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Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia
techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzielimy na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury
transportu” i „pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację, do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Pierwszym krokiem jest przesłanie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI (do pobrania ze strony: przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl). W zgłoszeniu należy
podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie (w przypadku większej liczby
autorów konieczne są dane o wszystkich osobach oraz wskazanie autora korespondencyjnego), tytuł artykułu oraz streszczenie i słowa kluczowe (te
informacje także w języku angielskim). Konieczna jest także deklaracja, czy artykuł ma być zaliczony do grupy „wnoszących wkład naukowy...”, czy „pozostałe”. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim. Możliwe jest przesłanie od razu całego artykułu (zgłoszenie + artykuł + oświadczenie
Autora, opracowanych według zasad jak niżej).
Na podstawie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję odnośnie zaproszenia Autora do nadesłania artykułu lub sugeruje
przesłanie do innego czasopisma.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (na przykład Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także
wstawić do pliku z tekstem. Możliwe jest oznaczenie miejsc w tekście, w których
autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna
numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotografie itp.) oraz tabel.
2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
justowania, dzielenia wyrazów, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów.
4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numeracja
odpowiada zestawieniu na końcu artykułu (oznaczonego jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. Nie należy zamieszczać
informacji o materiałach źródłowych w przypisach.
5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.
Po akceptacji ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI należy dosłać: artykuł (bez danych
identyfikujących autora) z materiałami dodatkowymi, takimi jak tabele, ilustracje
(wkomponowane w tekst lub w oddzielnych plikach) oraz „Oświadczenie Autora
korespondencyjnego”.
Do przygotowania załączników można wykorzystać pliki (do pobrania ze strony:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl):
• „Wzór artykułu” – plik edytora Word, który może być podstawą formatowania własnego artykułu;
• „Oświadczenie Autora korespondencyjnego”.
Dodatkowo można skorzystać z następujących plików:
• "Przyład zgłoszenia artykułu" i „Przykładowy artykuł w wersji nadesłanej przez
Autora” – prosimy o przygotowanie własnego materiału w zbliżonej formie;
• „Przykładowy artykuł w wersji publikowanej w Przeglądzie Komunikacyjnym” – jest to ta sama pozycja jak w pliku wyżej, z tym że już po składzie
i druku, prosimy o porównanie obu wersji.
Uwaga!
Duże rozbieżności pomiędzy nadesłanym materiałem, a powyższymi wymaganiami spowodują odesłanie całości do autorów z prośbą o autokorektę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

redakcja-PK@sitk.org

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
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1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
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Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
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jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą
być oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych
i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja
materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
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• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.
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W numerze

Drodzy Czytelnicy!
W kolejnym, dziewiątym już w tym roku, numerze Przeglądu Komunikacyjnego
przedstawiamy pięć artykułów reprezentujących różne działy stale obecne na naszych
łamach. Numer otwierają zagadnienia związane ze światowym rynkiem ropy na progu
XXI. wieku (zagadnienia ogólne i przeglądowe). Następnie prezentujemy studia wpływu
rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań
powierzchniowych propagowanych do otoczenia (transport drogowy) oraz systemy
ekspertowe w ocenie kondycji przęseł mostowych z uszkodzeniami (inżynieria mostowa).
Ostatnie dwa artykuły dotyczą transportu kolejowego (bardzo często goszczącego
w Przeglądzie Komunikacyjnym), a konkretnie: analizy układu torowego północnej głowicy
stacji Poznań Główny po zaprojektowaniu dodatkowych torów szlakowych oraz prezentacji
(w zarysie) rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. Autorzy tych publikacji
reprezentują różne ośrodki: Instytut Transportu Samochodowego, Politechniki: Białostocką,
Wrocławską i Poznańską oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polskiej Akademii Nauk. Gratuluję Autorom owocnej publikacji i cieszę się z ogólnokrajowego
zainteresowania naszym czasopismem.
W najbliższym czasie przedstawimy zasady prenumeraty Przeglądu Komunikacyjnego
na rok 2014. Proszę śledzić informacje w kolejnych numerach oraz na naszej stronie
internetowej.
Życzę zajmującej lektury
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Maciej Menes

Światowy rynek ropy naftowej na progu drugiej
dekady XXI wieku
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę światowego zużycia energii w latach 2000-2011, ze szczególnym uwzględnieniem
w tym bilansie ropy naftowej. Przedstawiono również poziom wydobycia tego surowca w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, a także
poziom zużycia, eksportu i importu ropy naftowej w ujęciu globalnym oraz w podziale na największych producentów, konsumentów,
eksporterów i importerów. Scharakteryzowano ponadto poziom
i lokalizację światowych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ropy naftowej oraz kwestie ich wystarczalności z jednej
strony w perspektywie zakładanego rozwoju społeczno-gospodarczego świata, z drugiej strony w kontekście zakładanego ograniczenia energochłonności gospodarki i zmian w strukturze zużywanych
nośników energii. Wskazano na decydujące znaczenie dla poziomu
wydobycia cen rynkowych ropy naftowej oraz ich nader luźny związek z cenami detalicznymi.
Słowa kluczowe: Ropa naftowa; Rynek światowy
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Krzysztof Robert Czech

Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej i obciążeń
dynamicznych od pojazdów na poziom drgań
powierzchniowych propagowanych do otoczenia
W artykule analizowany jest wpływ rodzaju nawierzchni drogowej
oraz obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom drgań propagowanych do otoczenia. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano w czterech lokalizacjach pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami o nawierzchniach: bitumicznej, betonowej,
brukowej oraz drogi gruntowej o nawierzchni żwirowej. Obciążenie
dynamiczne od pojazdów analizowano w trzech grupach: samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3.5 t, samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3.5 t oraz dodatkowo autobusy.
Analiza wpływu wyżej wymienionych czynników na poziom drgań
generowanych do otoczenia jest prowadzona w oparciu o maksymalne wartości przyspieszeń drgań.
Słowa kluczowe: Drgania drogowe; Propagacja drgań; Przyspieszenia
drgań
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Jan Bień, Małgorzata Gładysz, Mieszko Kużawa

Systemy ekspertowe w ocenie kondycji przęseł
mostowych z uszkodzeniami
Rosnące gospodarcze i społeczne znaczenie obiektów mostowych,
jako istotnych elementów sieci transportowej powoduje konieczność systematycznego doskonalenia metodyki zarządzania tym
obszarem infrastruktury. Szczególnie ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i użytkowników infrastruktury transportowej dzięki monitorowaniu zmian kondycji konstrukcji mostowych, powodowanych pojawiającymi się uszkodzeniami.
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii sieci
hybrydowych do tworzenia systemów ekspertowych wspomagających procesy oceny kondycji przęseł mostowych, z uwzględnianiem
występujących uszkodzeń. Zaprezentowano dwa narzędzia ekspertowe („FEST” oraz „NOBLA”), wykorzystujące bazy wiedzy stworzone
przy wykorzystaniu wyników obszernych analiz symulacyjnych.
Słowa kluczowe: Systemy ekspertowe; Zarządzanie mostami; Nośność;
Uszkodzenia
2
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Damian Kosicki, Piotr Dolata

Analiza układu torowego północnej głowicy stacji
Poznań Główny po zaprojektowaniu dodatkowych
torów szlakowych
W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwości wprowadzenia dodatkowych torów szlakowych z kierunku stacji Poznań
Wschód i posterunku Poznań POD (Jeżyce) na północną głowicę stacji Poznań Główny. Zaproponowano dwie koncepcje sposobu przebudowy głowicy rozjazdowej. W pierwszej koncepcji założono zapewnienie połączeń wszystkich torów szlakowych z każdym torem
przyperonowym stacji Poznań Główny, co w konsekwencji oznaczało konieczność zastosowania przede wszystkim rozjazdów o skosie
1:9 i promieniu 300 m, pozwalających na jazdę z prędkością 40 km/h
na kierunek zwrotny. Założeniem drugiej koncepcji było wykorzystanie jak największej liczby rozjazdów o skosie mniejszym, pozwalających na jazdę z prędkością 60 km/h na kierunek zwrotny, co oznaczało konieczność zrezygnowania z niektórych połączeń.
Zbadano ponadto optymalną intensywność ruchu północnej głowicy stacyjnej dla czterech wariantów: przy istniejącym układzie torowym i istniejącym obciążeniu ruchowym, przy istniejącym układzie
torowym i po wprowadzeniu ruchu taktowanego oraz po przebudowie układu torowego według obu koncepcji i przy taktowanym rozkładzie jazdy pociągów. Uzyskane wyniki nakazują ostrożne podejście do rozbudowy układów torowych, która przeprowadzona bez
wnikliwych analiz przepustowościowych może przynieść zyski niewspółmiernie małe do poniesionych kosztów. Z drugiej strony warto
poszukiwać optymalnej organizacji ruchu jako alternatywy dla kosztownych rozwiązań inwestycyjnych.

Słowa kluczowe: Kolej aglomeracyjna; Przepustowość; Układy torowe
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Ariel Ciechański

Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych
w Polsce
Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce to zjawiska dotąd słabo poznane, zarówno przez geografów, jak i historyków transportu. Problematykę tę dotychczas poruszają nieliczne publikacje
popularnonaukowe dotyczące pojedynczych sieci, brakuje natomiast opracowań traktujących naukowo to zagadnienie w sposób
całościowy. Koleje przemysłowe pełniły tymczasem bardzo istotną
rolę w systemach transportowych wielu regionów Polski. W artykule syntetycznie przedstawia się lokalizację oraz procesy rozwoju
i regresu sieci najważniejszych rodzajów kolei przemysłowych – piaskowych, górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud żelaza oraz cukrowniczych i leśnych. Wyprowadza się także wnioski dotyczące przyczyn powstania i upadku
poszczególnych rodzajów kolei przemysłowych. W stosunku do istniejących jeszcze sieci podejmuje się próbę przewidywania stojących przed nimi perspektyw.
Słowa kluczowe: Koleje przemysłowe; Rozwój i regres sieci transportowych

9 / 2013

Aktualności
Wreszcie powstanie ważna obwodnica.
Przetarg ogłoszony
Gazeta Wyborcza Bielsko - Biała, 20.06.2013

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił w czwartek
przetarg na budowę obwodnicy Żywca w kierunku Korbielowa oraz nowego mostu nad Sołą. Planowana na dwa lata inwestycja będzie miała bardzo szeroki zakres. W centrum Żywca zostanie
zbudowany nowy, atrakcyjny architektonicznie
most na Sole, podtrzymywany przez wielkie łuki.
Stary most jest już bowiem w bardzo złym stanie
i gdy tylko pojawia się zagrożenie powodziowe,
trzeba go zamykać ze względów bezpieczeństwa,
bo może runąć. Oprócz mostu zostanie zbudowany brakujący odcinek alei Jana Pawła II wzdłuż koryta Soły aż do ul. Witosa, gdzie powstanie nowe
rondo. Droga pobiegnie pod dojazdem do istniejącego mostu. W ten sposób powstanie obwodnica, którą kierowcy szybciej i wygodniej pojadą
do Korbielowa. Dzięki takiemu rozwiązaniu w centrum miasta będą znacznie mniejsze korki (...).

Kilkanaście milionów złotych na drogę.
Z Ostrowca do Ćmielowa
Gazeta Wyborcza Kielce, 1.08.2013

18 mln zł trafi z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 755 z Ostrowca Świętokrzyskiego do Ćmielowa. W czwartek podpisano umowę w tej sprawie.
Projekt, którego dotyczy finansowanie, jest częścią planowanej, większej inwestycji obejmującej
cały odcinek drogi wojewódzkiej 755 od Ostrowca Świętokrzyskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 79 Sandomierz - Warszawa - poinformował członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski (...).

Polskie i zagraniczne firmy chcą
budować obwodnicę Krakowa
Gazeta Wyborcza Kraków, 1.08.2013

18 firm i konsorcjów złożyło wstępne oferty
w pierwszym etapie przetargu na budowę drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa
w ciągu drogi ekspresowej S7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w przyszłym roku. Wśród wnioskodawców na budowę 4,5-kilometrowego odcinka
S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska w Krakowie są zarówno znaczące podmioty krajowe,
jak i firmy zagraniczne z takich państwa jak: Hiszpania, Austria, Portugalia, Turcja, Włochy i Niemcy.
Zarządca dróg ma teraz czas do 30 listopada tego
roku na zbadanie złożonych wniosków i wybranie
spośród nich podmiotów, które zostaną zaproszone do składania ofert ostatecznych (...).

Za 80 mln zł chcą rozbudować obwodnicę
Piotr Guzik, Gazeta Wyborcza Opole, 3.08.2013

Drogowcy chcą przebudować obwodnicę północną tak, żeby dwupasmowa jezdnia przebiegała po nasypie gęsto poprzetykanym przepustami.
Ma to zaradzić zalewaniu drogi przez wodę. O potrzebie przebudowy drogi przypomniała powódź
w 2010 roku. Fragment obwodnicy został wtedy
zalany wodą, a sama droga była zamknięta jeszcze przez kilka tygodni po opadnięciu wody (...).
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Plan zakłada budowę dodatkowej, dwupasmowej
jezdni między mostem nad Odrą a rondem przy
Makro. Miałaby przebiegać przez wysoki nasyp,
którego nie sięgałaby woda. Dzięki temu obwodnica byłaby przejezdna nawet w sytuacji, gdyby
trasa usytuowana niżej znalazła się pod wodą (...).

tostradową obwodnicę Wrocławia (już zbudowana) czy obwodnicę Stargardu Szczecińskiego, która jest w trakcie realizacji.

Zamknięto objazd autostrady A1.
Droga jest w tragicznym stanie

Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza, 29.08.2013

Gazeta Wyborcza Katowice, 9.08.2013

Do odwołania zamknięto dla ruchu drogę wojewódzką 932 pomiędzy Świerklanami a Marklowicami. - Droga będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Możliwy będzie tylko dojazd do posesji - informuje Ryszard Pacer z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wyjaśnia, że dotyczy to
odcinka pomiędzy skrzyżowaniem DW 932 z DW
930 w Świerklanach a ul. Wiosny Ludów w Marklowicach. - Stan techniczny tego odcinka był bardzo
zły, ale z powodu koniecznego objazdu mostu autostrady A1 w Mszanie i upałów nawierzchnia została tak zdeformowana, że zagraża bezpieczeństwu - dodaje Ryszard Pacer (...).

Rząd wprowadzi e-myto na nowych
drogach. Pod koniec roku łącznie 2690 km
Do końca roku na kolejnych 500 km autostrad
i dróg ekspresowych zostanie wprowadzony system elektronicznych opłat za przejazd ciężarówkami i autobusami. Rząd kończy prace nad rozporządzeniem w sprawie rozszerzenia do końca roku
sieci dróg objętych systemem viaToll, czyli elektronicznych opłat za przejazdy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej ponad
3,5 tony i autobusami. Od 31 października elektroniczne opłaty zostaną wprowadzone na autostradach i drogach ekspresowych o łącznej długości
379 km. Miesiąc później sieć e-myta zostanie rozszerzona o kolejne 121 km. Zgodnie z tym planem
do końca roku elektroniczne opłaty będą pobierane w sieci dróg o łącznej długości 2690 km. (...)

Ruda Śląska chce wydać milion złotych
na parkingi

Sanok za 2 lata ruszy z budową
obwodnicy. Dostanie 254 mln zł

Gazeta Wyborcza Katowice, 2.08.2013

Gazeta Wyborcza Rzeszów, 8.08.2013

Ponad 254 mln zł trafi w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 do Sanoka na budowę prawie 11-kilometrowego odcinka obwodnicy. Na rozpoczęcie inwestycji zaplanowanej
w 2015 roku uruchomione zostanie prawie 800
tys. zł. To pierwsze efekty pracy Zbigniewa Rynasiewicza, który dwa miesiące temu został wiceministrem transportu, budownictwa i gospodarski
morskiej. Na budowę 11 obwodnic w kraju w latach 2014-2020 konieczne będzie zabezpieczenie
4,7 mld zł. Pieniądze pochodzić będą z Krajowego
Funduszu Drogowego i Unii Europejskiej (...).

W tym roku Ruda Śląska buduje kolejne parkingi.
Miasto na ponad 100 nowych miejsc wyda ok. 900
tys. zł. Najwięcej nowych miejsc dla samochodów
będzie przy ul. Solidarności w Halembie. Powstanie tu parking na 60 aut, drogi dojazdowe, chodniki i oświetlenie. Wszystko ma być gotowe najdalej
za trzy miesiące. Następne parkingi także powstaną w Halembie - przy ul. Grodzkiej i Brodzińskiego.
Ich budowa to odpowiedź na głosy mieszkańców,
którzy skarżyli się że nie mają gdzie zostawiać samochodów. W ubiegłym roku w Rudzie przybyło
350 miejsc parkingowych.

Łazienkowski otwarty! Super tempo
drogowców. A co z metrem?

Rząd zmienia plany budowy dróg,
by nie stracić funduszy UE

Jarosław Osowski, Gazeta Wyborcza Warszawa,
9.08.2013

km, Gazeta Wyborcza, 22.07.2013

Rząd chce ustrzec się przed stratą unijnego dofinansowania na drogi. Dlatego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dopisuje
już istniejące lub powstające drogi. Jeśli KE znów
wstrzyma pieniądze, będzie można przeznaczyć je
na rozliczenie innej inwestycji - pisze „Puls Biznesu”.
KE zdążyła już zakwestionować budowę trzech
dróg ekspresowych. Unijni eksperci ocenili, że mogły w tym wypadku powstać zmowy cenowe i zablokowała 3,5 mld euro pierwotnie przeznaczone na ten cel. Rząd chce ustrzec się przed taką sytuacją, dlatego do POIŚ wpisał już istniejące drogi albo te, które właśnie powstają bez wsparcia UE
- donosi „Puls Biznesu”. Wartość dopisanych projektów szacuje się na 7,3 mld zł (4,8 mld tej kwoty wyłoży UE). Teraz, jeśli KE znów zakwestionuje wykonanie jakiejś inwestycji, pieniądze, które moglibyśmy stracić, zostaną przeznaczone na alternatywny projekt, zbudowany w całości za polskie fundusze. - Gdyby okazało się, że KE zakwestionuje nam
wykonanie jakiegoś projektu lub choćby części inwestycji, chcemy mieć wykonane, wpisane na listę i przygotowane do rozliczenia projekty alternatywne - mówi „PB” Adam Ździebło, wiceminister
rozwoju regionalnego. Do POIŚ dopisano m.in. au-

Duży sukces drogowców: most Łazienkowski
miał być remontowany dwa miesiące, a otwarto
go już po 2,5 tygodnia. Teraz pasażerowie czekają na szybsze zakończenie prac w metrze i przywrócenie ruchu na I linii. Most Łazienkowski należy
do najbardziej obciążonych przepraw przez Wisłę
w Warszawie. Dlatego jego zwężenie było dla kierowców dużym problemem. Cały ruch w obu kierunkach musiał się zmieścić na jednej połówce,
w dodatku wytyczono tam bardzo wąskie pasy
(tylko 1,8 szerokości - zwykle: 3-3,5 m). Od wczoraj
sytuacja niespodziewanie wróciła do normy: czynne są obie jezdnie (...).

Kto i za ile wybuduje estakadę
Lipska – Wielicka
Gazeta Wyborcza Kraków, 31.07.2013

W środę otwarto oferty w przetargu na budowę estakady tramwajowo-pieszo-rowerowej, która połączy ulice Lipską i Wielicką. Za tydzień ruszy
elektroniczna licytacja, dzięki której realizacja inwestycji może się okazać dużo tańsza, niż przewidywał wstępny kosztorys.
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Budowę estakady nad torami kolejowym stacji Kraków Płaszów udało się przyspieszyć dzięki pozyskaniu środków unijnych jeszcze w bieżącej perspektywie finansowania. Przez 600-metrowy obiekt będzie przebiegało torowisko tramwajowe, które połączy ulice Lipską i Wielicką, domykając pierwszą trasę szybkiego tramwaju w Krakowie - z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki (...).

