów, to jedynie
pomiary drezyną są w stanie odzwierciedlić właściwą jego geometrię. Pomiary
znacznie lżejszym toromierzem, mogą
nie ujawnić rzeczywistych wartości geometrycznych deformacji toru (mogą więc
dawać obraz nieco zafałszowany). Dlatego na kolei oprócz toromierzy, używa się
znacznie droższych drezyn pomiarowych.
W komunikacji tramwajowej w Polsce, nawet w przypadku największych miast, posiadanie takiej drezyny należałoby uznać
za ekonomicznie nieuzasadnione. Pewnym
wyjściem z sytuacji mógłby być zakup jednej takiej maszyny i wspólne jej użytkowanie i utrzymywanie przez zarządzających
infrastrukturą tramwajową w polskich miastach (co nie jest już takie łatwe jak na kolei, gdzie torami w skali niemal całego kraju
zarządza jeden podmiot). 
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parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego (kąta tarcia wewnętrzne
wytrzymałości gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu) uzyskanych różn
interpretacji danych z testu CPTU wykonanego w jednym punkcie podłoża auto
Wykorzystano kilka różnych metod klasyfikacyjnych, w tym podane w Polskic
PN-EN 1997-2 oraz PN-B-04452. Celem analizy było sprawdzenie poprawnośc
wiarygodności wyników przy założeniu, że interpretację wykonuje osoba z niew
doświadczeniem w tej dziedzinie, bazując wyłącznie na powszechnie dostępnyc
nomogramach. Uzyskane dane porównano dodatkowo z wiarygodną interpretac
przez firmę specjalistyczną.

Geotechnika

Identyfikacja rodzaju gruntu

oraz parametrów wytrzymałościowych podłoża na podstawie
wyników badań sondąPierwsza
statyczną
CPTU
cześć analizy
– określenie stratygrafii podłoża (miąższości i granic wa

oraz parametrów stanu na podstawie sześciu różnych metod, wykazała, że stoso
zarówno nomogramów stworzonych dla gruntów polskich jak i tych spoza gran
Rozpoznanie podłoża budowlanego pod infrastrukturę
drogową
coraz
częściej odbywa
się dziś
na podstawie wartości
zaawansowanych
metod badawczych,
kraju,
daje
podobne
wyniki.
Natomiast
szacowanych
parametrów mec
takich jak sondowanie statyczne CPTU. W trakcie testu mierzone są trzy parametry penetracji: opór stożka qc, tarcie na tulei ciernej fs oraz ciśnienie porowe
mogą
się
znacznie
różnić.
Potwierdza
to
konieczność
wykonywania
u. Na ich podstawie, korzystając z dostępnych w literaturze nomogramów i metod empirycznych, można określić profil podłoża (rodzaj gruntu oraz tego typu d
przez wykwalifikowane
zespołyniezbędne
badawcze,
dysponujące
nie tylko wy
poziom zwierciadła wody gruntowej) oraz szacować wyłącznie
wartości mechanicznych
parametrów ośrodka gruntowego,
do prawidłowego
projektowania obiektów drogowych. Wiarygodne wyniki mogą
być uzyskane jednak wyłącznie
gdy stosowane
korelacje są
adekwatne
dla danego
gruntu.
porównywalnych
badań,wtedy,
ale przede
wszystkim
bogatą
wiedzą
i doświadczeniem
Niezbędna jest zatem wiedza o procesach geologicznych i antropologicznych, jakie przyczyniły się do powstania badanego podłoża.
interpretacji wyników sondowań statycznych.
Artykuł przedstawia próbę porównania wyników identyfikacji rodzaju gruntu oraz wartości parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego (c’, f’
Anna Orzeł, Magdalena Kowalska

oraz cu) uzyskanych różnymi metodami interpretacji danych z testu CPTU wykonanego w jednym punkcie podłoża autostrady A1. Wykorzystano kilkanaście różnych metod klasyfikacyjnych, w tym podane wSłowa
Polskichkluczowe:
Normach PN-EN
1997-2 oraz
PN-B-04452. Celem
analizy było
sprawdzenie
poprawności
i
CPTU;
Identyfikacja
rodzaju
gruntu;
Parametry
mechaniczne
wiarygodności wyników przy założeniu, że interpretację wykonuje osoba z niewielkim doświadczeniem w tej dziedzinie, bazując wyłącznie na dostępnych
wzorach i nomogramach.
Pierwsza cześć analizy – określenie stratygrafii podłoża (miąższości i granic warstw gruntu) oraz parametrów stanu na podstawie 11 różnych metod,
Wprowadze
nie amerykańskich, jak i polskich, daje podobne wyniki. Natomiast wartości szacowykazała, że stosowanie zarówno nomogramów stworzonych
dla gruntów
wanych parametrów mechanicznych mogą się różnić, w zależności od parametru, nawet trzykrotnie. Potwierdza to konieczność wykonywania tego typu
dokumentacji wyłącznie przez wykwalifikowane zespoły badawcze, dysponujące bogatą wiedzą i doświadczeniem w interpretacji wyników sondowań
W związku z intensywnie rozwijającym się b udownictwem infrastrukturalnym,
statycznych.

w Polsce rozpoznanie podłoża odbywa się poprzez zastosowanie zaawansowan
badawczych in situ, takich jak sondowanie statyczne piezostożkiem CPTU. Tes
na
określenie
zarówno
stratygrafii
cesie
projektowania
obiektów
drogowych.podłoża
gdzie: (rodzaj gruntu, granice warstw, pozi
zwierciadła
wody
gruntowej),
wielu parametrów
mechanicznych
Dodatkową
zaletą
sondowania
CPTUjak
jesti wartości
an – współczynnik
powierzchni stożka
rówciągłość
uzyskiwanego profilu
podłoża orazwarstwy,
ny stosunkowi
pola powierzchni
przekroju
charakteryzujących
poszczególne
a niezbędnych
w procesie
projektow
stosunkowo
krótki
czas realizacji.zaletą sondowania
poprzecznego
do jego
całkodrogowych.
Dodatkową
CPTUnetto
jeststożka
ciągłość
uzyskiwanego
p
witego pola powierzchni – zależny od konoraz stosunkowo krótki czas realizacji.
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Wprowadzenie
W związku z intensywnie rozwijającym
się budownictwem infrastrukturalnym, coraz częściej w Polsce rozpoznanie podłoża
odbywa się poprzez zastosowanie zaawansowanych metod badawczych in situ, takich
jak sondowanie statyczne piezostożkiem
CPTU. Test ten pozwala na określenie zarówno stratygrafii podłoża (rodzaj gruntu,
granice warstw, poziom zwierciadła wody
gruntowej), jak i wartości wielu parametrów
mechanicznych charakteryzujących poszczególne warstwy, a niezbędnych w pro-
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Bezpośrednim wynikiem badania są war- strukcji sondy (tu przyjęto an = 0,9),
tości trzech parametrów penetracji, wyraża- u0 – ciśnienie hydrostatyczne,
Bezpośrednim
trzech
parametrów
wy
nych
w jednostkachwynikiem
naprężenia: badania
oporu stoż-są wartości
σv0 – składowa
pionowa
całkowitegopenetracji,
napręjednostkach
naprężenia:
oporu
stożkażenia
qc, tarcia
na tulei ciernej f s oraz ciśnienia
ka
qc, tarcia na tulei
pierwotnego,
ciernej fs oraz
ciśnienia
σ’v0 = σv0 - u0 –symbolem
wody
w porach
gruntu
u, który
zwykle jeżeli
składowa pionowa
efektywporach
gruntu
u, który
zwykle
jeżeli opisywany
u2 oznacza
ciśnienie
opisywany
symbolem
u
nego
naprężenia
pierwotnego.
oznacza
ciśnienie
bezpośrednio za stożkiem.
Na ich podstawie oblicza się wielkości skorygowane
2
mierzone bezpośrednio za stożkiem. Na ich
uwzględniające budowę końcówki penetracyjnej, czy np. wzrost naprężenia pie
Oszacowanie profilu podłoża na podpodstawie oblicza się wielkości skorygowagłębokością.
Są to np.:
ne, uwzględniające budowę końcówki pe- stawie parametrów penetracji polega na
netracyjnej, czy np. wzrost naprężenia pier- skorzystaniu z odpowiednich metod em skorygowany
całkowity
opór pirycznych,
na stożku:opartych na badaniach kalibrawotnego
z głębokością. Są to
np.:
cyjnych. Są one zwykle dostępne w formie
• skorygowany całkowity opór na stożku:
qt  qc  u 2 (1  a n ) , (1) nomogramów lub wzorów zamieszczonych
w normach oraz literaturze branżowej. Nie• współczynnik tarcia:
f
stety metody klasyfikacyjne bazują często
f
s
 współczynnik
Rff  fsss 100
100tarcia:
% ,,
R
%
R ff  qq c 100% ,
(2) na badaniach wąskich grup gruntów niekoq ccc
niecznie występujących na obszarze Polski.
 znormalizowany
znormalizowany współczynnik
współczynnik
tarcia:

tarcia:
Stąd należy
• znormalizowany
współczynnik tarcia:
 znormalizowany
współczynnik
tarcia:zakładać, że wiarygodne oszacowanie rodzaju i parametrów gruntu pofffss
Frr 
,
(3) winno wymagać posiadania wiedzy o pross
F
,
Frr  qq c  v 0 ,
cesach geologicznych i antropologicznych,
q ccc   vvv000
jakie przyczyniły
do powstania
badanego

znormalizowany
współczynnik
ciśnieniasięwody
wody
w porach
gruntu:
• znormalizowany
współczynnik
ciśnienia
 znormalizowany
ciśnienia
w
gruntu:
znormalizowany współczynnik
współczynnik
ciśnienia
wody
w porach
porach
gruntu:
podłoża.
Z
tego
także
powodu
weryfikacją
wody w porach gruntu:
u  uuoo
u 2222 
u ,
wyników sondowania statycznego powinny
Bqq  u
B
Bqq  qqt  ovo0 ,,
(4) być zawsze uzupełniające testy laboratoryjqttt   vvv000
ne, przeprowadzone na próbkach pobra znormalizowany
znormalizowany opór
opór na stożku:
stożku:

• znormalizowany
opór na stożku: opór na
 znormalizowany
na stożku:
nych z badanego obszaru.
qtt vv00
q
W niniejszym artykule podjęto próbę
(5)
Q  q tt   vv00 ,,
Q
Qtttt 
 '' v 0 ,
ustalenia profilu podłoża na podstawie sze ' vvv000
ściu różnych nomogramów klasyfikacyjnych