Nowy most nad Odrą za 29 milionów
złotych
Gazeta Wyborcza Opole, 31.07.2013

Tyle będzie kosztować budowa nowej przeprawy między miejscowościami Cisek i Bierawa
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Za te pieniądze będą też zrealizowane remonty dróg dojazdowych do mostu. Prace już trwają. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się w środę. Jak
podkreśla Violetta Ruszczewska z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego, cała kwota pochodzić będzie ze środków zewnętrznych. - Składa się na nią blisko 20,5 mln zł ze Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa oraz 8,5 mln zł na modernizację dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi w 2010
roku – wylicza (...).

Most w Brzegu połączył brzegi.
Ma pół kilometra
mag, Gazeta Wyborcza, 27.06.2013

W czwartek zabetonowany został ostatni brakujący fragment mostu w Brzegu Dolnym. Konstrukcja
budowana była z obu brzegów Odry, aż obie części zetknęły się pośrodku rzeki. To jednak jeszcze
nie koniec prac. Kierowcy pojadą tamtędy pod koniec roku. Most ma ponad pół kilometra i jest jednym z najdłuższych w Polsce. Budowany był tzw.
metodą nawisową, co przy tych gabarytach konstrukcji było szczególnie widowiskowe. (...)
W ramach inwestycji realizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei powstała także 100-metrowa przeprawa nad rzeką Jeziorką. Dodatkowo
Skanska buduje prawie siedmiokilometrową drogę, którą będzie można dojechać do mostów.
Nowa jezdnia ma mieć po jednym pasie w każdym kierunku. Po stronie Brzegu Dolnego została do ułożenia już tylko ostatnia tzw. ścieralna warstwa asfaltu. Wzdłuż trasy trwa montaż ekranów
akustycznych. Po stronie Miękini prace są mniej
zaawansowane, trwa dopiero układanie kruszywa
i podbudowy pod jezdnię. Roboty mają się zakończyć pod koniec października.

Minibusy dla Gdańska. Tylko jeden chętny
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 10.08.2013

Firma spod Słupska jako jedyna zgłosiła się do
udziału w przetargu na dostawę 6 minibusów.
W piątek została zaproszona do złożenia oferty cenowej, na co ma tydzień. Zamawiający szacuje, że
wyniesie ona nie więcej niż 2,280 mln zł netto. Koperty w przetargu ograniczonym zostały otwarte
w poniedziałek. Wniosek o dopuszczenie złożyła tylko firma ABP Bus & Coach z Włynkówka koło
Słupska. Pierwsze dwie sztuki minibusów mają pojawić się w Gdańsku nie później niż 15 dni od dnia
podpisania umowy. Kolejne cztery sztuki w ciągu
pięciu miesięcy (...).
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Gdańsk zakończył testowanie autobusu
na baterie

Otwarcie tramwajów w Shenyang

Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza, 23.07.2013

Pierwsza z czterech planowanych w Shenyang linii
tramwajowych została oddana do użytku 15 sierpnia, przed rozpoczęciem 12. Narodowych Igrzysk
na początku września. Linia o długości 14,8 km liczy 16 przystanków i łączy Centrum Olimpijskie
z lotniskiem Taoxian. Docelowo, sieć czterech linii
o łącznej długości 60 km będzie obsługiwać strefę rozwoju wysokich technologii Hunnan na południu miasta. Spodziewana liczba pasażerów ma
wynosić 150 000 dziennie. Wagony w liczbie 30
sztuk dostarczyła firma CNR Corp, z czego jedna
trzecia to wozy całkowicie niskopodłogowe o długości 34,4m , zaś reszta o długości 28,8m ma 70%
niskiej podłogi.

(...) Tydzień temu Zakład Komunikacji Miejskiej
w Gdańsku rozpoczął testy autobusu chińskiej firmy BYD (Build Your Dreams). Z danych producenta wynikało, że zasilany bateriami pojazd nie dość,
że ekologiczny, bo nie emituje żadnych spalin,
jest także niezwykle ekonomiczny. Koszt prądu na
100 km dla BYD K9 został bowiem wyliczony na
ok. 50 zł, zaś obecnie oferowane autobusy spalinowe zużywają więcej niż 40 litrów na 100 km, co
daje kwotę ponad 200 zł. Przy dziennym przebiegu autobusu na poziomie 300 km, spalaniu 41l na
100 km w cenie 5,2 zł za litr, daje to niemal 500 zł
oszczędności dziennie, a więc miesięcznie przy 27
dniach pracy 13,5 tys. zł. W skali roku ta kwota rośnie do ponad 162 000. A ile kosztuje taki 12-metrowy autobus?- Cena waha się do 380 do 400
tys. euro, czyli prawie dwukrotnie więcej od autobusów spalinowych (...). Autobusy elektryczne są
w stanie zabrać znacznie mniejszą ilość pasażerów
niż te spalinowe. Dla porównania, 12-metrowy
solaris urbino pomieści 103 osoby (w tym 29 na
miejscach siedzących), mercedes conecto 97 (30
siedzących) a BYD K9 zaledwie 61 (25 siedzących).

Tychy wybudują nowe linie trolejbusowe
Gazeta Wyborcza Katowice, 19.08.2013

W Tychach ma powstać dodatkowe 3,5 kilometra sieci trolejbusowej. Nowe linie mają zostać wybudowane do końca 2014 r. Jak wyjaśniają przedstawiciele Tyskich Linii Trolejbusowych rozbudowa to część projektu „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który jest realizowany dzięki unijnym pieniądzom. Do
tej pory w ramach tego projektu TLT modernizuje
istniejące linie i kupuje nowy tabor. Okazało się, że
pieniędzy wystarczy też na budowę nowych linii.
Spółka właśnie ogłosiła przetarg na budowę 1,3
km dwustronnej sieci trakcyjnej w ulicy Sikorskiego w Tychach na odcinku od „pętli paprocańskiej”
do zjazdu z ulicy Beskidzkiej (DK-1) od strony Bielska -Białej oraz 2,2 km dwustronnej sieci trakcyjnej
w ulicy Sikorskiego i Stoczniowców 70 w Tychach
na odcinku od ronda Zesłańców Sybiru do ronda
Żwakowskiego.

Wiemy, kto zbuduje tramwaj do Fordonu.
Najtańszą ofertę złożyła...

Railway Gazette, 15.08.2013

Pesa zmodernizuje SKM-ki?
Chce tylko 5,9 mln zł za sztukę
Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
2.08.2013

W piątek otwarto koperty w przetargu na modernizację co najmniej 15 pociągów SKM. Zaskoczenia nie było, bo oferty złożyły tylko dwie firmy. Zaskoczyć mogła za to cena. Za remont jednego pojazdu Pesa chce 5,9 mln zł, czyli mniej niż wcześniej TS Opole.
Wykonawca będzie miał do zmodernizowania minimum 15 pojazdów. Ta liczba może wzrosnąć do
21, czyli sześciu których remontem zajmuje się Tabor Szynowy Opole, będący w stanie upadłości.
Dlatego obie firmy złożyły swoją ofertę właśnie na
taką ilość pociągów. Bydgoska Pesa zadeklarowała, że wykona te prace za nieco ponad 123,9 mln
zł, z kolei nowosądecki Newag za blisko 165,6 mln
zł. W przeliczeniu na jedną sztukę będzie to odpowiednio 5,9 i 7,8 mln zł (...).

Dziesięć nowych pociągów do obsługi
kolei aglomeracyjnej
Gazeta Wyborcza Kraków, 8.08.2013

Bydgoska firma Pesa i nowosądecki Newag złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez województwo małopolskie na dostawę dziesięciu elektrycznych pociągów do obsługi linii Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Oferta Pesy opiewa na 132,1 mln
zł (w tym 118,9 mln zł za dostawę pojazdów, a blisko 13,2 mln zł za ich serwisowanie), a oferta Newagu na 143,2 mln zł (w tym 121,9 za dostawę pojazdów i 21,3 mln zł za serwis) (...).

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 30.07.2013

Konsorcjum zbudowane wokół bydgoskiej firmy „Gotowski” złożyło najtańszą ofertę w przetargu na budowę linii tramwajowej do Fordonu. Za
zrealizowanie inwestycji chce niespełna 290 mln
zł. Wtorkowe otwarcie kopert to zakończenie drugiego etapu przetargu. Do pierwszego zgłosiło
się 13 firm, z czego pięć zostało zaproszonych do
zgłaszania ofert z cenami. Spółka Tramwaj Fordon
otrzymała cztery oferty. Najtańszą złożyło konsorcjum otworzone przez firmę Gotowski. Druga
oferta opiewała na 293 mln zł, trzecia na 329 mln
zł, a najdroższa na 405 mln zł (...).

Koleje Dolnośląskie chcą kupić
kilkanaście nowych pociągów
mag, Gazeta Wyborcza, 31.07.2013

Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg na dostawę 11 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka planuje wydać na ten zakup ponad
181 mln zł. Koleje Dolnośląskie zamierzają kupić sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych, by funkcjonowały w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz pięć czteroczłonowych EZT-ów na trasy w aglomeracji wrocławskiej. (...) Producent ma dostarczyć pierwszy pociąg w maju przyszłego roku, kolejne do sierpnia
2015 roku. Termin składania ofert mija 12 września.
Zakup pociągów będzie współfinansowany ze
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środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyremontują fragment kolejowej trasy
do Tomaszowa
Gazeta Wyborcza Radom, 2.08.2013

Prace mają być prowadzone na odcinku od Tomaszowa Mazowieckiego do Radzic oraz na łącznicy
między trasą 22 a Centralną Magistralą Kolejową.
Remont zaplanowano na przyszły rok. Rozpocznie się najprawdopodobniej w maju i potrwa około dwóch miesięcy. Na 28-kilometrowym odcinku
między Radzicami a Tomaszowem w niektórych
miejscach obowiązują ograniczenia ruchu do 50
kilometrów na godzinę. By na całym tym fragmencie pociągi mogły jeździć z prędkością 100 km na
godzinę, trzeba w niektórych miejscach wymienić
zużyte tory i podsypkę. W rejonie Radzic zmieni się
nieco promień toru i trzeba będzie także wymienić tam sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania
ruchem kolejowym (...).

tach 2015-2019. Zamówienie dla Alstomu to ostatnia część umowy podpisanej w roku 2007, w ramach której zamówiono 55 piętrowych pociągów, z opcją zwiększenia zamówienia o kolejnych
40 składów. W marcu 2012 roku zawarto kontrakt
na 30 pociągów w ramach opcji, a więc nowe zamówienie to ostatnia część dodatkowego zamówienia. (...) Piętrowe pociągi, z których każdy pomieści na miejscach siedzących 560 osób, mają
za zadanie zwiększać zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie na najbardziej obleganych liniach Francji. Wielosystemowe składy spełniają
wszelkie standardy TSI oraz są wyposażone w system ETCS. Pociągi są montowane w fabryce Alstomu w La Rochelle. (...) Pojazdy mogą rozpędzać się
do prędkości 320 km/h. SNCF do roku 2019 będzie zatem w posiadaniu 95 składów Euroduplex.
14 takich pociągów jest również produkowanych
dla Kolei Marokańskich ONCF. W Maroku składy
obsłużą budowaną linię KDP Casablanca - Tanger.

Rewolucja na kolei. Chcą przebudować
warszawskie dworce
Krzysztof Śmietana, Gazeta Wyborcza, 05.08.2013

Drugi „Rekin-Dreamliner” zacznie wozić
pasażerów. Będzie gratka dla
miłośników kolei
Gazeta Wyborcza Szczecin, 7.08.2013

Drugi szynobus „Link” zostanie w czwartek przekazany urzędowi marszałkowskiemu przez producenta, bydgoską Pesę. Pierwszy jeździ na naszych torach od grudnia 2012, ma ksywkę „Rekin”
i nęka kolejarzy awariami. Szynobus „Link” ma dwa
człony. Jest więc krótszy niż znane już dobrze pasażerom szynobusy SA-136 (Urząd Marszałkowski
ma ich dwanaście). W Linku mieści się 240 pasażerów, w tym stu na miejscach siedzących. Pojazd
jest oczywiście wyposażony w klimatyzację i internet dla pasażerów. Posiada też efektowną sylwetkę, przez którą nazwany został „Rekinem” (...).

Udane testy Griffina pod czeską siecią
trakcyjną
Gazeta Wyborcza Gliwice, 13.08.2013

Sukcesem zakończyły się trwające tydzień testy lokomotywy Griffin pod czeską siecią trakcyjną. Oznacza to, że Newag Gliwice wyprodukował
wielosystemową lokomotywę elektryczną, która
może być eksploatowana w całej Europie. E4MSU Griffin to pierwsza taka lokomotywa skonstruowana od podstaw w Polsce. Przeznaczona jest do
prowadzenia pociągów towarowych o masie do
3200 ton, z prędkością do160 km/h. Przystosowana jest do eksploatacji przy zasilaniu 3kV DC, 25 kV
50Hz oraz 15 kV 16 2/3 Hz. Testy na torze testowym w Velimiu prowadzone będą do jutra, ale zakończyły się już jazdy pod napięciem 25 kV i 15 kV
prądu przemiennego (...).

Budowę dwóch nowych dworców przygotowują
kolejarze - po Zachodnim także Gdańskiego. Tylko
czy komercja nie przytłoczy tam części potrzebnej
podróżnym na odpowiednie parkingi i poczekalnie? I co z zaniedbanymi peronami i przejściami
na Dworcu Zachodnim? Kolej chce budować oba
dworce rękami prywatnych inwestorów. Polega to
na tym, że PKP wnosi grunt, zaś wybrana w negocjacjach firma stawia część dla pasażerów, a obok
część komercyjną, np. biurowce. Potem obie strony mają czerpać zyski - wynajmą albo sprzedadzą
powierzchnię. Z tego kolej ma łatać ogromne długi. W ten sposób powstają już dworce w Poznaniu
i Katowicach. Podobnie kolej zamierza teraz budować nowe dworce: Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska. (...)

Rynek Kolejowy, 28.07.2013

Francuska kolej SNCF zamówi 10 dodatkowych
piętrowych składów Euroduplex, których dostawcą jest firma Alstom. Pociągi wyjadą na tory w la-
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Przetarg na pierwszą linię KDP
w Ameryce Łacińskiej przełożony
Rynek Kolejowy, 16.08.2013

Brazylijski minister transportu Cesar Borges powiedział, że rząd przełoży o jeden rok termin składania ofert w przetargu na budowę 510-kilometrowej linii kolejowej dużych prędkości z Sao Paulo do Rio de Janerio. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 12 mld euro. Ma to być pierwsza linia KDP w Ameryce Łacińskiej. Brazylijska Narodowa Agencja Tranportu (ANTT) opublikowała zaproszenie do składania ofert w przetargu na budowę i obsługę linii, po której pociągi mają poruszać się z prędkością do 350 km/godz., w grudniu
ubiegłego roku. (...) W ramach kontraktu zwycięzcy wykonają elektryfikację linii, instalację urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń sterowania, a także systemów redukcji hałasu. Przetarg obejmuje
także prowadzenie przewozów na nowo wybudowanej linii oraz jej utrzymanie przez okres 40 lat.
Budowa linii pozwoli na osiągnięcie czasu przejazdu między Rio de Janeiro i Sao Paulo na poziomie
99 minut. Rząd liczy, że w pierwszym roku po oddaniu inwestycji do użytku z pociągów na nowej
linii skorzysta nawet 40 mln pasażerów, a w roku
2060 (czyli roku wygaśnięcia koncesji) nawet 100
mln pasażerów.

Szczecin-Goleniów: Pociąg lotniskowy
jeździ pusty

Rozpoczęło się wyburzanie dworca
w Sopocie

Rynek Infrastruktury, 16.08.2013

Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
1.08.2013

Samo burzenie budynku potrwa zaledwie dwa
dni. Dłużej, bo mniej więcej dwa tygodnie, trwać
będzie rozbieranie budynku zabytkowej bagażowni. W piątek rozpocznie się budowa kondygnacji pierwszego budynku nowego kompleksu
dworcowo-biurowego. W czwartek o 8 rano rozpoczęło się wyburzanie budynku dworca w Sopocie. Tym samym parterowy, nieestetyczny budynek kończy swój żywot po ponad 40 latach istnienia (...).

Czeski RegioJet pojedzie nowym
taborem z Pragi do Berlina i Hamburga
Rynek Kolejowy, 16.08.2013

Francja: SNCF kupi 10 kolejnych szybkich
pociągów Euroduplex

wać podobny komfort do austriackich i czeskich
Railjetów, które wyprodukował niemiecki Siemens. Połącznie będzie obsługiwane we współpracy z Deutsche Bahn. Pociągi będą nawet pomalowane w barwy niemieckiego przewoźnika. RegioJet jest spółką należącą do przedsiębiorstwa specjalizującego się w dalekobieżnych przewozach autobusowych Student Agency. Przewoźnik od 2011 r. obsługuje połączenia między Pragą,
Ołomuńcem a Ostrawą oraz jest obecny na rynku
przewozów regionalnych na Słowacji.

RegioJet, prywatny czeski przewoźnik, w grudniu 2014 r. rozpocznie regularne kursowanie swoimi pociągami na trasie Praga – Drezno – Berlin –
– Hamburg. Do obsługi połączeń operator kupi 73
nowe wagony, które wyprodukuje rumuńska firma Astra Vagoane Calatori. RegioJet potwierdził
już podpisanie umowy z rumuńskim producentem na dostawę taboru. Składy mają reprezento-

Pociąg lotniskowy mający w założeniu wozić pasażerów na lotnisko Szczecin-Goleniów świeci
pustkami. Jego rozkład jazdy nie został skorelowany z odlotami i przylotami samolotów. Najwięcej, bo 38 biletów na połączenie z goleniowskiego portu udało się sprzedać, gdy z Oslo przyleciała grupa Polaków. Jest to jak dotąd rekord. Zazwyczaj na peronie „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”
jest jednak pusto. Mimo, iż przedstawiciele wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przekonywali niedawno w rozmowie z „Rynkiem Infrastruktury”, że będą starali się jak najlepiej
skorelować rozkład jazdy pociągów z rozkładem
lotów samolotów z zachowaniem niezbędnego
czasu na przesiadkę – efekty ich pracy są marne.
(...) Prezes lotniska Szczecin-Goleniów, Maciej Dziadosz mocno wierzy jednak w to, że w przyszłości
będzie lepiej. Jego zdaniem, port lotniczy ze stałym połączeniem kolejowym jest bardziej atrakcyjny dla przewoźników i dzięki pociągom może
w przyszłości liczyć na większą liczbę połączeń lotniczych.
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Światowy rynek ropy naftowej
na progu drugiej dekady XXI wieku
Maciej Menes

W artykule przedstawiono wielkość i strukturę światowego zużycia energii w latach 2000-2011, ze szczególnym uwzględnieniem w tym bilansie ropy
naftowej. Przedstawiono również poziom wydobycia tego surowca w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, a także poziom zużycia, eksportu i importu ropy
naftowej w ujęciu globalnym oraz w podziale na największych producentów, konsumentów, eksporterów i importerów. Scharakteryzowano ponadto
poziom i lokalizację światowych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ropy naftowej oraz kwestie ich wystarczalności z jednej strony
w perspektywie zakładanego rozwoju społeczno-gospodarczego świata, z drugiej strony w kontekście zakładanego ograniczenia energochłonności
gospodarki i zmian w strukturze zużywanych nośników energii. Wskazano na decydujące znaczenie dla poziomu wydobycia cen rynkowych ropy naftowej
oraz ich nader luźny związek z cenami detalicznymi.

mgr Maciej Menes
Asystent w Zakładzie
Procesów Diagnostyczno-Obsługowych,
Instytut Transportu
Samochodowego
maciej.menes@its.waw.pl

Współczesna cywilizacja opiera się na energii. W 2011 roku gospodarka światowa zużyła
ponad 12,2 mld przelicznikowych ton surowców energetycznych. W latach 2001-2011
globalne zużycie surowców energetycznych
w przeliczeniu na tony ekwiwalentu ropy
naftowej wzrosło o 30%. Systematyczny
wzrost zużycia surowców energetycznych
dotyczył całego wspomnianego okresu czasu, poza rokiem 2009 w którym na skutek
światowego kryzysu ekonomicznego odnotowano jego niespełna 1% spadek.
Udział ropy naftowej w światowym bilansie paliwowym w przeliczeniu na paliwo
umowne, od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to osiągnął 45% powoli,

lecz systematycznie maleje poprzez 38,1%
w 2001 roku do 33,7% w 2010 roku i 33,1%
w 2011 roku. Spowodowano jest to wzrostem
wykorzystania energii odnawialnej (z 0,5 do
1,6%), jak również ponownym wzrostem wykorzystania węgla kamiennego. Warto w tym
miejscu podkreślić, że utrzymaniu udziału
w bilansie energetycznym świata przez gaz
ziemny oraz hydroenergie towarzyszy systematyczny spadek udziału energii nuklearnej
(z 6,4% w 2001 roku do 4,9% w 2011 roku).
Należy oczekiwać, że w konsekwencji syndromu „japońskiego” i dalszego przynajmniej
czasowego ograniczania programów rozwoju energetyki nuklearnej, a nawet zamykania
istniejących elektrowni atomowych (patrz
Japonia, Niemcy, Włochy) udział ten będzie
w najbliższych latach spadał. Szczegółową
strukturę światowego zużycia energii wg
rodzajów nośników w przeliczeniu na tony
ekwiwalentu ropy naftowej w latach 20012011 przedstawiają dane tabeli 1.
Ogromnemu wzrostowi światowego wydobycia ropy naftowej w latach 1920-2011,
tj. w latach dla których dostępne są stosowne
dane statystyczne (w 2011 roku wydobycie
było większe ponad 40-krotnie w stosunku
do wydobycia w roku 1920, ponad 7-krot-

nie w stosunku do wydobycia w roku 1950,
blisko 4-krotnie w stosunku do wydobycia
w roku 1960, 1,7-krotnie w stosunku do wydobycia w roku 1970, o 35% większe w stosunku do wydobycia w roku 1980, o 26%
w stosunku do wydobycia w roku 1990 [8]
i o ponad 10% w stosunku do wydobycia
w roku 2000), towarzyszy odnotowany po
raz pierwszy 2,5% spadek wydobycia w roku
2009, który stanowił odzwierciedlenie światowego kryzysu ekonomicznego. Wydobycie ropy naftowej w roku 2010 wróciło do
poziomu wydobycia z 2008 roku, aby w roku
2011 osiągnąć nowy rekord.
Analizując wydobycie ropy naftowej
w ostatnich latach przez 20 krajów ujętych
w tabeli 2 stwierdzić można, że współcześnie zapewniają one blisko 85% jej światowego wydobycia przy czym ich udział ma
tendencję rosnącą z 78% w 2000 roku do
84,9% w roku 2011. Obecnie najwięksi producenci to: Arabia Saudyjska 13,1% światowego wydobycia, Rosja 12,8% światowego wydobycia, USA 8,8% światowego wydobycia, Iran 5,1% światowego wydobycia,
Chiny 5% światowego wydobycia, Kanada 4,4% światowego wydobycia ropy naftowej.

Tab. 1: Wielkość i struktura światowego zużycia energii w latach 2001-2011, w mln ton ekwiwalentu ropy naftowej
Wyszczególnienie

2001

2008

2009

2010

211

w mln ton

w%

w mln ton

w%

w mln ton

w%

w mln ton

w%

w mln ton

w%

Globalne zużycie nośników
energii w mln ton ekwiwalentu ropy naftowej(1)

9434

100,0

11492

100,0

11392

100,0

11978

100,0

12274

100,0

w tym:

9434

100,0

11492

100,0

11392

100,0

11978

100,0

12274

100,0

Ropy naftowej

3596

38,1

3987

34,7

3909

34,3

4032

33,7

4059

33,1

Gazu ziemnego

2215

22,5

2712

23,6

2644

23,2

2843

23,7

2906

23,7

Węgla

2381

25,2

3324

28,9

3347

29,4

3532

29,5

3724

30,3

Energii nuklearnej

601

6,4

619

5,4

614

5,4

626

5,2

599

4,9

Hydroenergii

587

6,2

728

6,3

737

6,5

779

6,5

791

6,4

54

0,5

123

1,0

141

1,2

166

1,4

195

1,6

Energii odnawialnej

Zestawienie nie obejmuje energii pochodzącej ze spalania drewna, torfu, odpadów itp.
Źródło: zestawienie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 2012
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Tab. 2: Wydobycie ropy naftowej przez największych producentów, w latach 1970-2011, w mln ton
Lp

Wyszczególnienie

1970

1980

1990

2000

2005

2008

2009

2010

2011

Ogółem świat,
w tym:

2270

2970

3164

3609

3916

3965

3869

3945

3996

1

Rosja

349

603

520

323

470

488

494

505

511

2

Arabia Saudyjska

176

496

341

441

525

513

463

467

526

3

USA

475

424

417

353

313

305

329

339

352

4

Iran

192

74

161

187

205

213

204

207

206

5

Chiny

20

106

138

162

181

190

190

203

204

6

Kanada

62

70

92

126

145

156

156

164

173

7

Meksyk

22

100

147

172

187

158

147

146

145

8

Wenezuela

194

114

116

107

154

154

150

142

140

9

Kuwejt

151

84

57

120

130

136

121

123

140

10

Brazylia

•

•

32

63

89

99

106

112

115

11

Zjedn. Emiraty Arb.

38

83

102

103

137

143

126

131

150

12

Irak

76

130

105

128

90

119

120

121

137

13

Norwegia

—

24

82

157

138

114

100

99

93

14

Nigeria

54

102

86

100

124

106

101

117

117

15

Angola

—

—

24

37

69

93

89

92

85

16

Kazachstan

—

—

—

35

63

72

78

82

82

17

Libia

—

—

67

66

82

85

77

77

22

18

Wlk.Brytania

—

—

88

120

85

72

68

63

52

19

Algieria

•

•

•

•

86

86

78

75

74

20

Katar

•

•

•

36

47

61

58

66

71

•

•

•

2836

3320

3363

3264

3331

3395

78,6

84,8

84,8

84,9

84,4

84,9

Suma poz. 1-20
Udział % w globalnej
produkcji

a) kolejność krajów w tabeli wg wydobycia ropy naftowej w 2009 roku
Źródło: zestawienie własne na podstawie: Nafta & Gaz nr 10/2000, Key World Energy Statistics, 2007 i 2009, International Energy Agency, Paryż 2007, 2009, BP Statistical Reviev of
World Energy czerwiec 2010, Energy Statistics Yearbook, UN, 2007, Nowy York.

Ropa naftowa nie tylko stanowi, ale będzie stanowić w najbliższych dekadach nadal największą pozycję w światowym bilansie energetycznym. W niektórych sektorach
gospodarki światowej, w tym przede wszystkim w transporcie ropa naftowa stanowi
podstawowe źródło energii.
W transporcie światowym produkty ropopochodne stanowią nadal dziewięćdziesiąt
parę procent wszystkich zużywanych nośników energii. Eksploatacja środków transportu w 2009 roku pochłonęła blisko 62% wydobytej na świecie ropy naftowej [5]. Dominuje
tu oczywiście transport samochodowy, którego zużycie paliw ropopochodnych stanowi ok. 4/5 całkowitego zużycia takich paliw
przez transport. Zużycie te generuje ponad
700 mln samochodów osobowych, ok. 250
mln samochodów użytkowych oraz ponad
300 mln jednośladowych pojazdów silnikowych [7]. Według zgrubnych szacunków tylko ciężarowy transport samochodowy zużywa w wymiarze globalnym co roku około miliarda ton paliw ropopochodnych [6]. Wśród
krajów największych producentów ropy naftowej jedynie trzy, a mianowicie USA, Chiny
i Rosja zajmują czołowe lokaty w rankingu
konsumentów ropy naftowej (tabela 3).
Piętnaście krajów ujętych w tabeli odpowiada za 2/3 światowej konsumpcji ropy
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naftowej i udział ten utrzymuje się od szeregu lat. Roczne zużycie ropy naftowej całego świata wzrosło w ostatniej dekadzie
o blisko 500 mln ton tj. o 12,5% jej wydobycia w roku 2011, przy czym wzrost ten dotyczył przede wszystkim lat 2000-2005 (wzrost
zużycia o blisko 300 mln ton). W latach 20052011 wzrost ten wyniósł już tylko 200 mln
ton, przy czym w roku 2009 roku globalna
konsumpcja ropy naftowej spadła do poziomu jej zużycia w roku 2005. W latach 20102011 światowe zużycie ropy naftowej przewyższało jej wydobycie (odpowiednio o 87
i 63 mln ton, co oznaczało, że część zużywanej ropy pochodziła z posiadanych rezerw). Największym konsumentem ropy naftowej pozostają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (20,5% w 2011 roku, przy 25,2%
w roku 2000). Na drugie miejsce na początku
lat dwutysięcznych, wyprzedzając Japonię,
wysunęły się ze zużyciem na poziomie 462
mln ton, to jest czterokrotnie wyższym niż
w roku 1990 Chiny (11,4% światowej konsumpcji ropy naftowej w 2011 roku, przy
6,3% w roku 2000). Rośnie też, aczkolwiek
w dużo niższym tempie konsumpcja ropy
naftowej w Indiach (o 104 mln ton w okresie
1990-2011), aby osiągnąć w 2011 roku udział
w światowym zużyciu na poziomie 4%.
Obok USA których konsumpcja ropy naf-

towej w 2011 roku powróciła do poziomu jej zużycia w 2009 roku (spadek zużycia
o 108 mln ton w stosunku do zużycia w roku
2008 i o 106 mln ton w stosunku do zużycia
w 2005 roku) ograniczenie konsumpcji ropy
naftowej odnotowano w Japonii (spadek
o 27 mln w stosunku do zużycia w roku 2008,
o 43 mln ton w stosunku do zużycia w roku
2005), Niemczech (spadek o 8 mln ton w stosunku do zużycia w roku 2008 i 11 mln ton
w stosunku do zużycia w roku 2005). Podobną skalę ograniczenia zużycia (16 mln ton
odnotowano we Włoszech). Nieco niższe
ograniczenie konsumpcji ceny ropy naftowej
w latach 2005-2011 miało też miejsce we
Francji (10 mln ton) czy też w Wielkiej Brytanii 11 mln ton pomiędzy rokiem 2011 a 2005
a także w Hiszpanii 10 mln ton pomiędzy rokiem 2011 a 2005. Łącznie w krajach postindustrialnych w okresie ostatnich kilku lat
udało się ograniczyć zużycie ropy o ok. 200
mln ton rocznie. Jest to wprawdzie ograniczenie w kontekście zużycia globalnego niewielkie (ok. 5% światowego zużycia ropy naftowej) szczególnie w kontekście jej rosnącej konsumpcji w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), która w tych samych latach wzrosła sumarycznie o 216 mln ton, nie
mniej wytycza kierunki działań racjonalizujących gospodarkę energetyczną świata.
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Tab. 3: Najwięksi konsumenci ropy naftowej w latach 1990-2011, w mln ton
Lp

Wyszczególnienie

1990

2000

2005

2008

2009

2010

2011

Ogółem świat,
w tym:

•

3562

3857

3987

3909

4032

4059

1

USA

782

897

940

942

833

850

834

2

Chiny

110

224

328

376

405

438

462

3

Japonia

248

255

244

221

198

200

201

4

Indie

58

106

120

144

153

156

162

5

Rosja

250

123

123

130

125

129

136

6

Niemcy

127

130

122

119

114

115

111

7

Korea Płd.

49

100

105

103

104

106

106

8

Brazylia

58

92

94

108

108

118

121

9

Kanada

•

88

100

102

97

103

103

10

Francja

89

95

93

91

87

84

83

11

Meksyk

•

86

91

92

88

88

90

12

Iran

•

•

87

91

92

89

87

13

Włochy

94

93

87

80

75

73

71

14

Wlk. Brytania

•

77

83

78

74

73

72

15

Hiszpania

•

70

79

78

74

72

69

Suma poz. 1-15

•

2436

2689

2755

2670

2694

2708

68.3

69.7

69.1

66.7

66.8

66.7

Udział %

a) kolejność krajów w tabeli wg wielkości konsumpcji ropy naftowej w roku 2009
Źródło: zestawienie własne na podstawie: rok 1990 – „Nafta i Gaz” nr 10/2000, pozostałe lata BP Statistical Reviev of
World Energy, czerwiec 2012

Tab. 4: Główni eksporterzy ropy naftowej w latach 1990-2011, w mln ton
Lp

Wyszczególnienie

1990

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Ogółem świat,
w tym:

•

•

2104

2008

1952

1895

1876

•

1

Arabia Saudyjska

242

311

364

339

355

313

303

365

2

Rosja

108

144

253

256

241

247

245

319

3

Iran

111

126

132

130

120

124

120

123

4

Nigeria

77

103

119

112

102

114

117

121

5

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

94

94

97

105

108

100

•

125

6

Norwegia

67

143

115

97

90

87

89

•

7

Meksyk

66

92

100

89

73

65

71

67

8

Angola

22

34

60

83

93

89

•

•

9

Kuwejt

32

60

84

82

89

68

•

•

10

Irak

78

102

68

81

88

94

•

•

11

Wenezuela

116

144

97

78

74

85

•

•

12

Libia

49

49

66

66

63

58

54

•

13

Kazachstan

—

24

42

46

26

63

•

•

14

Wlk. Brytania

65

86

48

45

38

35

63

•

Suma poz. 1-14

1127

1512

1645

1609

1560

1509

•

•

Udział w eksporcie
światowym w %

•

•

75,5

82,2

79,9

79,6

•

•

a) kolejność krajów wg poziomu eksportu ropy naftowej w 2007 roku
Źródło: Nafta&Gaz nr 10/2000, zestawienie własne na podstawie Key World Energy Statistics, 2010 IEA, Paryż, 2010,
Energy Statistics Yearbook UN, 2007, Nowy York, Enerdata Global Energy Statistical Yearbook 2011

Zróżnicowanie miejsc wydobycia i konsumpcji ropy naftowej czyni z niej strategiczny przedmiot handlu międzynarodowego.
Przedmiotem obrotu międzynarodowego pozostaje blisko połowa (w 2009 roku
49%) wydobywanej ropy naftowej. Klub naj8
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większych eksporterów ropy naftowej, obejmujący 14 państw (tabela 4) odpowiada za
4/5 światowego eksportu ropy naftowej.
Najwięksi eksporterzy w 2009 roku to: Arabia
Saudyjska (16,5% światowego eksportu ropy
naftowej), Rosja (13,0%), Iran (6,5%), Nigeria

(6%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (5,2%).
Pięć powyższych państw zapewnia blisko
połowę (47,4%) światowego eksportu ropy
naftowej.
Wśród tych pięciu państw znaczny wzrost
eksportu w ostatnich latach nastąpił jedynie w Rosji (o ponad 100 mln ton ropy naftowej w latach 2000-2005) po czym w latach 2006-2010 ustabilizował się na poziomie do ok. 250 mln ton, aby wzrosnąć w roku
2011 do 319 mln ton. Eksport pozostałej czołowej czwórki poza Arabią Saudyjską, której eksport ropy w latach 2009-2010 spadł
o ok. 15%, aby w roku 2011 osiągnąć rekordowy poziom 365 mln ton wykazuje stałą niewielką tendencję wzrostową.. Eksport ropy
naftowej wzrósł w ostatnich latach też, aczkolwiek w nieporównywalnej skali w: Angoli,
Kazachstanie i w Iraku, który powoli odbudowuje swoje zdolności wydobywcze ze zniszczeń wojennych. Towarzyszył temu spadek
eksportu ropy z takich krajów jak: Norwegia
(o 54 mln ton w latach 2000-2010), Wlk. Brytanii (spadek eksportu w latach 2000-2009
o 51 mln ton), Wenezueli (spadek w okresie
2000-2010 o 90 mln ton).
Czołowa dziesiątka importerów ropy naftowej (tabela 5) w 2011 roku odpowiadała
za 80% importu tego surowca w skali światowej. Największym importerem pozostają oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej (23,5% światowego importu ropy
naftowej w 2011 roku) chociaż w ostatnich
kilku latach starają się ten import poważnie
ograniczyć (o 50 mln ton w latach 2005-2007
i o ok. 90 mln ton w latach 2007-2011).
Import ropy naftowej stara się też ograniczyć
Japonia – 9% światowego importu ropy naftowej w 2011 roku. (odpowiednio o 13 mln
ton i 23 mln ton), którą w 2009 roku pod
względem rozmiaru importu ropy naftowej
wyprzedziły, zajmując po USA drugą pozycje Chiny (13,9% światowego importu ropy
naftowej w 2011 roku, przy 10% światowego
importu ropy w 2009 roku). W nieco niższym
tempie rośnie indyjski import ropy (w okresie
2000-2011 wzrósł o 112 mln ton ropy), który stanowi obecnie 9% światowego importu
ropy naftowej. Również indyjski import ropy
naftowej prawdopodobnie już wkrótce przewyższy import japoński. Inni główni importerzy ropy naftowej to poza Koreą Południową, kraje zachodnioeuropejskie importujące
od 56 do 90 mln ton ropy rocznie każdy, starające się w ostatnich latach ten import ograniczyć (Niemcy, Włochy, Francja).
Niższa, w porównaniu z przewidywanym
rozwojem gospodarczym świata, dynamika
przyrostu zapotrzebowania na energię pierwotną wynikać będzie z dynamizacji szerokofalowych działań racjonalizujących użytkowanie energii, podjętych jeszcze w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zaraz
po pierwszym kryzysie naftowym.
W wyniku tych działań świat by wytworzyć
ten sam produkt co w roku 1973 potrzebuje współcześnie dwukrotnie mniej niż wówczas ropy naftowej [3]. Najbardziej innowacyjna gospodarka amerykańska, przy 150%
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Tab. 6: Kształtowanie się ceny baryłki ropy
naftowej (159 litrów) w latach 1881-2011,
w dolarach, według ich wartości bieżącej
oraz wartości dolara z 2011 roku

Tab. 5: Główni importerzy ropy naftowej w latach 1996-2011 (w mln ton)
Lp

Wyszczególnienie

1996

2000

2005

2007

2009

2010

2011

Ogółem świat,
w tym:

•

•

2182

2208

2002

1876

1895

1

USA

395

364

582

533

510

456

445

2

Japonia

220

212

213

200

179

184

177

3

Chiny

23

70

127

163

199

235

253

4

Indie

34

58

99

121

159

128

170

1871

4,34

81,16

1881

0,86

19,96

Rok

Ceny
w bieżącej wartości
dolara

1861

w wartości dolara
z 2011 roku

0,49

12,22

5

Korea Płd

81

120

115

118

115

121

124

6

Niemcy

103

105

112

107

98

162

90

1891

0,67

16,71

1901

0,96

25,87

7

Francja

83

83

84

91

72

65

64

8

Hiszpania

52

58

60

79

56

56

56

1911

0,61

14,67

1921

1,73

21,73

9

Włochy

74

83

99

77

80

83

77

10

Holandia

61

60

62

62

61

63

60

Suma poz. 1-10

1126

1213

1533

1551

1529

1553

1516

Udział % w imporcie

•

•

71,7

70,2

76,4

82,7

80,0

a) kolejność krajów wg poziomu importu z roku 2007
Źródło: zestawienie własne na podstawie: Key World Energy Statistics 2007,2009, 2010,2011 International Energy
Agency, Paryż 2008,2012 , Energy, Transport and Environment indicators Eurostat Pocketbooks, Luksemburg 2009,
Energy Statistics Yearbook UN, 2007, Nowy York, BP Statistical Reviev of World Energy, czerwiec 2012 oraz Enerdata
Global Energy Statistical Yearbook 2011 http:/yearbook.enerdata.net/crudeoilbalancetrade-in2010.html

wzroście produktu zwiększyła swe zapotrzebowanie na ropę tylko o 25%. [1] Udział ropy
naftowej w tworzeniu światowego produktu
obniżył się z 8% w 1973 roku do 3% w roku
2005 [1].
Gros przyrostu zapotrzebowania na energię generować będą kraje rozwijające się,
takie jak: Brazylia, Indie, Rosja czy przede
wszystkim Chiny, które odpowiadać będą za
1/3 zakładanego światowego przyrostu zapotrzebowania na energię [10].
Można w tym miejscu na marginesie dodać, że w roku 2009 Chiny prześcignęły USA
i stały się największym na świecie konsumentem energii, chociaż jeszcze w 2000
roku konsumowały połowę tego co Amerykanie [11]. W 2011 roku Chiny zużywały już
21,3%, a USA 17,8% światowej energii pierwotnej [2].
Współcześnie na świecie codziennie wydobywa się ponad 10 mln ton ropy naftowej. Według cytowanych prognoz IEA [11] w
2020 roku wydobycie te będzie wynosić od
7,5 do 13 mln ton, a w roku 2030 od 5 do
15 mln ton. Poziom wydobycia będzie uzależniony w pierwszym rzędzie od istniejących cen surowca. Wyższe ceny umożliwiać
będą eksplorację zarówno zasobów konwencjonalnej ropy naftowej zalegających
w coraz bardziej trudnych warunkach stratygraficznych i strukturalnych, jak również zasobów ropy niekonwencjonalnej pochodzącej z roponośnych piasków, skał bitumicznych itp. Historyczną ewolucję cen ropy naftowej w okresie ostatnich stu kilkudziesięciu
lat uwzględniającą inflację i zmianę wartości
dolara w stosunku do jego wartości z 2011
roku ilustrują dane tabeli 6.
Są to oczywiście ceny uśrednione w skali roku, które ulegają znacznym wahaniom,
szczególnie w przypadku pojawieniu się ja-
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kichkolwiek zagrożeń politycznych (konflikty wojenne, niepokoje społeczne w krajach
naftowych), zaburzeń klimatycznych (np. huragan Katrina), długo utrzymujących się niskich temperatur, czy też wielkich awarii lub
katastrof w infrastrukturze wydobywczej takich np. jak katastrofa na platformie wydobywczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010
roku, (w jej wyniku do morza wyciekło ok.
700 mln litrów, tj. ok. 0,5 mln ton ropy naftowej). W takich momentach, czego dobitnym
przykładem mogą być niepokoje społeczne w krajach arabskich z pierwszych miesięcy 2011 roku ceny ropy gwałtownie wzrosły
przekraczając pułap 110 dolarów za baryłkę
[10]. Ta krótkookresowa zmienność cen, trudna do przewidzenia, pozostanie znaczna, ale
istotniejszy jest fakt, że tak jak w okresie kilkudziesięciu ostatnich lat ceny ropy naftowej generalnie wzrosły ponad dwukrotnie,
tak również w perspektywie 2035 roku stabilna długookresowa cena ropy naftowej
wg większości ekspertów ulegnie, nawet bez
uwzględniania inflacji, kolejnemu podwojeniu [30]. Istotnym w tym miejscu jest podkreślenie faktu nader ograniczonego związku
pomiędzy ceną ropy naftowej a cenami detalicznymi wyrobów ropopochodnych.
Przykładowe ceny detaliczne paliw ropopochodnych w wybranych krajach świata
w latach 2010-2011 przedstawiają dane tabeli nr 7.
Rozpiętość wspomnianych cen dobitnie
wskazuje na to, że są one w pierwszym rzędzie funkcją polityki fiskalnej danego państwa (patrz skrajny casus Norwegii, kraju posiadającego duże nadwyżki ropy naftowej,
a jednocześnie jedne z najwyższych cen paliw ropopochodnych na świecie. Paliwa ropopochodne na całym świecie należą do
produktów obciążonych największymi po-

1931

0,65

9,60

1941

1,14

17,41

1951

1,71

14,79

1961

1,80

13,52

1971

2,24

12,42

1981

35,93

88,91

1991

20,00

33,04

1998

12,72

17,55

1999

17,97

24,56

2000

28,50

37,22

2001

21,44

31,05

2002

25,02

31,29

2003

28,33

35,25

2004

38,27

45,57

2005

54,52

62,80

2006

65,14

72,69

2007

72,39

78,53

2008

97,26

101,61

2009

61,67

64,66

2010

79,50

82,00

2011

111,26

111,26

1881.1944 - średnie ceny ropy naftowej na rynku
amerykańskim
1881.1945 1945-1983 – średnie ceny lekkiej ropy arabskiej
1881.1946 1984-2011 średnie ceny ropy naftowej
(brent na giełdzie londyńskiej)
Źródło: Zestawienie własne na podstawie BP Statistical Review of World Energy, http://www.bp.com/statisticalreview

datkami. Dochody z wydobycia ropy naftowej i obrotu wytwarzanymi z niej paliwami stanowią istotną część budżetu wielu
państw (w Rosji 40%, w Polsce 25%, a nawet
w USA kilkanaście procent).
Z wysokich cen ropy naftowej korzystają
oczywiście w pierwszym rzędzie kraje producenckie. Dochody krajów zrzeszonych
w OPEC tylko pomiędzy rokiem 2002 a 2006
uległy potrojeniu z około 200 na 600 mld dolarów rocznie (w tym np. w Iranie z 19 do 60
mld dolarów rocznie czy też w Wenezueli
z 21 na 50 mld dolarów rocznie) [9].
Postęp w dziedzinie rozwiązań technicznych w ciągu najbliższych 25 lat będzie dużo
szybszy, aniżeli miał miejsce w ciągu ostat-
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Wyszczególnienie

Olej napędowy
za litr

Etylina
za litr

Meksyk

0,66

0,73

USA

0,85

0,87

Tajwan

0,83

0,92

Kanada

1,20

1,25

Australia

•

1,39

Nowa Zelandia

0,94

1,53

Niemcy

1,60

2,06

Dania

1,50

2,14

Holandia

1,51

2,19

Norwegia

1,59

2,18

Turcja

2,20

2,54

Źródło: Key World Energy Statistics, 2011 IEA, Paryż, 2011
oraz key World Energy Statistics 2011, IEA, Paryż 2011

nich 25 lat. Według prognoz w nadchodzących latach, branża motoryzacyjna zainwestuje w rozwój rozwiązań technicznych czterokrotnie więcej niż w rozbudowę zdolności produkcyjnych i dwukrotnie więcej niż
w marketing i reklamę. Doświadczenie ostatnich lat, jak również obecne działania przemysłu motoryzacyjnego i analizy dotyczące jego najbliższej przyszłości wskazują, że
podejmowane działania innowacyjne będą
koncentrować się przede wszystkim na najważniejszym obecnie zagadnieniu, czyli
ograniczeniu energochłonności i poziomu
emisji i zanieczyszczeń z silników pojazdów
samochodowych. Jest to zagadnienie bezpośrednio związane z problemem wydobycia i konsumpcji ropy naftowej.
Silniki spalinowe pozostaną jednak w dającej się przewidzieć przyszłości konkurencyjne i prawdopodobne jest, że ich udział
w rynku transportowym pozostanie znaczny
szczególnie w perspektywie roku 2030. Silniki tego typu będą coraz lepiej dostosowywane do zasilania zarówno konwencjonalnymi,
jak i alternatywnymi paliwami kopalnymi, ale
także do zasilania paliwami gazowymi i biopaliwami, w tym biogazem. Udoskonalenia
w zakresie wydajności energetycznej pojazdów wyposażonych w tradycyjne silniki spalinowe będą więc nadal niezwykle istotne.
Wiele grup środków transportu drogowego zostanie zelektryfikowanych. Upowszechnienie tej techniki przede wszystkim ze względu na uciążliwość obsługową
– małą efektywność dysponowanych akumulatorów, ale również ze względu na koszty nabycia, (chociaż dzięki dużej sprawności
silników elektrycznych rzędu 75-80%, koszt
eksploatacji jest dziesięciokrotnie niższy od
kosztów silników spalinowych), pozostaje
niewielkie. Od ponad dekady technika ta stała się ponownie przedmiotem zainteresowania większości koncernów motoryzacyjnych,
a także władz publicznych wszystkich szczebli. Szacuje się, że do 2020 roku na europej10

p r ze g l ą d komunik ac yjny

Tab. 8: Ceny detaliczne paliw płynnych
w wybranych krajach świata w I kwartale 2011,
w dolarach/litr
2020

Samochody
osobowe

Tab. 7: Ceny detaliczne paliw płynnych
w wybranych krajach świata w I kwartale 2011,
w dolarach/litr

2030

2050

52% ZI/ZS

29% ZI/ZS

2% ZI/ZS

2% LPG/CNG

3% LPG/CNG

4% LPG/CNG

32% HEV

42% HEV

24% HEV

12% PHEV

19% PHEV

50% PHEV

2% EV

5% EV

10% EV

0% FCEV

2% FCEV

10% FCEV

Źródło: Key World Energy Statistics, 2011 IEA, Paryż, 2011
oraz key World Energy Statistics 2011, IEA, Paryż 2011

skich drogach pojawi się 5 milionów pojazdów elektrycznych (około 2% całego europejskiego parku samochodów osobowych)
[12]. Oczekuje się również, że do roku 2030
ponad 20% sprzedawanych nowych samochodów osobowych stanowić będą samochody elektryczne lub hybrydowe [12].
Według szacunków Międzynarodowego
Stowarzyszenia na Rzecz Samochodów Zasilanych Gazem Ziemnym (IANGV) w 2009
roku na świecie eksploatowano ok. 10,5 mln
pojazdów zasilanych CMG, z tego 2,2 mln
w Pakistanie, 1,7 mln w Argentynie, 1,6 mln
w Brazylii, 1,5 mln w Indonezji, 0,8 mln w Indiach, 0,7 mln w Iranie, 0,4 mln w Chinach.
W Europie w eksploatacji takich samochodów przodują Włochy 0,6 mln pojazdów
i Niemcy 85 tys. pojazdów. Prognozy cytowanego Stowarzyszenia zakładają, że w 2020
roku 9% światowego parku samochodowego zasilane będzie gazem ziemnym (ponad
100 mln pojazdów z tego 23 mln pojazdów
w Europie).
Nowa technika FCV – Fuel Cell Vehicles,
w zasadzie opracowana w zakresie jednostek
napędowych wymaga jednak dalszych badań nad bezpiecznymi rozwiązaniami dotyczącymi produkcji, magazynowanie i dystrybucji wodoru. Wraz z upowszechnianiem się
ogniw paliwowych, pojazdy FCV staną się
z pewnością bardzo popularne. Zalety ogniw
paliwowych jako napędu środków transportu to: duża sprawność (65% dla ogniwa paliwowego w porównaniu z 35% dla silnika spalinowego), brak wibracji i hałasu towarzyszącego wytwarzaniu energii, produkcja energii bezpośrednio napędzającej silniki elektryczne, brak spalania paliwa w czasie postoju, stałość momentu obrotowego
i wiele innych. Głównym problemem w komercjalizacji samochodów FCV jest ich wysoka cena [14]. Jest to rozwiązanie drogie
i jako takie raczej przyszłościowe (ok. 20402050 roku). Masowa produkcja pojazdów
z napędem wodorowym jest brana pod
uwagę dopiero po 2020 roku [12].
Te kilka alternatywnych źródeł zasilania
pojazdów samochodowych z pewnością
ograniczy zużycie ropy naftowej w perspektywie dwóch-trzech kolejnych dziesięcioleci.
Pewne, ostrożne wobec nowości technicznych, dokumenty opracowane na potrzeby

Unii Europejskiej zakładają poważny spadek
ilości zarejestrowanych samochodów napędzanych wyłącznie silnikami spalinowymi już
w latach 2020-2030. Prognozowaną strukturę różnych rodzajów napędu pojazdów samochodowych, w latach 2020-2050 ilustrują dane tabeli 8.
Z powyższych rozważań wynika jasno, że
o przyszłym stanie światowego rynku naftowego decydować będą w pierwszym rzędzie uwarunkowania ekonomiczne. One
będą decydować o skali i dynamice rozwoju,
a także o skali wysiłków eksploracyjnych i poziomie wykorzystywanych technologii wydobycia ropy naftowej.
Nie zmienia to faktu, że szczególnie
w krajach postindustrialnych dynamizowane
będą działania zarówno racjonalizujące zużycie paliw ropopochodnych, jak też działania strukturalne mające na celu dalsze ograniczanie udziału ropy naftowej w ich bilansach energetycznych. 

Materiały źródłowe
[1] Aleklett K.: Peak Oil and the Evolving
Strategies of oil Importing and Exporting Countries, Joint Transport Research
Centre, Discussion Paper nr 2007 – 17,  
12.2007
[2] BP Statistical Review of World Energy,
czerwiec 2010
[3] Gadomski W.: Czy szok naftowy może
być pozytywny dla gospodarki? Gazeta
Wyborcza z 13.04.2007
[4] Historical Crude Oil Prices,
http:/inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.
asp
[5] Key Word Energy Statistics 2009, 2010,
2011 International Energy Agency, Paryż 2009, 2010, 2011
[6] Menes E.: Ciężarowy transport samochodowy w wymiarze światowym.
Kwartalnik Naukowy „Transport Samochodowy” nr 3/2008
[7] Menes M.: Analiza kierunków zmian na
światowym rynku motoryzacyjnym, ITS,
Warszawa 2011
[8] Menes M.: Światowy rynek ropy naftowej: stan i perspektywy. Przegląd Komunikacyjny nr 7-8/2006
[9] Vergin D.: Wielkie buzowanie. Newsweek z 14.01.2007
[10] World Energy Outlook 2008. International Energy Agency, Paryż 2008
[11] World Energy Outlook 2010. Synteza. International Energy Agency, Paryż 2010
[12] Europejska Rada Doradcza d/s Badań
w Transporcie Drogowym (ERTRAC)
[13] Skinner I, Van Hessen H., Smokers R., Hill
N.: Towards the decarbonisation of EU’s
Transport Sector by 2050, Komisja Europejska, Bruksela 2010
[14] http://www.ogniwapaliwowe.com

9 / 2013

Transport drogowy

Wpływ rodzaju nawierzchni drogowej
i obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań
powierzchniowych propagowanych do otoczenia
Krzysztof Robert Czech

W artykule analizowany jest wpływ rodzaju nawierzchni drogowej oraz obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom drgań propagowanych
do otoczenia. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano w czterech lokalizacjach pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg z jezdniami
o nawierzchniach: bitumicznej, betonowej, brukowej oraz drogi gruntowej o nawierzchni żwirowej. Obciążenie dynamiczne od pojazdów analizowano
w trzech grupach: samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3.5 t, samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3.5 t oraz dodatkowo
autobusy. Analiza wpływu wyżej wymienionych czynników na poziom drgań generowanych do otoczenia jest prowadzona w oparciu o maksymalne
wartości przyspieszeń drgań.

Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr inż. Krzysztof Czech
Katedra Mechaniki
Konstrukcji,
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Białostocka
kr.czech@gmail.com

Rozwój przemysłu, nieodłącznie związany
ze wzrostem ilości przewożonych towarów
i osób, wymaga nie tylko zapewnienia wystarczającej przepustowości dróg w miarę
wzrostu intensywności ruchu pojazdów. Wymusza także większe możliwości przewozowe i obciążenia przypadające na osie współcześnie użytkowanych pojazdów ciężarowych, przyczyniając się tym samym do intensyfikacji oddziaływań dynamicznych propagowanych do otoczenia w postaci drgań
i wstrząsów.
Drgania drogowe wzbudzane w konstrukcji jezdni i przekazywane drogą gruntową na budynki zlokalizowane w pobliżu
mogą powodować, iż między podłożem i
fundamentem budynku pojawią się naprężenia kontaktowe wynikające ze wzajemnego oddziaływania na siebie tych elementów.
Interakcja dynamiczna układu konstrukcjapodłoże z czasem może prowadzić do nadmiernej koncentracji naprężeń w elementach konstrukcyjnych budynku i zmian zmęczeniowych materiału oraz deformacji podłoża pod budynkami i w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. W efekcie w budynkach zlokalizowanych w pobliżu dróg kołowych może
dochodzić do zarysowań wypraw i tynków,
zarysowań i spękań elementów konstrukcyjnych, a w skrajnych przypadkach nawet
do poważnych awarii zagrażających bezpieczeństwu życia ludzkiego. Z tego powo-
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du ewentualny wpływ drgań drogowych na
budynki powinien być uwzględniany już na
etapie ich projektowania.
Generowaniem sił dynamicznych na styku koła pojazdu i nawierzchni jezdni, propagacją i przekazywaniem się drgań drogowych do otoczenia zajmowało się wielu badaczy (m.in.: [1], [2], [5], [10]) próbujących
zbadać i opisać istniejące zależności pomiędzy poziomem drgań propagowanych
do otoczenia, a m.in.: rodzajem nawierzchni drogowej, jej stanem technicznym, rodzajem podłoża, rodzajem pojazdu wzbudzającego drgania, prędkością jego przejazdu, masą całkowitą pojazdu, obciążeniem
przypadającym na oś pojazdu, rodzajem zawieszenia pojazdu, liczbą osi itp. Interesujący przegląd dotychczas prowadzonych badań zamieszczono miedzy innymi w pracach Ciesielskiego i in. [2], [3]. Wpływ wielu z
wyżej wymienionych czynników na poziom
drgań powierzchniowych propagowanych
do otoczenia wymaga jednakże dalszych
systematycznych i szczegółowych badań.
Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu rodzaju nawierzchni drogowej i
typowych obciążeń dynamicznych od pojazdów na poziom drgań drogowych generowanych ruchem lokalnym i propagowanych
do otoczenia - w głównej mierze w postaci
fal powierzchniowych Rayleigha [9] (tzw. R-fal
- płaskich fal harmonicznych rozchodzących
się w półprzestrzeni sprężystej równolegle do
powierzchni i zanikających asymptotycznie
do zera wraz z głębokością [4]).
Lokalizacje pomiarowe
W celu przeprowadzenia analizy porównawczej wpływu rodzaju nawierzchni drogowej
na poziom drgań komunikacyjnych generowanych ruchem lokalnym do otoczenia niezbędne było przeprowadzenie terenowych
pomiarów dynamicznych z wykorzystaniem

precyzyjnej aparatury pomiarowej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg kołowych charakteryzujących się zróżnicowanym rodzajem nawierzchni. Do dalszych analiz przyjęto cztery lokalizacje pomiarowe usytuowane w pobliżu dróg z jezdniami o nawierzchniach: asfaltowej, betonowej, brukowcowej
(z kamienia polnego) oraz żwirowej. W każdej z przyjętych lokalizacji pomiary prowadzono przy obciążeniu dynamicznym generowanym ruchem lokalnym pojazdów (samochody osobowe, dostawcze, lekkie samochody ciężarowe, samochody ciężarowe
o masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdy komunikacji miejskiej, autobusy dalekobieżne).
Dane związane z przyjętymi lokalizacjami
pomiarowymi oraz opisem stanu technicznego nawierzchni zestawiono poniżej:
• lokalizacja pomiarowa Nr 1 - Białystok, ul.
Wiadukt - droga z nawierzchnią asfaltową
o dobrym stanie technicznym (brak lokalnych nierówności, spękań czy przełomów –
– fot. 1),
• lokalizacja pomiarowa Nr 2 – Barszczewo
koło Białegostoku, ul. Zastawie II - droga
z jezdnią o nawierzchni z betonu o średnim stanie technicznym (szczeliny poprzeczne o szerokości dochodzącej do 1,5
cm - praktycznie bez wypełnienia w części
górnej; widoczne nieznaczne poprzeczne
uszkodzenia nawierzchni, fot. 2),
• lokalizacja pomiarowa Nr 3 – Białystok, ul.
Daleka - droga z nawierzchnią brukowcową o średnim stanie technicznym (lokalne nierówności bruku o w miarę jednolitej teksturze i równości ułożenia – fot. 3),
• oraz lokalizacja pomiarowa Nr 4 – ul. Wodociągowa na trasie Krupniki-Klepacze
koło Białegostoku - utwardzona droga
gruntowa o nawierzchni żwirowej o średnim stanie technicznym (lokalne nierówności i nieznaczne uszkodzenia poprzeczne - sfalowanie nawierzchni w części środkowej – fot. 4).