gdzie:
gdzie:
gdzie:
współczynnik powierzchni stożka
stożka równy stosunkowi
stosunkowi pola powierzchni
powierzchni pp
aaannn ––– współczynnik
współczynnik powierzchni
powierzchni stożka równy
równy stosunkowi pola
pola powierzchni
p
31
n
poprzecznego
netto
stożka
do
jego
całkowitego
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powierzchni
– zależny
zależny oo
poprzecznego
netto
stożka
do
jego
całkowitego
pola
powierzchni
–
p r zeg
ląd komunik
ac y jny – zależny o
poprzecznego netto stożka do jego
całkowitego
pola powierzchni
sondy (tu
(tu przyjęto
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0,9),
sondy
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w którym Nkt jest współczynnikiem zależnym
od wskaźnika plastyczności Ip oraz stopnia
Na wszystkich
nomogramach,
poza tymi
skonsolidowania
gruntu. Współczynnik
tenzamiesz
określenia
typusięgruntu,
znaleźć
informacje
powinno
określaćmożna
na podstawie
korelacyjnych
testów
polowych
lub laboratoryj-OCR.
kierunek
wzrostu
stopnia
prekonsolidacji
nych (w aparacie bezpośredniego ścinania
lub trójosiowego ściskania). Stwierdzono, że
Wybrane
metody szacowania wartości parame
jego wartość rośnie wraz ze wzrostem plastyczności a maleje wraz ze wzrostem wrażliDo określenia
wartości
wytrzymałości
gruntu na ś
wości gruntu.
Dla gruntów
normalnie i słabo
w przypadku
gruntów spoistych)
prekonsolidowanych
(o OCR = 1 -wybrano
2), np. dla wzór e
[3]: iłów miękkoplastycznych, Nkt przyjmuje wartości z przedziału 7 – 10, natomiast w przypadku zwartych i spękanych glin i iłów może
q t  30.
v 0 Zazwyczaj jednak wartość
to
c ubyć
 nawet
,
Nkt mieściNsiękt między 10 a 20. Na przykład
według Młynarka i Wierzbickiego [7] dla glin
zlodowacenia środkowopolskiego z obszaru
w którym
NktWielkopolskiej
jest współczynnikiem
od
Niziny
wartość tego zależnym
współ1. Wykresy parametrów otrzymanych z rzeczywistego badania sondą statyczną: opór stożka qc,
skonsolidowania
gruntu.
Współczynnik
ten
powin
czynnika wynosi ok. 12. Jeżeli brak jest jatarcie na tulei ciernej fs, ciśnienie porowe u. Numerami po prawej stronie zaznaczono wstępny
podział na warstwy
testów polowych
laboratoryjnych
(w aparacie
kichkolwiek lub
korelacji
lokalnych zalecaną
po- wartością
jest 14 – 15 że
[16][17].
oraz oszacowania wartości parametrów chaniczną, a więc bazują wyłącznie na
ściskania).
Stwierdzono,
jego Przyjmowawartość rośnie w
wartości bliżej
górnej granicy
uważaDla
są gruntó
wytrzymałościowych (kąta tarcia wewnętrz- miarze oporu stożka i tarcia na tulei ciernej.
wraz zenie
wzrostem
wrażliwości
gruntu.
nego f’ [º] oraz wytrzymałości na ścinanie Pozostałe z prezentowanych metod dotyczą za podejście bardziej bezpieczne [16].
OCR = 1 - 2), np. dla iłów miękkoplastycznych, N
W przypadku gruntów niespoistych paraw warunkach bez odpływu cu [kPa]) usta- badania z końcówką elektryczną i, oprócz
natomiast
w przypadku zwartych i spękanych glin
lonych w ten sposób warstw gruntowych. qc i fs, uwzględniają także pomiar ciśnienia metrem wytrzymałościowym oszacowanym
jednak
wartośćanalizy
Nkt mieści
się między
10 a 20. Na
był efektywny
kąt tarcia
Analizowane dane dotyczą jednego punktu wody w porach. Najczęściej stosowanymi
na podczas
[7]
dla
glin
zlodowacenia
środkowopolskiego
z ob
podłoża autostrady A1 na odcinku Świer- świecie są klasyfikacje Robertsona i in. [14] wewnętrznego f’. W analizie użyto dwóch
określenia
mak- jest jak
klany – Gorzyczki, dla którego zanotowano oraz Robertsona [13]; pierwsza bazuje
na metod w celu
współczynnika
wynosi
ok. jego
12. wartości
Jeżeli brak
symalnej.
rzeczywiste wartości parametrów penetracji wartościach qt i Rf, druga (w postaci dwóch
wartością
jest 14 – 15 [16][17]. Przyjmowanie wa
nich, przedstawiona
przedstawione na rysunku 1. Do głębokości osobnych nomogramów) – na wartościach
podejściePierwsza
bardziejz bezpieczne
[16]. przez
rozpoznania nie stwierdzono występowania znormalizowanych Qt, Fr oraz Bq. Warto za- Schmertmanna [18] i dotycząca normalnie
wody gruntowej. Uzyskane wyniki ostatecz- uważyć, że nie określa się w nich konkretnej skonsolidowanych piasków, wymaga wstępW przypadku
gruntów
niespoistych
w
nie określenia
stopnia
zagęszczenia parametrem
gruntu
nie porównano z wzorcowymi, za jakie uzna- nazwy gruntu, a jedynie „charakter zachowaanalizy
efektywny
tarcia wewnętrznego
’
no interpretację bardziej kompleksowych nia” (Soil Behavior Type). Podobnie należy
in- IDbył
, co można
uzyskaćkąt
korzystając
np. z zależbadań tego podłoża (obejmujących również terpretować nomogram Douglasa i Olsena
ności
między
pionowym
naprężeniem
efekokreślenia jego wartości maksymalnej.
testy laboratoryjne) wykonaną przez firmę, [1]. Klasyfikacja Jefferiesa i Daviesa [2] stano- tywnym σ’v0 a oporem stożka qc (rys. 9). Wektórej pracownicy dysponują bogatym kil- wi połączenie dwóch nomogramów Robert- dług Sikory [19] błąd oszacowania wartości
Pierwsza z nich, przedstawiona przez Schmertma
kudziesięcioletnim doświadczeniem, ściśle sona z 1990 roku i wprowadza współczynnik kąta tarcia wewnętrznego tą metodą może
skonsolidowanych
piasków, wymaga wstępnie ok
współpracują z czołowymi jednostkami materiałowy Ic, ułatwiający interpretację da- wynieść ok. ± 1.5º dla piasków jednorodmożna
uzyskać
korzystając
np. z zależności międ
naukowymi na świecie specjalizującymi się nych z użyciem programu komputerowego: nych.
a oporem2 stożka qc (rys. 9). Według
Sikory [19] b
w tego typu testach i stanowią autorytet
2
I c = 3 − log 10 Qc ⋅wewnętrznego
1 − Bq
+ [1,5tą
+ 1metodą
,3(log 10 ⋅ może
Fr )] wynieść (6)
w zakresie badań CPT, o czym niech świadok. ± 1.5º
czą choćby prace [4][5][6].
Druga metoda
zaprezentowana
przez
RoNa wszystkich nomogramach, pozaDruga
tymi metoda
zaprezentowana
przez
Robertsona
Wybrane nomogramy klasyfikacyjne
zamieszczonymi w PN-B-04452:2002, oprócz bertsona i Campanellę [15] pozwala na oszawartości kąta tarcia wewnętrznego średnio ściśliw
określenia typu gruntu, można znaleźć infor- cowanie wartości kąta tarcia wewnętrznego
podobnej
zależności
wzoru:kwarcowych na
Do analizy profilu podłoża wybrano sześć macje
ściśliwychi piasków
– np.
konsystencję,
czy
Na dodatkowe
wszystkich
nomogramach,
pozaśrednio
tymi zamieszczonymi
w PN-B-04452:200
różnych metod klasyfikacyjnych: Schmert- kierunek wzrostu stopnia prekonsolidacji podstawie podobnej zależności i wzoru:
określenia typu gruntu, można znaleźć informacje dodatkowe – np. konsysten
manna z 1978 r. [18] (rys. 2), Douglasa i Olse- OCR.