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny
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1. Lokalizacja pomiarowa Nr 1

2. Lokalizacja pomiarowa Nr 2

rientowanych prostopadle do osi jezdni i
złożonych z trzech punktów pomiarowych
(p.p.), usytuowanych w następujących odległościach od krawędzi jezdni: 1.p.p. – 0,65
÷ 0,85 m (w zależności od możliwości technicznych pierwszy punkt pomiarowy zawsze
przyjmowano jak najbliżej krawędzi jezdni),
2.p.p. – 2,5 m i 3.p.p. – 7,5 ÷ 9,10 m. W każdym z punktów pomiarowych rejestrację
przyspieszeń prowadzono w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach (z – kierunek pionowy, x – kierunek poziomy równoległy do osi jezdni, y – kierunek poziomy prostopadły do osi jezdni). Szkic rozmieszczenia
czujników wzdłuż przyjętych profili pomiarowych pokazano na rys. 5.
Wyniki pomiarów

3. Lokalizacja pomiarowa Nr 3

4. Lokalizacja pomiarowa Nr 4

5. Szkic profilu pomiarowego stosowanego w każdej z przyjętych lokalizacji pomiarowych

6. Przykładowe akcelerogramy zarejestrowane w 2.p.p. w kierunku z

Aparatura pomiarowa i rozmieszczenie
czujników
Pomiary dynamiczne prowadzono z wykorzystaniem szesnastokanałowego komputerowego analizatora drgań KSD-400 z 16-bitową kartą przetwornika A/D NI USB-6210
firmy National Instruments i wzmacniaczami pomiarowymi współpracującymi z niskoczęstotliwościowymi piezoelektrycznymi
czujnikami przyspieszeń drgań firmy Dytran
typu 3191A. Zastosowana aparatura pomiarowa umożliwia próbkowanie z częstotliwością od 16 do 100 tys. Hz przy liczbach 4 do
262144 próbek na kanał.
12
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W każdej z przyjętych lokalizacji pomiary realizowano przy wykorzystaniu dziewięciu
czujników przyspieszeń (trzech czujników
typu 3191A oraz sześciu czujników typu
3187D) przykręconych do metalowych pierścieni z trzema bolcami wbitymi w grunt. Takie rozwiązanie powinno zapewnić lepsze
związanie czujników z gruntem, w którym
mierzone są drgania [8]. Rejestrację drgań
prowadzono z szybkością 1024 próbek na
sekundę przy włączonej filtracji antyaliasingowej.
Czujniki pomiarowe każdorazowo rozmieszczano wzdłuż profili pomiarowych zo-

W wyniku prowadzonego monitoringu,
w każdej z przyjętych lokalizacji pomiarowych, zarejestrowano od kilkunastu do kilkudziesięciu plików z przebiegami czasowymi przyspieszeń drgań. Łącznie, na potrzeby
niniejszego artykułu, przeanalizowano 114
plików, z których każdy zawierał po 9 akcelerogramów. Przykładowe zarejestrowane
przebiegi czasowe przyspieszeń drgań pokazano na rys. 6.:
W przypadku każdego z zarejestrowanych akcelerogramów wyznaczono maksymalne wartości przyspieszeń drgań w funkcji odległości od krawędzi jezdni i kierunku,
w którym drgania były mierzone. W przygotowanym zestawieniu poszczególne wpisy
pogrupowano w zależności od rodzaju pojazdu wzbudzającego drgania na:
• samochody osobowe i lekkie samochody
ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t,
• samochody ciężarowe o masie całkowitej
powyżej 3,5 t,
• autobusy (komunikacji miejskiej i dalekobieżne).
Dodatkowo w każdej z przyjętych lokalizacji pomiarowych wprowadzono podział
ze względu na kierunek ruchu pojazdów
(bliższym lub oddalonym od profilu pomiarowego pasem jezdni).
W związku z obszernością opracowanych
zestawień w tab. 1 ÷ tab. 4 zamieszczono tylko wybrane, najbardziej charakterystyczne
dane z każdej z rozpatrywanych lokalizacji.
Wpływ rodzaju nawierzchni i
typu pojazdu na poziom drgań
propagowanych do otoczenia
W celu przeanalizowania wpływu rodzaju
nawierzchni i typu poruszającego się po niej
pojazdu na poziom drgań propagowanych
do otoczenia w przypadku każdej z ww. lokalizacji wyznaczono maksymalne wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych
w poszczególnych punktach i kierunkach
pomiarowych w odniesieniu do poszczególnych grup pojazdów. Uwzględniono przy
tym kierunek ruchu pojazdów. Dodatkowo,
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Tab.1: Zestawienie przykładowych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 1
Punkt pomiarowy
Nr 1
Nr pliku

v
[km/h]

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

9,10 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdem:

0,85 m

2,50 m

9,10 m

0,85 m

Kierunek z
1z

2z

2,50 m

9,10 m

0,85 m

Kierunek x
4z

5x

Kierunek y

7x

11x

6y

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
SAMOCHODY OSOBOWE I LEKKIE CIĘŻAROWE o masie całkowitej do 3,5 tony
2-35

50

Przejazd samochodu osobowego z nadwoziem typu SUV

7

7

4

10

7

8

11

9

6

2-36

45

Przejazd samochodu dostawczego z nadwoziem typu VAN furgon
(marki VW Transporter)

16

16

5

14

8

7

12

11

10

2-28

60

Przejazd lekkiego samochodu ciężarowego (marki Renault - 2 osie)

26

20

11

21

14

10

13

12

15

SAMOCHODY CIĘŻAROWE o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
2-32

55

Przejazd samochodu ciężarowego skrzyniowego z dźwigiem (marki Volvo - 3 osie)

69

58

21

103

40

18

69

33

24

2-13

65

Przejazd samochodu ciężarowego do przewozu mieszanki betonowej - tzw. betonowozu (marki - DAF - 4 osie)

36

21

16

45

20

14

87

18

16

2-6

65

Przejazd samochodu ciężarowego
(ciągnik siodłowy marki Volvo z naczapą - 5 osi - w tym 1 oś uniesiona)

101

66

30

56

38

22

76

36

18

2-21

50

Przejazd samochodu ciężarowego samowyładowczego do przewozu mieszanki
mineralno-bitumicznej - bez ładunku (5 osi)

48

35

25

16

14

15

19

18

19

AUTOBUSY
2-33

70

Przejazd autobusu dalekobieżnego PKS (marki Autosan - 2 osie)

37

23

16

50

16

12

67

30

17

2-2

55

Przejazd autobusu komunikacji miejskiej (marki MAN - 3 osie)

243

85

33

467

62

30

356

101

31

Tab.2: Zestawienie przykładowych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 2
Punkt pomiarowy

Nr pliku

v
[km/h]

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

0,85 m

2,50 m

7,50 m

0,85 m

4z

5x

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdem:

Kierunek z
1z

2z

2,50 m

7,50 m

0,85 m

11x

6y

Kierunek x
7x

Kierunek y
8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s ]
2

SAMOCHODY OSOBOWE I LEKKIE CIĘŻAROWE o masie całkowitej do 3,5 tony
5_19

50

Przejazd samochodu osobowego (marki Opel Astra II)

156

121

52

142

66

61

196

34

51

5_20

65

Przejazd samochodu osobowego (marki Ford kombi)

352

191

86

324

114

116

530

86

103

5_17

70

Przejazd samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN

300

195

76

338

103

106

619

69

108

SAMOCHODY CIĘŻAROWE o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
5_25

45

Przejazd małego samochodu ciężarowego do przewozu kabin TOI
i przepompowywania nieczystości

600

316

152

792

155

176

1382

183

191

5_27

75

Przejazd samochodu ciężarowego do przewozu mieszanek mineralno-bitumicznych
(2+2 = 4 osie)

937

480

211

1548

255

259

1842

439

387

5_6

60

Przejazd samochodu ciężarowego skrzyniowego z plandeką
(ciągnik siodłowy z naczepą - 2+3 = 5 osi - w tym 1 oś naczepy uniesiona)

1078

527

344

2045

283

306

2156

660

588

w przypadku większej liczby zarejestrowanych przejazdów, obliczono średnie wartości arytmetyczne i wartości odchyleń standardowych, które wskazują jak szeroko są
rozrzucone wartości zarejestrowanych maksymalnych przyspieszeń drgań wokół wartości średnich w ramach poszczególnych
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grup pojazdów. Uzyskane dane zestawiono
w tab. 5 ÷ tab. 8 (w nawiasach zamieszczono
informację o liczbie zarejestrowanych akcelerogramów w przypadku danej grupy pojazdów):
Niestety nie we wszystkich przyjętych lokalizacjach pomiarowych możliwe było za-

rejestrowanie przebiegów czasowych przyspieszeń drgań wzbudzonych przejazdami
samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, czy też przejazdami autobusów. Z tego powodu analizę porównawczą przeprowadzono tylko tam gdzie było to
możliwe. Przyjęto przy tym, że poziom od-

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny
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Transport drogowy
Tab. 3: Zestawienie przykładowych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 3
Punkt pomiarowy

Nr pliku

v
[km/h]

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

0,65 m

2,50 m

7,50 m

0,65 m

4z

5x

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdem:

Kierunek z
1z

2z

2,50 m

7,50 m

0,65 m

11x

6y

Kierunek x

Kierunek y

7x

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s ]
2

SAMOCHODY OSOBOWE I LEKKIE CIĘŻAROWE o masie całkowitej do 3,5 tony
3-12

30

Przejazd samochodu osobowego z nadwoziem typu SUV (marki Jeep)

178

116

49

345

219

58

392

234

61

3-10

45

Przejazd samochodu osobowego (marki Skoda Octavia kombi)

342

217

83

660

509

112

634

362

107

3-23

60

Przejazd samochodu dostawczego z nadwoziem typu VAN furgon
(marki Mercedes Vito) i samochodu osobowego (marki Ford Focus)

474

290

113

896

588

206

762

652

188

3-9

45

Przejazd samochodu osobowego (marki VW Passat)

511

364

103

663

437

153

997

599

155

Tab. 4: Zestawienie przykładowych maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 4
Punkt pomiarowy
Nr 1
Nr pliku

v
[km/h]

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdem:

0,75 m

2,50 m

7,50 m

0,75 m

Kierunek z
1z

2z

2,50 m

7,50 m

0,75 m

Kierunek x
4z

5x

7x

Kierunek y
11x

6y

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
SAMOCHODY OSOBOWE I LEKKIE CIĘŻAROWE o masie całkowitej do 3,5 tony
9-8

40

Przejazd samochodu osobowego (marki Peugeot Partner)

91

28

18

192

46

33

215

36

22

9-4

40

Przejazd samochodu osobowego z nadwoziem typu VAN (marki VW Transit)

108

37

21

168

57

31

240

42

30

9-12

80

Przejazd samochodu osobowego (marki Volvo V40 kombi)

513

104

76

477

151

109

955

144

58

84

553

237

123

550

166

94

78

956

352

131

862

186

112

SAMOCHODY CIĘŻAROWE o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
9-13

70

Przejazd samochodu ciężarowego bez ładunku (marki IVECO - 4 osie)

350

158

Przejazdy pojazdów oddalonym pasem ruchu
9-18

65

Przejazd samochodu ciężarowego z ładunkiem żwiru (marki Iveco - 3 osie)

niesienia stanowić będą maksymalne wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z nawierzchnią asfaltową.
Porównanie maksymalnych zarejestrowanych wartości przyspieszeń drgań w ramach poszczególnych grup pojazdów (tab.
5 do tab. 7) w sposób jednoznaczny wskazuje, że wartości najniekorzystniejsze każdorazowo występują przy przejazdach pojazdów
bliższym pasem jezdni. Inny rozkład najniekorzystniejszych wartości odnotowano
w lokalizacji pomiarowej Nr 4 (tab. 8), w której w trakcie prowadzonych pomiarów zarejestrowano tylko jeden przypadek przejazdu samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3.5 t bliższym pasem jezdni
i cztery generowane przejazdami samochodów ciężarowych o analogicznych masach,
ale środkiem oraz oddalonym pasem jezdni.
Okazało się, że najniekorzystniejsze wartości
przyspieszeń drgań zarejestrowano w trak14

p r ze g l ą d komunik ac yjny

482

151

cie pomiarów prowadzonych przy przejazdach samochodów ciężarowych środkiem
i oddalonym pasem jezdni. Z tego powodu
w dalszej części artykułu właśnie te wartości
będą podlegały analizie.
Analiza maksymalnych wartości przyspieszeń drgań gruntu (amax ) generowanych
przejazdami samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t po drodze z jezdnią o nawierzchni asfaltowej (lokalizacja Nr 1) wskazuje na zbliżony, bardzo niski poziom wartości maksymalnych przyspieszeń drgań rejestrowanych w pobliżu krawędzi drogi we
wszystkich trzech analizowanych kierunkach pomiarowych (około 30 mm/s2). Nieznacznie większe wartości aymax stwierdzono
w kierunku poziomym prostopadłym do osi
drogi (kierunek y).
Porównanie wartości maksymalnych
przyspieszeń amax , zarejestrowanych w pozostałych lokalizacjach w trakcie przejaz-

dów samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t, wskazuje na propagację do otoczenia drgań o znacznie większej intensywności. W przypadku drogi z nawierzchnią z
betonu (lokalizacja Nr 2) maksymalne wartości przyspieszeń drgań gruntu zarejestrowane w pierwszym punkcie pomiarowym
(1.p.p.) są nawet kilkunastokrotnie większe (ponad czternastokrotnie dla składowych poziomych prostopadłych do osi drogi – tzw. składowych radialnych) niż w przypadku wartości amax - rejestrowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z nawierzchnią
asfaltową. W przypadku utwardzonej drogi
gruntowej z nawierzchnią żwirową (lokalizacja Nr 4) maksymalne przyspieszenia składowych pionowych i poziomych x (równoległych do osi drogi) drgań gruntu w 1.p.p.
wykazują ponad szesnastokrotny wzrost
wartości w stosunku do drgań rejestrowanych w pobliżu drogi z nawierzchnią asfalto-
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Tab. 5: Zestawienie maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 1
Punkt pomiarowy
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

0,85 m

2,50 m

9,10 m

0,85 m

4z

5x

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

9,10 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdami:

Kierunek z
1z

2,50 m

9,10 m

0,85 m

11x

6y

Kierunek x

2z

Kierunek y

7x

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s ]
2

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t (x8)

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x4)

Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t (x13)

Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x10)
Przejazdy AUTOBUSÓW (x2)

Przejazdy AUTOBUSÓW oddalonym jezdni (x4)

średnia arytm.
(odch.stand.)

18 (8)

16 (6)

7 (3)

15 (7)

10 (2)

9 (1)

22 (13)

12 (3)

10 (3)

wartość
maksymalna

31

24

13

29

14

11

42

19

15

średnia arytm.
(odch.stand.)

7 (2)

7 (2)

7 (4)

8 (1)

9 (1)

8 (2)

8 (1)

10 (1)

9 (1)

wartość
maksymalna

9

10

13

8

10

11

9

10

10

średnia arytm.
(odch.stand.)

50 (23)

36 (15)

20 (7)

38 (25)

23 (9)

16 (3)

52 (28)

24 (9)

22 (8)

wartość
maksymalna

101

66

34

103

40

22

102

41

38

średnia arytm.
(odch.stand.)

21 (10)

18 (12)

10 (4)

17 (14)

12 (6)

11 (2)

25 (24)

13 (3)

14 (5)

wartość
maksymalna

48

52

18

54

29

14

91

21

21

wartość
maksymalna

243

85

33

467

62

30

356

101

31

średnia arytm.
(odch.stand.)

10 (4)

10 (2)

7 (2)

10 (2)

9 (1)

9 (1)

12 (4)

10 (1)

9 (1)

wartość
maksymalna

13

11

9

11

10

10

17

12

10

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

Tab. 6: Zestawienie maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 2
Punkt pomiarowy
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

0,85 m

2,50 m

7,50 m

0,85 m

4z

5x

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdami:

2,50 m

Kierunek z
1z

2z

7,50 m

0,85 m

11x

6y

Kierunek x
7x

Kierunek y
8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s ]
2

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t (x10)

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x6)

Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t (x8)

Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x4)

wą. Dla składowych radialnych wzrost aymax
jest jeszcze bardziej intensywny (ponad
dwudziestokrotny). Jednakże najniekorzystniejsze wartości przyspieszeń drgań gruntu są propagowane do otoczenia z drogi
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średnia arytm.
(odch.stand.)

229 (63)

150 (30)

64 (12)

266 (84)

81 (16)

87 (17)

441 (123)

62 (17)

75 (19)

wartość
maksymalna

352

195

86

394

114

116

619

87

108

średnia arytm.
(odch.stand.)

196 (65)

99 (16)

59 (10)

130 (27)

44 (5)

48 (4)

136 (42)

54 (18)

70 (12)

wartość
maksymalna

270

113

78

171

50

53

207

78

89

244 (81)

1552 (626)

251 (79)

263 (96)

średnia arytm.
(odch.stand.)

882 (221) 465 (106)

1935 (227) 466 (235) 429 (257)

wartość
maksymalna

1078

527

344

2156

308

306

2156

660

588

średnia arytm.
(odch.stand.)

478 (123)

330 (84)

135 (22)

336 (135)

138 (38)

144 (23)

620 (248)

339 (112)

186 (47)

wartość
maksymalna

600

396

159

490

175

164

877

430

250

o nawierzchni brukowcowej (lokalizacja Nr 3),
w której pomimo istotnie niższej średniej
prędkości przejazdu samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych,
odnotowano od ponad szesnastu do trzy-

dziestu jeden razy większe wartości maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu
w 1.p.p. Wraz ze wzrostem odległości od
źródła drgań różnice pomiędzy amax znacząco maleją (są od kilkakrotnie, do co najwy-

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny
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Tab. 7: Zestawienie maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 3
Punkt pomiarowy
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdami:

0,65 m

2,50 m

7,50 m

0,65 m

4z

5x

2,50 m

Kierunek z
1z

2z

7,50 m

0,65 m

11x

6y

Kierunek x

Kierunek y

7x

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s ]
2

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t (x16)

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x12)

średnia arytm.
(odch.stand.)

354 (104)

217 (60)

82 (19)

wartość
maksymalna

511

364

113

898

588

206

997

652

188

średnia arytm.
(odch.stand.)

153 (40)

125 (32)

65 (17)

322 (104)

250 (82)

84 (24)

349 (110)

251 (75)

80 (20)

wartość
maksymalna

215

166

96

432

363

113

476

353

120

Nr 2

Nr 3

2,50 m

7,50 m

598 (184) 408 (110)

114 (38)

654 (186) 423 (126)

118 (36)

Tab. 8: Zestawienie maksymalnych wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych w lokalizacji pomiarowej Nr 4
Punkt pomiarowy
Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 1

Odległość punktu pomiarowego od krawędzi jezdni:
Drgania wzbudzone przejazdami:

0,75 m

2,50 m

7,50 m

0,75 m

Kierunek z
1z

2z

2,50 m

7,50 m

0,75 m

Kierunek x
4z

5x

7x

Kierunek y
11x

6y

8y

12y

Maksymalne wartości przyspieszeń drgań [mm/s2]
Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t (x7)

Przejazdy samochodów OSOBOWYCH i LEKKICH CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej do 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x5)
Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t (x1)
Przejazdy samochodów CIĘŻAROWYCH
o masie całkowitej powyżej 3,5 t oddalonym pasem jezdni (x4)

żej kilkunastokrotnie wyższe od maksymalnych przyspieszeń drgań rejestrowanych w
pobliżu drogi z nawierzchnią asfaltową). Wyjątkiem jest droga z nawierzchnią brukowaną,
w której przypadku wygenerowane drgania są bardzo intensywne i propagują się na
znacznie większe odległości od źródła drgań.
Przyjmując, analogicznie jak poprzednio,
za poziom odniesienia najniekorzystniejsze wartości przyspieszeń drgań gruntu zarejestrowane w trakcie przejazdów samochodów osobowych i lekkich ciężarowych
po drodze o nawierzchni asfaltowej należy
stwierdzić, że samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t w bezpośrednim
sąsiedztwie lokalizacji Nr 1 (1.p.p.) generują
ponad trzykrotnie większe wartości maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu w kierunkach: pionowym z i poziomym x oraz
ponad dwukrotnie w kierunku radialnym y.
16

p r ze g l ą d komunik ac yjny

średnia arytm.
(odch.stand.)

192 (153)

55 (33)

34 (26)

246 (112)

80 (38)

50 (31)

410 (265)

66 (41)

34 (15)

wartość
maksymalna

513

104

76

477

151

109

955

144

58

średnia arytm.
(odch.stand.)

143 (73)

44 (21)

28 (16)

165 (83)

67 (31)

44 (25)

260 (131)

40 (18)

33 (22)

wartość
maksymalna

238

73

52

286

101

79

393

68

69

wartość
maksymalna

350

158

84

553

237

123

550

166

94

średnia arytm.
(odch.stand.)