1   q 
kierunek
wzrostu stopnia prekonsolidacji
na z 1981 r. [1] (rys. 3), Robertsona z 1990 r.
tg '  OCR.log c   0.29 . (8)
2.68    ' v 0 
[13] (rys. 4), Jefferiesa i Davisa z 1991 r [2] (rys. Wybrane metody szacowania wartości

Wybranemechanicznych
metody szacowania wartości parametrów mechanicznych
5) oraz dwie metody uwzględnione w PN- parametrów
B-04452:2002 [11] – wykres Marra z 1981 r.
Interpretacja wyników badania - ocena
Inte rpretacja
wyników badania - ocena rodzaj
(rys. 6) i klasyfikację Robertsona i in. z 1986 r.
Do
określenia
wartości
wytrzymałości
rodzaju
gruntu
Do określenia wartości wytrzymałości
gruntu
na ścinanie w warunkach bez o
[14] (rys. 7) dostosowaną do polskich nazw gruntu na ścinanie w warunkach bez odw przypadku gruntów spoistych) wybrano wzór empiryczny zaproponowany
profilu
gruntowego r
gruntów.
pływu cu (tylko w przypadku gruntów spo- Określenie
Określeniestratygrafii
stratygrafii profilu
gruntowego
[3]:wybrano wzór empiryczny zapropoistych)
rozpoczęto
podziału profilu
na 14ocenę
warstw zmian w
(patrz rysunek
1)odpoprzez
wizualną
Najstarsze nomogramy Schmertmanna nowany przez Lunne i in. [3]:
(patrz
rysunek 1)
poprzez wizualną
ocenę (wzor
obliczono
wartości
wszystkich
parametrów
[18], Marra [11] oraz Douglasa i Olsena [1]
zmian wartości parametrów penetracji. Naqt   v0
nomogramy
klasyfikacyjne punktów odpowiadają
cu 
,
(7) stępnie obliczono wartości wszystkich paopracowano w celu interpretacji wyników
N kt
pomiarów sondą statyczną z końcówką merametrów (wzory (1) – (5)), niezbędnych do

[
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(

{

})]

w którym Nkt jest współczynnikiem zależnym od wskaźnika plastyczności Ip
na podstawi
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2. Klasyfikacja Schmertmanna qc - Rf [18] z naniesionymi punktami odpo- 3. Klasyfikacja Douglasa i Olsena qc - Rf [1] z naniesionymi punktami odwiadającymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża (TSF =
powiadającymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża
~100 kPa)

naniesienia na nomogramy klasyfikacyjne
punktów odpowiadających poszczególnym
warstwom. Założono średni ciężar gruntów
w wysokości 20 kN/m3.Wyniki przedstawiono na rysunkach 2 - 7. Na nomogramach
celowo pozostawiono opisy rodzajów gruntów w języku angielskim w celu łatwiejszego
ich porównania z symbolami obowiązującymi obecnie wg PN-EN ISO 14688 [12].
Z uwagi na to, że warstwy 3 i 4 na większości nomogramów były klasyfikowane jako
jeden typ gruntu, ostatecznie połączono je
w jedną warstwę. To samo dotyczyło warstw
nr 6 i 7, 9 i 10 oraz 11 i 12. Ostatecznie w analizowanym profilu wyróżniono 10 warstw,
rodzaj każdej przyjęto jako ten, który powta-

rzał się najczęściej wśród analizowanych klasyfikacji. Wyniki porównano z interpretacją
wzorcową i przedstawiono na rysunku 8.
Wyraźnie widoczne jest duże podobieństwo (w niektórych miejscach wręcz całkowita zgodność) wyników uzyskanych przez
autorki z rezultatami uzyskanymi przez firmę
specjalistyczną. Dotyczy to zarówno granic
warstw, jak i rodzajów gruntów.
Najlepsze dopasowanie uzyskano na podstawie klasyfikacji normowych oraz nomogramu Jefferiesa i Davisa. Warto podkreślić,
że poprawne oszacowanie typu zachowania
gruntu uzyskano mimo tego, że do głębokości 6.5 m w podłożu występował materiał
nasypowy. Tego typu grunt w przypadku

klasycznej metody rozpoznawania podłoża
(wiercenie + badania makroskopowe) bardzo często jest opisywany wyłącznie symbolem NN, bez żadnej informacji na temat jego
uziarnienia i parametrów mechanicznych.
Interpretacja wyników badania - oszacowanie wartości parametrów mechanicznych gruntu cu i f’
Wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu cu została obliczona
dla warstw gruntów spoistych, tj. 3 – 6 oraz
8 – 10, na podstawie wzoru (7). Stopień prekonsolidacji gruntów, potrzebny do przyjęcia wartości współczynnika empirycznego

4. Klasyfikacja Robertsona [13] z naniesionymi punktami odpowiadającymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża
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6. Klasyfikacja Marra z PN-B-04452:2002 [11] z naniesionymi punktami
odpowiadającymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża

5. Klasyfikacja Jefferiesa i Daviesa [2] z naniesionymi punktami odpowiadają- 7. Klasyfikacja Robertsona z PN-B-04452:2002 [11] z naniesionymi punktacymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża
mi odpowiadającymi poszczególnym warstwom analizowanego podłoża

8. Porównanie profilu podłoża uzyskanego na podstawie analizy wybranych metod klasyfikacyjnych (po stronie lewej) oraz profilu określonego przez firmę specjalistyczną (po prawej stronie)

34

pr zegląd komunik ac yjny

Nkt, oszacowano w sposób przybliżony bazując na nomogramie klasyfikacyjnym Robertsona [13], tzn. na podstawie kierunku
i odległości od wyznaczonej na nomogramie
strefy gruntów normalnie skonsolidowanych. Uznano, że większość gruntów w profilu podłoża jest słabo prekonsolidowana,
przyjęto dla nich zatem wartość współczynnika równą 15, jedynie warstwy 3 i 5 uznano
za silniej prekonsolidowane i dlatego przyjęto wartości Nkt równe odpowiednio 18 i 20.
Otrzymane wartości cu zostały porównane z interpretacją wzorcową przedstawioną
przez firmę specjalistyczną i przedstawione
w Tab. 1. Porównanie wykazuje nawet ponad 30% różnice w wartościach, co wynika
z braku informacji o genezie i historii gruntu i bardzo przybliżonego szacowania OCR
wyłącznie na podstawie nomogramów
klasyfikacyjnych. Należy wziąć tu również
pod uwagę fakt, że wytrzymałość gruntu na
ścinanie w warunkach bez odpływu wody
jest parametrem, na który wpływ mają takie
czynniki jak anizotropia, historia obciążenia,
czy prędkość odkształcenia, więc otrzymane
wartości należy zawsze traktować jako przybliżone.
Wartość kąta tarcia wewnętrznego f’ oszacowano dla dwóch warstw gruntów niespoistych:
2 i 7; pominięto pierwszą warstwę do głębokości 30 cm, ponieważ wyniki badania CPT blisko
powierzchni są zwykle niewiarygodne.
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Tab. 1. Porównanie wartości cu otrzymanych przez autorki specjalistyczną interpretacją wzorcową
Nr warstwy

Głębokość, m

Przyjęta wartość Nkt

cu, kPa (autorki)

cu, kPa (wzorzec)

3

– 3.0

18

159 (-14%)

185

4

3.0 – 4.0

15

115 (+21%)

95

5

4.0 – 5.6

15

120 (-12%)

137

6

5.6 – 6.5

15

104 (+32%)

79

8

8.4 – 10.0

15

190 (+13%)

168

9

10.0 – 10.8

15

228 (-5%)

240

10

10.8 – 12.0

15

222 (+ 8%)

205

Tab. 2. Porównanie wartości f’ otrzymanych przez autorki z interpretacją wzorcową
Nr warstwy

Głębokość, m

f`, °
(Schmertmann)

f`, °
(Robertson i Campanella)

f`, °
(wzorzec)

2

0.3 – 1.1

37.8 (+12%)

43.3 (+29%)

33.5

7

6.5 – 8.4

41.1 (+11%)

38.5 (+ 4%)

36.9

Na nomogramie Schmertmanna [18] (rys
9a) najpierw na podstawie oporu stożka
i wartości pionowego naprężenia pierwotnego oszacowano stopień zagęszczenia ID

a) 			

z tego, że wzór podany przez Robertsona
i Campanellę dotyczy piasków naturalnych,
podczas, gdy badane podłoże do głębokości 6 metrów składało się z nasypów.

b)

9. Nomogramy Schmertmanna [18] służące do szacowania wartości kąta tarcia wewnętrznego z
naniesionymi punktami odpowiadającymi warstwom niespoistym w analizowanym podłożu