347 (114)

109 (29)

62 (12)

538 (290)

238 (85)

103 (21)

732 (216)

147 (33)

89 (23)

wartość
maksymalna

482

151

78

956

352

131

887

186

112

W przypadku lokalizacji Nr 4 (droga gruntowa o nawierzchni żwirowej) w 1.p.p. odnotowano ponad piętnastokrotny wzrost wartości azmax (składowa pionowa) i aż trzydziestotrzykrotny wzrost wartości aymax (składowa radialna) w porównaniu z poziomem
drgań generowanych przejazdami samochodów osobowych i lekkich ciężarowych
po drodze o nawierzchni asfaltowej. Jeszcze większy przyrost wartości maksymalnych przyspieszeń drgań stwierdzono w lokalizacji Nr 2 (droga z nawierzchnią betonową), w której przypadku, w 1.p.p. odnotowano prawie trzydziestopięciokrotny wzrost
wartości azmax i ponad siedemdziesięciokrotny wzrost wartości axmax w stosunku do maksymalnych wartości uzyskanych w lokalizacji pomiarowej Nr 1 przy wzbudzaniu drgań
przejazdami samochodów osobowych i lekkich ciężarowych. Wraz ze wzrostem odle-

głości od źródła drgań w każdej z przyjętych
lokalizacji pomiarowych znacząco maleją
nie tylko wartości maksymalnych amplitud
wszystkich składowych drgań (amax) - istotnie zmniejszają się również różnice pomiędzy maksymalnymi wartościami rejestrowanymi w lokalizacjach Nr: 2 i 4, i tymi, które zarejestrowano w lokalizacji pomiarowej Nr 1.
Analiza poziomu drgań generowanych
przejazdami autobusów po drodze z jezdnią
o nawierzchni asfaltowej (lokalizacja Nr 1)
wskazuje na jeszcze większy przyrost maksymalnych wartości przyspieszeń drgań niż
w przypadku drgań generowanych przejazdami ciężkich, wieloosiowych samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. W opisywanym przypadku,
w porównaniu z przejazdami samochodów
osobowych i lekkich samochodów ciężarowych, w 1.p.p. odnotowano w przybliżeniu
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ośmiokrotny wzrost maksymalnych wartości
przyspieszeń składowych pionowych drgań
(azmax ) i składowych radialnych (aymax ), podczas gdy składowe poziome drgań gruntu
w kierunku x (równoległym do osi drogi) wzrosły aż szesnastokrotnie. Niestety,
w związku z brakiem analogicznych danych
w pozostałych lokalizacjach pomiarowych,
nie ma możliwości porównania wartości
amax generowanych przejazdami autobusów
z danymi uzyskanymi dla innych analizowanych w artykule lokalizacji.
W związku ze znaczną liczbą danych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych pomiarów oraz obszernością niniejszego artykułu omówienie szczegółowych wyników
analiz struktury częstotliwościowej zarejestrowanych wibrogramów wymaga odrębnego opracowania.
Prognozowany wpływ drgań drogowych
na budynki
Zgodnie z normą PN-85/B-02170 [12] „obciążenie budynku wywołane drganiami przekazywanymi na budynek przez podłoże może
być w obliczeniach pomijane w tych przypadkach, gdy udział tego obciążenia w całości obciążeń zmiennych działających na
konstrukcję jest znikomy”. W przybliżeniu
można przyjąć, że z taką sytuacją mamy do
czynienia, gdy amplituda przyspieszeń ruchu poziomego podłoża w miejscu posadowienia budynku jest mniejsza od wartości
ap ≤ 0,005g ≈ 5 cm/s2. Analizując pod tym
kątem najniekorzystniejsze wartości zarejestrowanych przyspieszeń drgań w poszczególnych lokalizacjach (tab. 5 do tab. 8) należy stwierdzić, że wpływ dodatkowych obciążeń budynku wywołanych drganiami drogowymi mógłby być pominięty w obliczeniach
wyłącznie w lokalizacji Nr 1: na całej rozpatrywanej długości pomiarowej w przypadku przejazdów samochodów osobowych
i lekkich ciężarowych; w odległościach większych niż 2,5 m od krawędzi jezdni w przypadku przejazdów samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz
orientacyjnie przy odległościach większych
niż 5,0 m w przypadku przejazdów autobusów. W każdym innym przypadku wpływ dodatkowych obciążeń powodowanych drganiami przekazywanymi na budynek przez
podłoże powinien zostać uwzględniony
w obliczeniach.
Konieczność uwzględnienia dodatkowych obciążeń zmiennych w obliczeniach
budynku od obciążeń dynamicznych nie
przesądza o szkodliwości wpływu zarejestrowanych drgań drogowych na analizowane
budynki w stadium projektowania. Dotychczasowe badania (m.in.: [2], [6], [7], [8]) generalnie wskazują, iż drgania gruntu generowane przejazdami samochodów ciężarowych i autobusów przenoszą się na fundamenty budynków bez znaczących zmian
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w zakresie dominujących częstotliwości (gdyż są one zazwyczaj bliskie podstawowym rezonansowym częstotliwościom drgań budynków) - jednakże na styku podłoże gruntowe - budynek dochodzi
do znacznej redukcji intensywności drgań.
Budynek zachowuje się jak filtr dolnoprzepustowy [9]. Największej redukcji podlegają składowe poziome drgań gruntu charakteryzujące się wysokimi częstotliwościami.
W znacznie mniejszym stopniu redukcji ulegają składowe pionowe drgań gruntu [8].
Dlatego też chcąc posłużyć się zarejestrowanymi przebiegami drgań gruntu do określenia wymuszenia kinematycznego drgań budynków należałoby uwzględnić zmiany zachodzące w wartościach amplitud w poszczególnych pasmach częstotliwości, gdyż
nieuwzględnienie tych zmian może prowadzić do przewymiarowania konstrukcji
[9]. Jednakże, cytując za Ciesielskim i in. [3],
w przypadku prognozowania wpływu drgań
na budynki „przyjęcie drgań fundamentu
jako identycznych z drganiem podłoża jest
najczęściej przyjmowanym przybliżeniem
po stronie pewności”.

•

•

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzenie analizy porównawczej
wpływu rodzaju nawierzchni i obciążenia dynamicznego od pojazdów na poziom drgań
drogowych propagowanych drogą gruntową do otoczenia wymagało przeanalizowania ponad 1026 przebiegów czasowych przyspieszeń drgań (114 plików × 3 punkty pomiarowe × 3 akcelerogramy z trzech wzajemnie prostopadłych kierunków pomiarowych).
Pomiary przyspieszeń drgań prowadzono
w czterech zróżnicowanych lokalizacjach różniących się rodzajem nawierzchni jezdni (asfaltowa, betonowa, brukowcowa oraz żwirowa).
W każdej z przyjętych lokalizacji rejestrowano przebiegi drgań gruntu w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach (x, y, z) w punktach pomiarowych zlokalizowanych na gruncie wzdłuż przyjętych profili pomiarowych zorientowanych prostopadle do osi jezdni.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów
i analizy porównawczej uzyskanych wyników można stwierdzić, że:
• najniekorzystniejszą z punktu widzenia wartości maksymalnych przyspieszeń
drgań propagowanych drogą gruntową
do otoczenia okazała się nawierzchnia
brukowcowa (maksymalne wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych przy
przejazdach samochodów osobowych
i lekkich ciężarowych o masie całkowitej
do 3,5 t przekraczają poziom przyspieszeń
drgań zarejestrowanych przy analogicznym obciążeniu dynamicznym od pojazdów i rejestrowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (1.p.p.) z nawierzchnią asfaltową ponad trzydziestokrotnie - w kierunku poziomym równoległym do osi dro-

•

•

•

gi x oraz ponad szesnastokrotnie - w kierunku pionowym z),
mniejszy, aczkolwiek również bardzo intensywny przyrost maksymalnych wartości przyspieszeń drgań w stosunku
do drgań generowanych w drodze z nawierzchnią asfaltową stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie drogi z jezdnią
o nawierzchni betonowej (ponad czternastokrotny w kierunku poziomym y - przy
przejazdach samochodów osobowych
i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t
oraz ponad siedemdziesięciokrotny - przy
przejazdach samochodów ciężarowych
o masie całkowitej powyżej 3,5 t),
zdecydowanie niższy poziom drgań jest
propagowany do otoczenia z utwardzonej drogi gruntowej z nawierzchnią żwirową, w której odnotowano wprawdzie, co
najmniej szesnastokrotnie większe maksymalne wartości przyspieszeń drgań generowanych przejazdami samochodów osobowych i lekkich ciężarowych w porównaniu do wartości rejestrowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi o nawierzchni asfaltowej, ale w przypadku przejazdów
samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t w pobliżu drogi stwierdzono także dużo niższy poziom drgań,
niż w przypadku drgań generowanych
w pobliżu drogi z nawierzchnią betonową,
wraz ze wzrostem odległości od źródła
drgań, składowe poziome przyspieszeń
drgań (zwłaszcza w kierunku prostopadłym do drogi y) stają się dominujące,
podobnie jak w badaniach [2] - nie zaobserwowano sumowania się drgań
w przypadku przejazdu pojazdów obok
siebie. Nie stwierdzono także podobnego
wpływu przy przejeździe ciągu pojazdów
poruszających się w tym samym kierunku
- niezależnie czy są to przejazdy samochodów osobowych, czy też samochodów
ciężarowych,
porównując najniekorzystniejsze wartości przyspieszeń drgań zarejestrowanych
w płaszczyźnie poziomej w poszczególnych lokalizacjach pomiarowych z wartością normową ap = 0,005g (zgodnie z p.
4.3 normy [12]) należy stwierdzić, iż wpływ
dodatkowych obciążeń budynku wywołanych drganiami drogowymi należałoby bezwzględnie uwzględnić we wszystkich rozpatrywanych lokalizacjach pomiarowych za wyjątkiem lokalizacji Nr 1,
w której wpływ dodatkowych obciążeń budynku powinien być uwzględniany w odległościach do 2,5 m od krawędzi jezdni - w przypadku przejazdów samochodów
ciężarowych o masie całkowitej powyżej
3,5 t oraz orientacyjnie przy odległościach
mniejszych od 5,0 m - w przypadku przejazdów autobusów. 

Materiały źródłowe do niniejszego artykułu
zestawione sa na stronie 25.
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Systemy ekspertowe w ocenie
kondycji przęseł mostowych z uszkodzeniami
Jan Bień, Małgorzata Gładysz, Mieszko Kużawa

Rosnące gospodarcze i społeczne znaczenie obiektów mostowych, jako istotnych elementów sieci transportowej powoduje konieczność systematycznego
doskonalenia metodyki zarządzania tym obszarem infrastruktury. Szczególnie ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów
i użytkowników infrastruktury transportowej dzięki monitorowaniu zmian kondycji konstrukcji mostowych, powodowanych pojawiającymi się
uszkodzeniami. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania technologii sieci hybrydowych do tworzenia systemów ekspertowych wspomagających
procesy oceny kondycji przęseł mostowych, z uwzględnianiem występujących uszkodzeń. Zaprezentowano dwa narzędzia ekspertowe („FEST” oraz
„NOBLA”), wykorzystujące bazy wiedzy stworzone przy wykorzystaniu wyników obszernych analiz symulacyjnych.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW
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NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Badania naukowe są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obiekty mostowe w Polsce są bardzo ważnymi elementami krajowej oraz europejskiej
sieci transportowej. Łączna długość sieci
drogowej w krajach należących do Unii Europejskiej wynosi ponad 4 900 000 km, a linii
kolejowych – prawie 215 000 km. Udział Polski jest znaczący i obejmuje ponad 412 000
km sieci drogowej oraz ponad 20 000 km linii kolejowych, czyli odpowiednio około 8%
oraz ponad 9% długości rozpatrywanych
systemów transportowych wszystkich krajów należących do Unii [20]. Drogowe obiekty mostowe w naszym kraju są stosunkowo
młode: 37,6% ogólnej liczby obiektów liczy
poniżej 20 lat, 32,7% obiektów jest w wieku
od 20 do 50 lat, a 29,7% obiektów jest użytkowanych ponad 50 lat. Odmiennie przedstawia się sytuacja w zakresie kolejowej infrastruktury mostowej – blisko 45% obiektów jest w wieku powyżej 100 lat, a jedynie
około 3,6% konstrukcji ma za sobą poniżej
20 lat użytkowania.
18
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Nieuchronne procesy degradacji obiektów − przy jednocześnie zwiększających się
wymaganiach eksploatacyjnych − powodują, że efektywne gospodarowanie infrastrukturą mostową staje się z roku na rok coraz
ważniejszym problemem tak w Polsce, jak
i praktycznie we wszystkich krajach świata.
Stymuluje to rozwój systemów zarządzania
utrzymaniem i eksploatacją obiektów mostowych. Związane z tym zagadnienia: efektywna diagnostyka oraz analiza wpływu

uszkodzeń na kondycję obiektów mostowych, ocena i prognozowanie zmian stanu
konstrukcji, technologie rehabilitacji obiektów, wspomaganie procesów decyzyjnych
z wykorzystaniem komputerowych narzędzi
ekspertowych mają złożony wymiar interdyscyplinarny [1], [4], [7]. Na podstawie analizy aktualnie użytkowanych na świecie systemów zarządzania obiektami mostowymi
oraz kierunków prowadzonych prac naukowo-badawczych można wyróżnić pięć ge-

Tab. 1: Generacje komputerowych systemów zarządzania obiektami mostowymi
Generacja
systemów

Wykorzystywane technologie
bazy danych

procedury decyzyjne

bazy wiedzy
i systemy ekspertowe

systemy uczące się

I



II





III







IV









V









sterowanie
parametrami konstrukcji
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1. Procedura tworzenia aplikacji ekspertowej z wykorzystaniem technologii sieci hybrydowych [1]
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neracji systemów [3], które scharakteryzowano w tab. 1:
• systemy I generacji – wykorzystujące standardowe bazy danych z oprogramowaniem umożliwiającym wprowadzanie,
podstawowe przetwarzanie i udostępnianie danych gromadzonych w systemie – decyzje zależą od indywidualnego
przygotowania i doświadczenia użytkowników systemu,
• systemy II generacji – posiadające oprócz
wyspecjalizowanej bazy danych także algorytmy decyzyjne określające procedury podejmowania decyzji na podstawie
zgromadzonego zasobu danych,
• systemy III generacji – wyposażone dodatkowo w bazy wiedzy oraz narzędzia ekspertowe, co umożliwia wspomaganie procesu zarządzania z wykorzystaniem wiedzy gromadzonej w systemie,
• systemy IV generacji – wzbogacone
w stosunku do systemów III generacji
o zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji umożliwiające uczenie się systemu na podstawie gromadzonych danych
i wykorzystywanie aktualizowanej wiedzy
do wspomagania procesów decyzyjnych,
• systemy V generacji – posiadające dodatkowo zdolność bezpośredniego oddziaływania na obiekty przy użyciu systemów
sterujących parametrami konstrukcji (na
przykład zmianami siły sprężającej w zależności od obciążenia), systemów sterujących ruchem itp.
Użytkowane w naszym kraju systemy
wspomagające zarządzanie drogowymi ([1],
[4], [13]) oraz kolejowymi ([1], [6], [10]) obiektami mostowymi można zakwalifikować do
systemów I generacji, a niektóre z nich zawierają także elementy charakterystyczne
dla systemów II generacji. Wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych stwarzają możliwości opracowania i wdrożenia
w nieodległej przyszłości nowych systemów
wspomagających zarządzanie, należących
do III, a nawet IV generacji.
Narzędzia ekspertowe w zarządzaniu
obiektami mostowymi
Procesy decyzyjne w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem obiektów mostowych wymagają wiedzy z różnych dziedzin, wykraczających często daleko poza inżynierię mostową. Stwarza to przestrzeń do zastosowań
narzędzi ekspertowych posługujących się
wiedzą zgromadzoną w systemie w formie
numerycznej bazy wiedzy. Narzędzia ekspertowe przeznaczone do wykorzystywania
w systemach wspomagających gospodarowanie infrastrukturą mostową to generalnie narzędzia o charakterze doradczym, pro20
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2. Schemat procesu oceny kondycji obiektu mostowego z wykorzystaniem narzędzi ekspertowych

ponujące użytkownikowi rozwiązania, które
powinien on ocenić i zaakceptować lub odrzucić. Stosowanie narzędzi ekspertowych
prowadzi do istotnych korzyści w zakresie:
• poprawnego rozwiązywania specjalistycznych zagadnień bez osobistego udziału
eksperta, co znacznie przyspiesza i obniża
koszty uzyskania rozwiązania w porównaniu z metodami klasycznymi,
• wykorzystywania skumulowanej wiedzy
wielu ekspertów, także z wielu różnych
dziedzin, w jednym systemie ekspertowym,
• wykorzystywania tego samego systemu
ekspertowego przez wielu użytkowników,
• powtarzalności rozwiązań zagadnienia
przy tych samych danych wejściowych.
W nowoczesnych systemach zarządzania
procesy decyzyjne mogą być wspomagane
różnorodnymi specjalistycznymi narzędziami ekspertowymi wykorzystującymi bazy
danych oraz bazy wiedzy. Termin „baza danych” określa uporządkowany zbiór danych
przechowywanych na nośnikach komputerowych, wyposażony w oprogramowanie

i inne środki pozwalające na utrzymywanie,
zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie. Stosunkowo nowe pojęcie „baza wiedzy” można ogólnie zdefiniować jako formę
komputerowej reprezentacji wiedzy, wymagającą specyficznych technik jej akwizycji,
numerycznej reprezentacji oraz udostępniania [1], [2], [7], [18], [19], [22], [24].
Można wyróżnić dwa podstawowe typy
narzędzi ekspertowych:
• autonomiczne systemy ekspertowe – samodzielne narzędzia komputerowe, wyposażone w systemy wnioskujące wspomagające podejmowanie decyzji przy wykorzystaniu dziedzinowej bazy wiedzy,
bez bezpośredniego powiązania z systemem zarządzania infrastrukturą transportową,
• funkcje ekspertowe – wydzielone funkcjonalnie części systemu wspomagającego zarządzanie infrastrukturą, przeznaczone do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem bazy danych oraz bazy wiedzy
systemu.
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3. Funkcja Ekspertowa Stanu Technicznego (FEST) zaimplementowana w systemie „SMOK”

Technologia sieci hybrydowych
W narzędziach ekspertowych wykorzystywanych w inżynierii mostowej mamy do
czynienia ze znacznym zróżnicowaniem
źródeł oraz metod efektywnej reprezentacji
wiedzy, co zachęca do stosowania metodyki
„sieci hybrydowych” [1], [2], [9], integrującej
różne sposoby reprezentacji wiedzy w jednym narzędziu ekspertowym.
Terminem „sieć hybrydowa” jest tu określany sposób mieszanej reprezentacji wiedzy przy wykorzystaniu wirtualnej struktury złożonej z poszczególnych komponentów sieci oraz relacji (połączeń) między tymi
komponentami. „Komponent” to podstawowa część składowa sieci hybrydowej wykorzystująca określony sposób i technikę reprezentacji wiedzy. Podstawowe cechy definiujące każdy komponent to:

• liczba wejść i postać wprowadzanych danych;
• sposób i technika reprezentacji wiedzy;
• definiowalne zasoby komponentu;
• programowalne procedury przetwarzania
danych w komponencie;
• liczba wyjść i postać uzyskiwanych danych wyjściowych.
W prezentowanych sieciach hybrydowych mogą być stosowane trzy podstawowe typy komponentów:
• komponenty funkcyjne – wykorzystywane jako narzędzia symbolicznej reprezentacji wiedzy przy użyciu funkcji matematycznych; komponenty funkcyjne przetwarzają dane przedstawione w postaci
liczb rzeczywistych;
• komponenty neuronowe – narzędzia niesymbolicznej reprezentacji wiedzy przy
wykorzystaniu sztucznych sieci neurono-

wych ([1], [16], [18], [19], [22]); przetwarzane dane są liczbami rzeczywistymi;
• komponenty rozmyte – służące jako narzędzia symbolicznej reprezentacji obszarów wiedzy niepełnej i niepewnej przy
wykorzystaniu metod logiki rozmytej ([21]
- [24]); w komponentach tego typu możliwe jest stosowanie danych w postaci liczb
rzeczywistych, wartości lingwistycznych
lub liczb rozmytych.
Ogólny schemat procesu tworzenia aplikacji ekspertowej przedstawiono na rys. 1.
Pierwszym etapem prac jest szczegółowa
analiza zagadnienia stanowiącego dziedzinę projektowanej funkcji. Analiza ta ma na
celu przede wszystkim określenie informacji istotnych dla rozpatrywanego problemu,
co pozwala na zdefiniowanie zbiorów danych wejściowych oraz danych wyjściowych
narzędzia ekspertowego. W trakcie wstępnej analizy zagadnienia należy także określić zasady ewentualnej integracji projektowanej aplikacji ekspertowej z pozostałą częścią systemu wspomagającego zarządzanie
obiektami mostowymi. Kolejnym etapem
projektowania jest analiza dostępnych zasobów wiedzy oraz dobór metod jej reprezentacji, a następnie pozyskanie niezbędnej
wiedzy. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami wiedzy są uznani eksperci w rozpatrywanej dziedzinie, bazy danych systemów zarządzania, wyniki symulacyjnych analiz konstrukcji, rezultaty doświadczalnych badań
diagnostycznych oraz dokumentacja techniczna obiektów.
Kolejne kroki w procesie tworzenia aplikacji ekspertowej to określenie ogólnej struktury i architektury funkcji ekspertowej, zaprojektowanie architektury wykorzystywanych sieci hybrydowych, a następnie przygotowanie poszczególnych komponentów