[%], a następnie z rysunku 9b, bazując na informacji o rodzaju piasku (rys 8), odczytano
wartość kąta tarcia wewnętrznego. Uzyskane w ten sposób wyniki wraz z wartościami
f’, obliczonymi na podstawie wzoru (8) Robertsona i Campanelli [15], oraz wzorcowymi przedstawiono w Tab. 2.
Tak jak w przypadku wytrzymałości na
ścinanie w warunkach bez odpływu, wyniki dotyczące efektywnego kąta tarcia wewnętrznego różnią się od wartości uznanych
za wiarygodne nawet o 30%. W przypadku
obu warstw różnice te występują w kierunku
pogorszenia bezpieczeństwa tj. oszacowane
przez autorki wartości są większe. Znaczna
różnica w wartościach f’ obliczonych dla
warstwy 2 wynika najprawdopodobniej
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Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono próbę określenia profilu podłoża w zakresie rodzaju
gruntu oraz jednego z dwóch parametrów
mechanicznych: efektywnego kąta tarcia
wewnętrznego – w przypadku gruntów
niespoistych i wytrzymałości na ścinanie
w warunkach bez odpływu – w przypadku
gruntów spoistych, na podstawie rzeczywistych pomiarów parametrów penetracji
w teście CPTU. Celem tego postępowania
było między innymi sprawdzenie, czy osoba nieposiadająca praktycznie żadnego doświadczenia w interpretacji wyników sondowania statycznego jest w stanie prawidłowo
oszacować poszukiwane wielkości bazując

wyłącznie na dostępnych w literaturze informacjach tj. sześciu różnych nomogramach
klasyfikacyjnych oraz trzech powszechnie
dostępnych metodach szacowania wartości wspomnianych parametrów. Uzyskane
przez autorki wyniki zostały porównane
z tymi uzyskanymi przez firmę, która tymi
zagadnieniami zajmuje się w sposób profesjonalny.
Okazało się, że określenie rodzaju gruntów występujących w podłożu na podstawie
wyników badania CPTU jest zadaniem czaso- i pracochłonnym, jednak niezbyt skomplikowanym i nawet osoba o niewielkim
doświadczeniu w tym zakresie jest w stanie
oszacować profil podłoża bez użycia specjalistycznych programów komputerowych
i z użyciem prostych metod matematycznych.
Niestety uzyskana w ten sposób wiedza
jest zdecydowanie niewystarczająca do
projektowania konstrukcji geotechnicznych. Wynika to z zapisów Eurokodu 7
[8][9], który zastępując m.in. „starą” Polską
Normę PN-81/B-03020 [10], odstąpił od
możliwości określenia wartości parametrów mechanicznych gruntów (wytrzymałościowych i odkształceniowych) na
podstawie tylko ich rodzaju i stanu. W aktualnej sytuacji prawnej prawidłowe rozpoznanie podłoża powinno obejmować
przede wszystkim wiarygodne oszacowanie wartości parametrów geotechnicznych, a w tym zakresie interpretacja wyników badania piezostożkiem nie jest już
zadaniem tak prostym. Niezbędna do tego
celu jest wiedza na temat genezy gruntów, czy ograniczeń stosowanych metod,
a przede wszystkim bardziej kompleksowe
rozpoznanie podłoża. Jest to szczególnie
potrzebne w przypadku korzystania z metod empirycznych, które często są opracowywane na podstawie gruntów o innym
pochodzeniu niż te, do interpretacji których mają zostać wykorzystane. Przy obecnym stanie wiedzy niezbędne jest więc
takie rozpoznanie podłoża, które oprócz
testów polowych obejmuje też pobranie
prób o możliwie nienaruszonej strukturze
i przeprowadzenie kalibrujących badań
laboratoryjnych. Interpretacja wyników
badań powinna być w takim przypadku
wykonywana przez profesjonalne zespoły
badawcze. 
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SITK-RP
Przegląd Komunikacyjny objął patronatem medialnym
XIII. Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
Konferencja odbędzie się w dniach 03-05 grudnia 2014 roku w Zakopanem w Hotelu Mercure
Zakopane Kasprowy
Tematyka konferencji będzie między innymi obejmować:
1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji
infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
2. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (aktywami).
3. Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu
kolejowego, w tym dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych.
4. Racjonalizacja uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych
projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 - 2020.
Szczegóły: http://www.sitk.org.pl
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5 Piotr Mackiewicz

Cable railway as an effective overhead transport
system
Cable car is an interesting means of transport. The first technical solutions allow to transport materials and raw materials. In time, the
development of civilization appeared ropeways to transport people.
The article presents the basic information in the field of cable. Discusses classification and presents the history of the railway and its
evolution. Focuses on an overhead railways for the transport of people and goods. Discussed the various types and selected examples
of railways in operation in the world, pointing to the effectiveness of
human beings.
Keywords: Cable railway; Public transport
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5 Igor Gisterek

Déjà vu – modern solutions in urban mass transit then
and now
Many today solutions in urban mass transit are considered recent
inventions. In common thought such solutions as low-floor cars or
air conditioning occur as soon as local transit authority buys such
equipped vehicles. Even people interested with mass transit history
do not always notice that many of mentioned inventions have already
occurred about a century ago. This paper reveals genesis of some of
modern solutions which base on tramway examples from less recent
history. In many cases it appears that expensive, fragile and ubiquitous
electronics can be in many cases substituted with fine mechanics.
Keywords Urban mass transit; Tramway; History
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20 Sławomir Goliszek

Improved accessibility train of province capitals of
Eastern Poland in the investment variant - comparative
analysis
Investments in rail infrastructure are energy-intensive (the time and
the cost of investment), from here decision-makers are giving undertakings of this type up for the modernization. Analysed volume of the
area izochrones train lets present possibilities of her improvement including plans of the expansion networks according to PKP S.A in 2011
Incurred in this way maps and graphs depict the train accessibility,
i.e. izochrony train according to the timetable Polish State Railways
2011 / 2012, izochrones train with including infrastructure investments after 2020, of calculations of the area izochrones. In order to
draw up comparing the train accessibility of cities of Eastern Poland
in the investment madman is (the exchange and the development of
infrastructure, exchange of means of transporting, structure of new
connections), as well as of describing changes of the accessibility before and after investment.
Keywords Railway accessibility; Isochrones
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24 Jacek Makuch

Tram track geometry measurement by digital track
gauge in Wrocław
The article presents the course of complex measurements of tram
tracks geometry effected in Wrocław in 2011, using self-registering
digital track gauge to continuous measurements. Used measuring
device was characterized. Organizational conditioning of executing
investigations and research experiences were described. Software
possibilities of measurements results were presented. In recapitulation conclusions of this type researches were formulated.
Keywords: Tram track; Diagnostics; Track gauge
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31 Anna Orzeł, Magdalena Kowalska

Influence of modern solutions used in tram transport
on the aesthetic of urban space

Identification of soil type and estimation of strength
parameter values based on piezocone penetration
testing.

Urban space designing is a very difficult task because of need to reconcile interests of many groups of users. Functional issues must be
consistent with environmental requirements, which have an influence on health of residents. Additional issues are aesthetic requirements - these for buildings are obvious for a long time, but technical
infrastructure was always designed to be primarily functional. Among
technical infrastructure of cities, transport infrastructure have particular impact on urban space. After period of the reign of cars in cities, it
is time to return to public transport. The use of modern solutions in
tram transport can have a significant impact on the quality of urban
space. The article discusses the issue on the example of newly built
and modernized tram networks in France.
Keywords Tram; Tram track; Green tram track; Trams in France

Identification of soil profile for road infrastructure projects is nowadays more and more frequently carried out on the basis of advanced
in situ techniques – such as piezocone penetration CPTU. During the
test three parameters are measured: cone resistance qc, sleeve friction
fs and pore pressure u. Based on them, with the use of nomograms
and empirical methods available in the literature, it is possible to characterize ground profile (soil type and groundwater table depth) and
estimate values of mechanical parameters of the soil massif – needed to design any road structure correctly. Reliable results may be
obtained however only when correlations adequate for the specific
subsoil are used. So, indispensable is knowledge about geological and
anthropological processes that have influenced forming of the current geological profile.
Keywords: CPTU; Soil type identification; Strength soil parameters
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Nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa 		
Dokonanie wpłat				
Przesłanie zaproszeń			

- do 10.09.2014
- do 30.09.2014
- do 30.09.2014
- do 10.10.2014

ADRES DO KORESPONDENCJI
SITK RP Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 pok. 216
50-020 Wrocław
Tel./fax 71 343 18 74, 666 931 866
email: sitk-wroclaw@not.pl
www: sitk.pkp.wroc.pl

INFORMACJA DODATKOWA
Konferencja rozpoczyna się 23.10.2014 o godz. 11.00 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze, ul Sudecka 63, tel. +48 75-754-91-48.
Zakończenie Konferencji przewiduje się 24.10 około godz.15. Podczas trwania Konferencji będzie możliwa prezentacja firm oraz wystawa
materiałów i eksponatów związanych z tematyką Konferencji. Istnieje możliwość umieszczania reklam w materiałach konferencyjnych. Materiały konferencyjne zostaną wydrukowane w numerze 10/2014 Przeglądu Komunikacyjnego. Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają
dodatkowym procedurom opisanym szczegółowo na stronie internetowej czasopisma. W przypadku spełnienia wymogów formalnych
artykuł otrzymuje 4 punkty wg listy MNiSW.