4. Parametry geometryczne dźwigara i uszkodzeń
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geometrii, a następnie zdefiniowanie numerycznego modelu uszkodzeń. Przy stosowaniu modeli geometrii typu E1 (tworzonych
z elementów jednowymiarowych), E2 (z elementów dwuwymiarowych) oraz E3 (z elementów trójwymiarowych) do generowania
modelu uszkodzeń są z reguły używane narzędzia grafiki komputerowej [1], [2], [7]. Przy
wykorzystaniu numerycznego opisu stwierdzonych uszkodzeń narzędzia ekspertowe
generują oceny kondycji poszczególnych
części składowych obiektu mostowego, a na
podstawie tych ocen formułowana jest następnie ocena kondycji całego obiektu.
Funkcja Ekspertowa Stanu Technicznego

5. Schemat procedury oceny nośności uszkodzonego dźwigara blachownicowego
z wykorzystaniem systemu ekspertowego

wchodzących w skład sieci hybrydowej. Na
rys. 1 uwzględniono trzy typy komponentów: neuronowy, rozmyty i funkcyjny, wraz
z charakterystycznymi etapami kreowania
poszczególnych typów komponentów.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników testowania każdego z komponentów są one
łączone w wielopoziomową sieć hybrydową. Wynikowa sieć podlega testowaniu,
a jego pozytywny wynik upoważnia do włączenia sieci jako samodzielnego składnika
funkcji ekspertowej. W analogiczny sposób
kształtowane są – w miarę potrzeb – kolejne sieci hybrydowe, które wspólnie tworzą
zaprojektowaną strukturę funkcji ekspertowej. Kompletne narzędzie ekspertowe podlega ostatecznemu testowaniu pod kątem
poprawności rozwiązań zagadnienia postawionego na początku procesu projektowania. Negatywna ocena zmusza do ponownej analizy problemu i poszukiwania innych
rozwiązań. Ocena pozytywna pozwala na
wygenerowanie aplikacji użytkowej oraz jej
ewentualną integrację z pozostałą częścią
systemu wspomagającego zarządzanie infrastrukturą mostową.
22
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Ocena kondycji przęseł mostowych
z uszkodzeniami
Jednym z bardzo ważnych obszarów zastosowań narzędzi ekspertowych w systemach
zarządzania infrastrukturą mostową jest
obiektywizacja ocen kondycji obiektów, na
którą składa się ocena stanu technicznego
konstrukcji oraz jej przydatności użytkowej
jako elementu sieci transportowej. Określanie wpływu różnego typu uszkodzeń na kondycje obiektu, z uwzględnieniem ich lokalizacji, intensywności i rozległości, jest w większości przypadków skomplikowanym zagadnieniem znacznej, często interdyscyplinarnej, wiedzy. Poprawność i precyzja ocen
stanu obiektów ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i konstrukcji, a także decyduje o efektywności i
skuteczności działań utrzymaniowych.
Schemat procedury oceny kondycji
obiektów mostowych z użyciem wspomagających narzędzi ekspertowych zaprezentowano na rys. 2. W odniesieniu do każdej
ocenianej części składowej obiektu niezbędne jest określenie sposobu modelowania

Pierwszym w naszym kraju praktycznym zastosowaniem narzędzia ekspertowego do
wspomagania oceny stanu technicznego
obiektów mostowych było zaimplementowanie Funkcji Ekspertowej Stanu Technicznego (FEST) w Systemie Zarządzania Mostami Kolejowymi „SMOK” [6], [10], opracowanym na potrzeby Polskich Kolei Państwowych.
System wspomagał zarządzanie wszystkimi rodzajami kolejowych obiektów inżynieryjnych, przy wykorzystaniu interaktywnej numerycznej mapy linii i obiektów kolejowych, a oprócz klasycznej bazy danych zawierał także bazę wiedzy sporządzoną z wykorzystaniem wiedzy ekspertów. Do komputerowej implementacji bazy wiedzy zastosowano technologię wielopoziomowych
sieci hybrydowych wykorzystujących technikę sztucznych sieci neuronowych, logikę
rozmytą oraz komponenty funkcyjne [1], [9].
Procedura oceny stanu technicznego kolejowych obiektów mostowych z wykorzystaniem narzędzia ekspertowego „FEST” składa się z następujących etapów (rys. 3):
• identyfikacja i klasyfikacja rodzajów uszkodzeń stwierdzonych w wyniku przeglądów i badań konstrukcji, zgodnie z przyjętym „Katalogiem uszkodzeń”,
• określenie intensywności i rozległości każdego uszkodzenia, z uwzględnieniem metodyki i kryteriów przyjętych w systemie,
• aktywacja narzędzia ekspertowego „FEST”,
które na podstawie zawartych w bazie
systemu informacji o ukształtowaniu konstrukcji, rodzaju materiału, układzie statycznym, geometrii elementu oraz na
podstawie danych o uszkodzeniach generuje ocenę stanu technicznego w skali od
0 (stan awaryjny) do 5 (stan bardzo dobry),
• inspektor mostowy odpowiedzialny za
diagnostykę obiektu podejmuje decyzje
o zaakceptowaniu lub korekcie oceny proponowanej przez funkcje ekspertową.
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6. Interfejs systemu ekspertowego „NOBLA”: ,
a) wybór typu konstrukcji, b) definiowanie geometrii dźwigara, c) definicja obciążeń, d) opis uszkodzeń środnika, e) opis uszkodzeń żeber, f ) wyniki

System ekspertowy „NOBLA”
Jednym z najistotniejszych problemów występujących w procesie oceny kondycji eksploatowanych obiektów mostowych jest
określanie wpływu uszkodzeń na nośność
konstrukcji. W ostatnich latach podjęto,
uwieńczone powodzeniem, próby wspomagania tego złożonego zadania przy wy-
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korzystaniu narzędzi ekspertowych. Na potrzeby oceny nośności murowanych przęseł mostowych z uszkodzeniami opracowano system ekspertowy „MyBriDE” [4], [14], na
potrzeby związane z uszkodzonymi przęsłami żelbetowymi – system „DAGA” [3], [17],
a w zakresie oceny wpływu uszkodzeń na
nośność blachownicowych dźwigarów mostowych – system „NOBLA” [8], [15]. Przezna-

czeniem narzędzia ekspertowego „NOBLA”
(NOśność BLAchownic) jest wspomaganie
oceny nośności przy ścinaniu mostowych
dźwigarów blachownicowych, z uwzględnieniem uszkodzeń w postaci ubytków materiału środnika oraz ubytków materiału poprzecznych żeber usztywniających dźwigarów. Przyjęto, że nośność przy ścinaniu rozpatrywanych blachownicowych dźwiga-
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rów mostowych wyrażona jest w wartościach siły tnącej, która może być przenoszona przez poszczególne panele dźwigara na jego długości. Ukształtowanie dźwigara oraz oznaczenia jego charakterystyk geometrycznych przedstawiono na rys. 4.
Rozpatrywane uszkodzenia w postaci ubytków materiału są charakteryzowane
przez następujące trzy podstawowe cechy
(oznaczenia wg rys. 4):
• lokalizację uszkodzenia – podającą przestrzenne usytuowanie uszkodzenia. Lokalizacja uszkodzenia w obrębie rozpatrywanego panelu jest określona przy użyciu
trzech parametrów: xp – opisującego położenie uszkodzonego panelu na długości
przęsła, „środnik/żebro” – stringu określającego uszkodzoną część składową dźwigara, oraz Pi – określa położenie pojedynczego uszkodzenia na powierzchni danej części składowej dźwigara (patrz rys. 5), zgodnie ze wzorem:
L = [[xp , „srodnik / żebro”], [Pi , ...]]

(1)

gdzie i  1÷9 dla uszkodzeń środnika oraz
i  1÷4 w przypadku uszkodzeń żebra poprzecznego,
• rozległość uszkodzenia – charakteryzującą wielkość obszaru występowania uszkodzenia wewnątrz danej ścianki środnika.
Rozległość uszkodzenia w obrębie danej
części składowej (panelu lub przyległego
do niego żebra poprzecznego) określana
jest jako procentowy udział powierzchni
obszarów uszkodzonych ∑APid w całej powierzchni rozpatrywanego elementu ∑APi ,
zgodnie ze wzorem:
∑
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gdzie APi = ∙
lub APi = bS ∙
,odpowiednio dla uszkodzeń środnika i żeber,
• intensywność uszkodzenia – opisującą poziom zaawansowania uszkodzenia
w polu Pi. Wartości funkcji intensywności uszkodzenia jest równa procentowemu ubytkowi grubości ścianki środnika
w poszczególnych polach Pi i jest wyrażona wzorem:
I∏ =——
∙100%
t
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W
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t
∆ tS
S

,

(3)

odpowiednio dla uszkodzeń środnika i żeber.
W celu zgromadzenia wiedzy niezbędnej
do stworzenia systemu ekspertowego, wybrane konstrukcje blachownicowych przęseł
mostowych poddano numerycznym analizom geometrycznie i fizycznie nieliniowym
z imperfekcjami (GMNIA). Ogólny schemat
zastosowanej procedury oceny nośności
dźwigarów głównych przęseł blachownico24
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wych przedstawia rys. 5. Obliczenia przeprowadzono Metodą Elementów Skończonych
z wykorzystaniem modeli klasy e2,p3 (przestrzenny układ dwuwymiarowych elementów powłokowych) [2]. Łącznie przeanalizowano kilka tysięcy przypadków konstrukcji
o różnych parametrach geometrycznych
oraz o różnych cechach uszkodzeń (lokalizacja, rozległość, intensywność). Przeprowadzone analizy numeryczne umożliwiły określenie nośności granicznej konstrukcji przy
ścinaniu oraz jej analizę we wszystkich fazach – sprężystej, nadkrytycznej, nośności granicznej i zniszczenia, z uwzględnieniem zastępczych imperfekcji geometrycznych poszczególnych elementów dźwigarów oraz sprężysto-plastycznej (bilinearnej)
charakterystyki materiału z izotropowym
wzmocnieniem. Uzyskane wyniki wykorzystano do stworzenia bazy wiedzy, stanowiącej podstawę systemu „NOBLA”.
Wykorzystanie prezentowanego systemu
ekspertowego wymaga wykonania następujących podstawowych kroków:
• zdefiniowanie geometrii rozpatrywanego
dźwigara blachownicowego przez podanie jego podstawowych wymiarów (rys.
6a),
• scharakteryzowanie uszkodzeń środnika
stwierdzonych w wyniku przeglądu obiektu – dla każdego rozpatrywanego panelu
(rys. 6b) − przy użyciu parametrów opisu
uszkodzeń (lokalizacja, rozległość i intensywność),
• zdefiniowanie parametrów uszkodzeń żebra poprzecznego przyległego do analizowanego panelu na podstawie zadeklarowanych wartości intensywności uszkodzenia w poszczególnych obszarach Pi
(rys. 6c),
• analiza wyników przedstawionych przez
system ekspertowy (rys. 6d) − wykorzystując model uszkodzeń rozpatrywanej sekcji dźwigara, narzędzie ekspertowe „NOBLA” określa nośność dźwigarów
głównych przy ścinaniu w analizowanym
panelu bez uwzględniania uszkodzeń,
z uwzględnieniem stwierdzonych uszkodzeń, jak również wskaźniki uszkodzenia
określające wpływ uszkodzeń na nośność
dźwigarów.
Podsumowanie
Zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą mostową stanowią przedmiot
wielu prac naukowo-badawczych oraz rozwojowych prowadzonych w większości
rozwiniętych gospodarczo krajów, a także
są tematem współpracy na forum międzynarodowym (np. projekty badawcze „Sustainable Bridges” [5], [11], „SAMCO” [12]).

Wśród tematów prowadzonych prac badawczych znaczące miejsce zajmują zagadnienia zastosowań narzędzi ekspertowych wykorzystujących komputerową reprezentację wiedzy do wspomagania procesów decyzyjnych w zarządzaniu infrastrukturą mostową. Problematyka ta jest
także obecna w badaniach prowadzonych
w naszym kraju – zarówno w pracach na
stopnie naukowe (m. in. [1], [14], [15], [17]),
jak i w ramach ogólnokrajowych projektów
badawczych:
• „Komputerowe wspomaganie zarządzania infrastrukturą mostową z wykorzystaniem narzędzi ekspertowych” – projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (2007-2010),
• „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010-2014).
Dotychczasowe doświadczenia i rezultaty uzyskane w trakcie prac badawczych oraz
wdrożeniowych potwierdzają poprawność
przyjętych kierunków rozwoju technologii komputerowej reprezentacji wiedzy oraz
praktyczną przydatność systemów ekspertowych w rozwiązywaniu nawet tak trudnych zagadnień jak ocena nośności konstrukcji z uszkodzeniami. Obiecujące wyniki
prowadzonych prac naukowo-badawczych
oraz pilotażowych implementacji stwarzają możliwości opracowania i wdrożenia
w nieodległej przyszłości nowej generacji
systemów wspomagających zarządzanie infrastruktura mostową, odpowiadających aktualnym potrzebom w tym zakresie.
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Analiza układu torowego północnej

głowicy stacji Poznań Główny po zaprojektowaniu dodatkowych
torów szlakowych
Damian Kosicki, Piotr Dolata

W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwości wprowadzenia dodatkowych torów szlakowych z kierunku stacji Poznań Wschód i posterunku
Poznań POD (Jeżyce) na północną głowicę stacji Poznań Główny. Zaproponowano dwie koncepcje sposobu przebudowy głowicy rozjazdowej. W pierwszej
koncepcji założono zapewnienie połączeń wszystkich torów szlakowych z każdym torem przyperonowym stacji Poznań Główny, co w konsekwencji
oznaczało konieczność zastosowania przede wszystkim rozjazdów o skosie 1:9 i promieniu 300 m, pozwalających na jazdę z prędkością 40 km/h na
kierunek zwrotny. Założeniem drugiej koncepcji było wykorzystanie jak największej liczby rozjazdów o skosie mniejszym, pozwalających na jazdę
z prędkością 60 km/h na kierunek zwrotny, co oznaczało konieczność zrezygnowania z niektórych połączeń.
Zbadano ponadto optymalną intensywność ruchu północnej głowicy stacyjnej dla czterech wariantów: przy istniejącym układzie torowym i istniejącym
obciążeniu ruchowym, przy istniejącym układzie torowym i po wprowadzeniu ruchu taktowanego oraz po przebudowie układu torowego według obu
koncepcji i przy taktowanym rozkładzie jazdy pociągów. Uzyskane wyniki nakazują ostrożne podejście do rozbudowy układów torowych, która
przeprowadzona bez wnikliwych analiz przepustowościowych może przynieść zyski niewspółmiernie małe do poniesionych kosztów. Z drugiej strony
warto poszukiwać optymalnej organizacji ruchu jako alternatywy dla kosztownych rozwiązań inwestycyjnych.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

mgr inż. Damian Kosicki
Zakład Budowy Mostów
i Dróg Kolejowych,
Politechnika Poznańska
damian.kosicki@put.poznan.pll

Plany rozwoju kolei aglomeracyjnej w Poznańskim
Obszarze
Metropolitalnym,
uwzględniane w kolejnych kluczowych dla
aglomeracji dokumentach [9,10,12], sugerują potrzebę dokładnego zbadania zdolności przepustowych istniejącej infrastruktury kolejowej. W krytycznych miejscach – wąskich gardłach należy rozważać możliwość
zwiększenia rezerw przepustowościowych
np. poprzez dobudowę dodatkowych torów szlakowych. W Poznańskim Węźle Kolejowym jako elementy krytyczne wskazuje
się między innymi szlaki kolejowe przyległe
do stacji Poznań Główny od strony północnej: na linii kolejowej nr 3 (E20) szlak Poznań
Wschód – Poznań Główny, a na linii nr 351
(E59) szlak Poznań Główny – Poznań POD
(Jeżyce). O krytycznym znaczeniu ww. odcinków świadczą nie tylko analizy przepustowościowe [4,5], ale także praktyczne doświadczenia PKP PLK. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy możliwości
włączenia dodatkowych, trzecich torów ww.
szlaków w układ torowy północnej głowicy
stacji Poznań Główny.
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Stacja Poznań Główny i jej północna
głowica
Stacja Poznań Główny – centralny punkt Poznańskiego Węzła Kolejowego – to jedna
z największych stacji osobowych w Polsce.
Stanowi ona ważny punkt transportowy
w krajowej sieci kolejowej. Na stacji krzyżują
się międzynarodowe linie E20 (o krajowym
numerze 3 Warszawa – Kunowice) i E59
(o krajowych numerach 271 Wrocław – Poznań i 351 Poznań – Szczecin), obie kategorii
magistralnej, objęte umową AGC. Dodatkowo na stacji kończy bieg linia 272 Kluczbork
– Poznań, kategorii pierwszorzędnej.
Stacja Poznań Główny obciążona jest
znacznym ruchem pociągów pasażerskich,
zarówno dalekobieżnych, jak i regionalnych.
Zgodnie z rozkładem jazdy pociągów pasażerskich 2011/2012, w dniu największego
natężenia ruchu pociągów stacja obciążona
była przez 321 jazd pociągowych, przy czym
112 pociągów kończyło bieg, 115 zaczynało bieg, zaś dla pozostałych pociągów stanowiła ona stację pośrednią [8]. Z dużą liczbą
pociągów kończących i zaczynających bieg
wiąże się również istotne obciążenie jazdami
manewrowymi. Stacja nie obsługuje pocią-
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gów towarowych, ponieważ tę funkcję spełnia stacja rozrządowa Poznań Franowo. Budynek dworca i odchodząca od niego ulica
Dworcowa dzieli stację na część wschodnią
i zachodnią. W zachodniej części stacji usytuowane są trzy perony, z których dwa zewnętrzne (nr 5 i 6) są peronami dwukrawędziowymi, zaś wewnętrzny (nr 4) jest peronem jednokrawędziowym. Po wschodniej
części stacji zlokalizowane są kolejno perony: jednokrawędziowy nr 1 oraz dwukrawędziowe o numerach 2 i 3. Podczas budowy
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego zarezerwowano ponadto miejsce na budowę dwóch dodatkowych torów i jednego
peronu dwukrawędziowego w tej części stacji. Pomiędzy peronami nr 4 i 5 znajdują się
tory główne zasadnicze linii kolejowej nr 351
(E59), natomiast tory główne zasadnicze linii kolejowej nr 3 (E20) zostały wprowadzone między perony nr 1 i 2. Przejazd pomiędzy torami obu ww. linii możliwy jest zarówno na północnej, jak i południowej głowicy
stacji. Północna głowica stacji w stanie istniejącym została przedstawiona na rys.1.
Deficyt przepustowości
Przeprowadzone analizy przepustowościowe wskazują, że na szlakach kolejowych Poznań Wschód – Poznań Główny oraz Poznań
Główny – Poznań POD (Jeżyce) w godzinie
szczytowej istniejące natężenie ruchu pociągów osiąga wartości bliskie optymalnym
(rezerwy optymalnej intensywności wynoszą około 10%) [5]. Oznacza to, że dalsze
zwiększanie intensywności ruchu pociągów
spowodowałoby krytyczny spadek jakości
tego ruchu, przejawiający się dużymi stratami czasu osób podróżujących [6,11]. Jed-
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1. Północna głowica stacji Poznań Główny – stan istniejący

datkowych torów [1]. W zakresie systemów
sterowania analiza minimalnych czasów
następstwa pociągów dla szlaku Poznań
Wschód – Poznań Główny wskazuje na możliwość ich skrócenia poprzez uzupełnienie
odstępów blokowych. Na przykład dobudowa dodatkowego semafora SBL na krytycznym odstępie, przed przystankiem osobowym Poznań Garbary, pozwoliłaby na skrócenie minimalnego czasu następstwa pociągów aglomeracyjnych z ok. trzech do ok.
dwóch minut, co zostało przedstawione na
rys. 2 [5]. Drugi sposób – dobudowa dodatkowych torów szlakowych wymaga szczegółowej analizy możliwości ich wprowadzenia
na północną głowicę stacji Poznań Główny.
Ograniczenia terenowe i uwarunkowania
lokalne

2. Wykresy ruchu trzech kolejnych pociągów aglomeracyjnych
na szlaku Poznań Wschód – Poznań Główny:
kolorem czerwonym zaznaczono wykresy ruchu pociągów dla stanu istniejącego urządzeń srk,
kolorem niebieskim – po dodaniu dodatkowego semafora SBL przed p.o. Poznań Garbary;
różne wartości odstępów na stacji Poznań Główny wynikają z wjazdu kolejnych pociągów na różne
tory przyperonowe, z innymi prędkościami na głowicy rozjazdowej; ze względu na wyposażenie szlaku
w SBL czas reakcji systemu srk równy jest 0s

nocześnie, biorąc pod uwagę plany prowadzenia taktowanego ruchu pociągów aglomeracyjnych/regionalnych (koleje aglomeracyjna i regionalna traktowane są tutaj łącznie, jako stanowiące dwa komplementarne
systemy), godzina szczytowa będzie krytycz-
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nym okresem czasu, ograniczającym maksymalną częstotliwość kursowania tych pociągów.
Zwiększenie przepustowości szlaków
można osiągnąć m.in. poprzez poprawienie systemu sterowania lub dobudowę do-

Północna głowica stacji jest ograniczona od
strony zachodniej ciągiem ulicy Roosevelta
i torami Poznańskiego Szybkiego Tramwaju,
a od strony wschodniej zabudową magazynową, monumentalną oraz parkiem. Nad głowicą przebiegają trzy ciągi wiaduktów: Most
Teatralny, Most Uniwersytecki i Most Dworcowy. Umiejscowienie podpór ww. wiaduktów
ogranicza możliwości przebudowy układu
torowego, skracając długość torów dostępną dla wykonania połączeń rozjazdowych.
Od północy głowicę ograniczają łuki poziome, a ponadto stalowe wiadukty kolejowe
nad ul. Libelta i skrzyżowaniem ulicy Poznańskiej i Pułaskiego – wiadukty te umożliwiają
przeprowadzenie linii maksymalnie dwutorowych, a zatem konieczna będzie ich rozbudowa, przy czym należy mieć na uwadze, że
oba wiadukty podlegają ochronie konserwatorskiej i zostały ujęte w gminnej ewidencji
zabytków. O ile zakres ochrony nie wyklucza
dobudowy konstrukcji wiaduktów pod trze-
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3. Układ torowy północnej głowicy stacji po przebudowie zgodnie z pierwszą koncepcją;
kolorem czerwonym oznaczono przebudowywane i nowo projektowane tory i rozjazdy

4. Układ torowy północnej głowicy stacji po przebudowie zgodnie z drugą koncepcją;
kolorem czerwonym oznaczono przebudowywane i nowo projektowane tory i rozjazdy

cie tory, o tyle ogranicza jednak ewentualne
zmiany układu geometrycznego torów głowicy. Na północ od omawianych wiaduktów
linie kolejowe przebiegają w nasypach, które
wymagać będą poszerzenia dla dobudowy
dodatkowych torów.
Możliwości wprowadzenia dodatkowych
torów na północną głowicę stacji
Rozważano dwie koncepcje sposobu wprowadzenia dodatkowych torów szlakowych
na stację Poznań Główny. Szczegółowy sposób przebudowy układu torowego północ28
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nej głowicy stacyjnej w obu wariantach
został przedstawiony na rysunkach 3 i 4.
W pierwszej koncepcji (rys. 3) założono zachowanie możliwości wjazdu z dowolnego toru szlakowego na dowolny tor przyperonowy. Taką możliwość, dla czterech torów szlakowych, daje istniejący układ torowy. Powyższe założenie udało się niemal w pełni zrealizować (za wyjątkiem połączenia zachodniej części stacji z torem nr
2W w kierunku stacji Poznań Wschód), przy
czym oznaczało to konieczność zastosowania głównie rozjazdów o skosie 1:9 i promieniu 300 m. Wadą takiego rozwiązania jest

mała prędkość na kierunki zwrotne zastosowanych rozjazdów – 40 km/h, która skutkować będzie w rezultacie wydłużeniem czasu przejazdu pociągów przez głowicę rozjazdową, a zatem zwiększeniem czasu zajętości dróg przebiegu. Jako alternatywę wobec
tego rozwiązania rozważano drugą koncepcję (rys. 4) zakładającą maksymalizację prędkości przy zachowaniu połączeń pomiędzy
liniami, ale niekoniecznie pomiędzy wszystkimi torami. Koncepcja ta zakładała stosowanie w pierwszej kolejności rozjazdów o skosie 1:12 i promieniu 500 m, pozwalających
jechać na tor zwrotny z prędkością 60 km/h,
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Korzyści z rozbudowy infrastruktury

5. Wykres ruchu trzech kolejnych pociągów aglomeracyjnych
na szlaku Poznań POD (Jeżyce) – Poznań Główny; tsrk – czas reakcji urządzeń srk

a dopiero dla połączeń, których w taki sposób nie udało się zaprojektować, dopuszczono zastosowanie rozjazdów o skosie większym. Dopuszczono również zastosowanie
skrzyżowań torów.
Pierwsza koncepcja przewiduje budowę
nowych torów szlakowych po stronie istniejących torów nr 1 obu linii. Nowoprojektowane tory szlakowe oznaczono numerami
3J (tor z kierunku posterunku Jeżyce) oraz
3W (z kierunku stacji Poznań Wschód). Na
łukach wjazdowych zaprojektowano rozsunięcie istniejących torów głównych zasadniczych linii nr 3 i 351 o dwie szerokości międzytorza dla wprowadzenia pomiędzy nie
nowych torów. Z powodu mniejszej liczby
peronów w zachodniej części stacji założono doprowadzenie czterech z sześciu torów
szlakowych na wschodnią część stacji. Nowoprojektowany tor 3J z kierunku posterunku POD doprowadzono do peronu nr 1, zaś
tor 3W z kierunku stacji Poznań Wschód – do
peronu nr 2 od strony zachodniej. Tory główne zasadnicze linii 351 (1J i 2J) w zachodniej
części głowicy wprowadzono w ich obecny
ślad, natomiast tory główne zasadnicze linii
kolejowej nr 3 przesunięto pomiędzy perony nr 2 i 3. Przesunięcie to zostało zaprojektowane w taki sposób, że jazda po torach
głównych zasadniczych przebudowanej linii nr 3 odbywać się będzie na kierunki zasadnicze wszystkich rozjazdów. Koncepcja
zakłada pozostawienie w północno-zachodniej części stacji pięciu torów odstawczych
(w obrębie tzw. „Dziury toruńskiej”). Założono także budowę dodatkowego peronu
w części wschodniej stacji, który oznaczono numerem 8. Według pierwotnych planów PKP PLK peron ten (nazywany także peronem 3a lub peronem KDP) miał być dedykowany do obsługi pociągów dużych prędkości, obecnie jego ostateczna funkcja nie
jest przesądzona [2]. W przedstawionych tu-
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taj analizach nie uwzględniono uruchomienia linii KDP, dlatego też przyjęto, że dodatkowy peron obsługiwać będzie ruch pociągów konwencjonalnych. Przebudowa układu torowego głowicy skutkuje koniecznością obniżenia prędkości maksymalnej na
torach głównych zasadniczych linii nr 3 z 90
km/h do 80 km/h, a na torach głównych zasadniczych linii 351 z 70 km/h do 60 km/h.
Układ geometryczny torów w drugiej
koncepcji jest zbliżony do opisanego powyżej, przy czym wjazd na zachodnią część stacji został zaplanowany jako trzytorowy. Tory
główne zasadnicze linii nr 351 na całej długości głowicy przesunięto o jedną szerokość
międzytorza w kierunku zachodnim. Zmianie uległo usytuowanie poszczególnych połączeń rozjazdowych, a także ich długość,
z uwagi na zastosowanie głównie rozjazdów
o skosie 1:12 i promieniu 500 m. W sumie na
72 teoretycznie możliwe połączenia torów
szlakowych z przelotowymi torami przyperonowymi (6 torów szlakowych x 12 torów
przyperonowych) udało się zrealizować 59
połączeń.
Należy zaznaczyć, że przedstawione powyżej koncepcje przebudowy północnej
głowicy stacyjnej pociągają za sobą konieczność przebudowy również południowej głowicy stacyjnej, z powodu „przełożenia” torów głównych zasadniczych linii nr 3 (E20)
pomiędzy perony nr 2 i 3. Takie rozwiązanie
jest jednak zgodne z propozycjami rozwiązań zapisanych w Studium Wykonalności
Przystosowania Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości [2].
A zatem inwestycje budowy dodatkowych
torów na szlakach Poznań Wschód – Poznań
Główny oraz Poznań Główny – Poznań POD
(Jeżyce) i przystosowanie południowej głowicy stacji Poznań Główny do włączenia linii
KDP są wzajemnie komplementarne.

Koncepcja kolei aglomeracyjnej [7] zakłada
kursowanie po każdym z rozważanych szlaków pociągów aglomeracyjnych trzech różnych linii. Na szlaku Poznań Wschód – Poznań Główny będą to linie S1 – S3, zaś na
szlaku Poznań Główny – Poznań POD linie
S4 – S6. Dla zapewnienia wzajemnego skomunikowania pociągów poszczególnych linii na stacji Poznań Główny konieczne będzie wydłużenie ich postoju przy peronach
o czas oczekiwania na skomunikowane pociągi. Przy dwóch torach szlakowych czas
oczekiwania pierwszego pociągu z kierunku stacji Poznań Wschód na pociąg ostatni
(trzeci) z tego samego kierunku będzie wynosić przynajmniej 5,7 min (rys. 2). Po dobudowie dodatkowego toru czas ten może
ulec skróceniu do ok. 3,1 min, dzięki równoczesnemu wjazdowi dwóch pociągów na
stację po dwóch torach. Taka możliwość istnieje również dzisiaj przy tylko dwóch torach szlakowych (pozwalają na to urządzenia sterowania ruchem kolejowym). Należy jednak zwrócić uwagę na występującą
obecnie znaczną asymetrię natężenia ruchu w obu kierunkach w godzinie szczytowej. W godzinach porannych większe jest
natężenie ruchu pociągów w kierunku stacji
Poznań Główny, przy niewielkim natężeniu
w kierunku przeciwnym. W godzinach szczytu popołudniowego dominujący jest ruch
pociągów wyjeżdżających z centrum aglomeracji. W przypadku pełnej realizacji koncepcji Kolei Metropolitalnej pociągi aglomeracyjne/regionalne będą kursować w stałych
odstępach czasu i nie będą kończyć biegu
na stacji Poznań Główny. Oznaczać to będzie w każdej godzinie pełną symetrię ruchu
w obu kierunkach. Wówczas prowadzenie
ruchu dwukierunkowego po obu torach,
przy dużym i jednakowym natężeniu ruchu
pociągów w obu kierunkach, może stać się
niemożliwe. Dopiero dobudowa dodatkowego toru szlakowego pozwoli na jednoczesny wjazd dwóch pociągów z tego samego kierunku na stację. Również dla szlaku Poznań Główny – Poznań POD należy
spodziewać się możliwości skrócenia czasu
oczekiwania z 4,2 min do 2,1 min, co zostało przedstawione na rys. 5. Skrócenie czasu
postoju pociągów przy peronach stacji Poznań Główny do niezbędnego minimum
jest szczególnie istotne, ponieważ ocenia
się, że tory przyperonowe są jednym z wąskich gardeł ograniczających przepustowość stacji [4].
W celu zbadania wpływu dobudowy dodatkowych torów szlakowych na przepustowość północnej głowicy stacyjnej wyznaczono dla niej symulacyjnie wartości optymalnej intensywności ruchu, to znaczy takiej intensywności, przy której najwięcej
pociągów będzie przejeżdżać przez głowicę w sposób płynny [11]. Wykorzystano
w tym celu System Oceny Układów Torowych (SOUT), przeprowadzając symulacje
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dla czterech wariantów:
1 - istniejący układ torowy i istniejące obciążenie ruchowe,
2 - istniejący układ torowy i taktowany rozkład jazdy zarówno pociągów aglomeracyjnych/regionalnych, jak i dalekobieżnych,
3 - przebudowany układ torowy według
pierwszej koncepcji (rys. 3) i taktowany
rozkład jazdy pociągów,
4 - przebudowany układ torowy według
drugiej koncepcji (rys. 4) i taktowany rozkład jazdy pociągów.
Komentarza wymaga przyjęty układ torowy w pierwszym i drugim wariancie, w którym uwzględniono peron nr 8 (obecnie nie
istniejący). Taki zabieg pozwolił na zbadanie
rzeczywistego wpływu dobudowy dodatkowych torów szlakowych, nie zaś wpływu budowy dodatkowych krawędzi peronowych,
a jednocześnie pozwolił obciążyć układ
większą liczbą pociągów. Dla przebudowanego układu torowego przeprowadzono
symulacje zarówno przy minimalizacji liczby jazd kolizyjnych na północnej głowicy
(warianty 3A i 4A), jak również przy przyjęciu kolizyjnego obciążenia ruchem – założono, że 1/3 pociągów z kierunku stacji Poznań
Wschód przejeżdża na stronę zachodnią stacji, a 1/3 pociągów z kierunku Jeżyc na stronę wschodnią (warianty 4A i 4B). Uzyskane
wyniki, z podziałem na poszczególne kierunki, zostały przedstawione w tabeli 1.
Najkorzystniejsze wyniki uzyskano w symulacjach dla wariantu 4A (układ torowy
przebudowany zgodnie z drugą koncepcją,
ruch taktowany, z ograniczeniem do minimum liczby jazd kolizyjnych na północnej
głowicy stacyjnej). Otrzymano w ten sposób
podwyższenie wartości optymalnej intensywności ruchu o 27% w stosunku do stanu
istniejącego, z 427 poc./dobę do 543 poc./
/dobę. Zarówno przy ruchu mało kolizyjnym
jak i kolizyjnym, korzystniejsza pod względem ruchowym okazała się druga koncepcja przebudowy głowicy. Wyniki symulacji
dla wariantu 3 wskazują, że rozbudowa układu torowego, nie poprzedzona właściwymi
analizami, może nie przynieść żadnych ko-

rzyści dla przepustowości układu. Porównanie wyników otrzymanych w wariancie 1 i 2 wskazuje natomiast, że istotne zyski (wzrost optymalnej intensywności ruchu
o 16%) uzyskać można poprzez wprowadzenie mało kolizyjnego ruchu taktowanego,
z ograniczeniem do minimum liczby jazd
manewrowych i czasu postoju pociągów
przy peronach, a więc tylko poprzez rozwiązania organizacyjne, a nie inwestycyjne. Ponadto podczas dodatkowych symulacji wykazano, że likwidacja torów postojowych
w obrębie „Dziury toruńskiej” nie przyniesie
korzyści ruchowych, ponieważ o przepustowości całego układu nie decyduje część zachodnia głowicy, obejmująca rozjazdy kierujące ruch na tory przy peronach nr 4, 5
i 6. Rezerwy wykorzystania optymalnej intensywności ruchu występujące w tej części głowicy nie będą mogły być wykorzystane przez ruch pociągowy, chyba że zostanie
zwiększona intensywność ruchu pociągów
jadących w kierunku posterunku POD bez
proporcjonalnego zwiększenia intensywności ruchu pociągów kierowanych na stację
Poznań Wschód.
Podsumowanie
Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieją techniczne możliwości włączenia dodatkowych torów szlakowych w północną głowicę stacji Poznań Główny. Jednocześnie dla
zachowania połączeń między wszystkimi torami konieczne będzie zastosowanie rozjazdów o skosie 1:9 i promieniu 300 m. Dla zastosowania rozjazdów o skosie 1:12 i promieniu 500 m konieczna będzie rezygnacja z niektórych połączeń, ale taki układ posiadać będzie większą przepustowość, co potwierdzają
przeprowadzone symulacje. Badania symulacyjne optymalnej intensywności ruchu wskazują, że zaproponowana rozbudowa układu
torowego według koncepcji drugiej zwiększy
rezerwy przepustowościowe, ale rozwiązania
organizacyjne, poszukiwanie jak najlepszej
organizacji ruchu, są atrakcyjną alternatywą
dla kosztownych rozwiązań inwestycyjnych.
Należy zaznaczyć, że dla częstotliwości kurso-

Tab. 1: Optymalna dobowa intensywność ruchu pociągów na północnej głowicy stacji
Poznań Główny przy zmiennych w ramach symulacji i
ntensywnościach ruchu pociągów aglomeracyjnych/regionalnych
Optymalna intensywność ruchu dla doby
[poc./dobę]

30

Układ torowy

Istniejący

Obciążenie ruchowe

Istniejące

Istniejący

Przebudowany wg koncepcji 1

Przebudowany wg koncepcji 2

Ruch taktowany

Ruch taktowany

Ruch taktowany

mało kolizyjny

mało kolizyjny

kolizyjny

mało kolizyjny

kolizyjny

Wariant

1

2

3A

3B

4A

4B

Optymalna intensywność ruchu
[poc./dobę]

427

497

433

412

543

472

Procentowa zmiana optymalnej
intensywności ruchu w stosunku
do wariantu 1

100%

116%

101%

96%

127%

111%
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wania pociągów aglomeracyjnych/regionalnych nie mniejszych niż 30 minut na każdej
z sześciu proponowanych tras aglomeracyjnych, warto przede wszystkim wdrażać optymalną organizację ruchu wraz z dokonywaniem drobnych poprawek infrastruktury kolejowej. Rozbudowa infrastruktury będzie natomiast niezbędna przy takcie mniejszym niż
30 minut, przy czym taka rozbudowa powinna być poparta odpowiednimi analizami, które pozwolą wybrać optymalny, dający największe korzyści ruchowe wariant układu torowego 
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Zarys rozwoju i regresu sieci kolei
przemysłowych w Polsce
Ariel Ciechański

Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce to zjawiska dotąd słabo poznane, zarówno przez geografów, jak i historyków transportu.
Problematykę tę dotychczas poruszają nieliczne publikacje popularnonaukowe dotyczące pojedynczych sieci, brakuje natomiast opracowań
traktujących naukowo to zagadnienie w sposób całościowy. Koleje przemysłowe pełniły tymczasem bardzo istotną rolę w systemach transportowych
wielu regionów Polski. W artykule syntetycznie przedstawia się lokalizację oraz procesy rozwoju i regresu sieci najważniejszych rodzajów kolei
przemysłowych – piaskowych, górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud żelaza oraz cukrowniczych i leśnych.
Wyprowadza się także wnioski dotyczące przyczyn powstania i upadku poszczególnych rodzajów kolei przemysłowych. W stosunku do istniejących jeszcze
sieci podejmuje się próbę przewidywania stojących przed nimi perspektyw.
Artykuł recenzowany zgodnie z wytycznymi MNiSW

dr Ariel Ciechański
Zakład Geografii Miast
i Ludności, Instytut
Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania
im. St. Leszczyckiego PAN
ariel@twarda.pan.pl

Sieci kolei przemysłowych w Polsce są interesującym i istotnym zjawiskiem, nierzadko pełniącym w systemie transportowym regionów
rolę porównywalną z podobnymi sieciami
kolei użytku publicznego (np. ze względu na
wielkość wykonywanych przewozów).
Jako koleje przemysłowe rozumie się koleje stanowiące własność zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw powołanych do kompleksowej obsługi transportowej zakładów
(nie tylko macierzystych) za pomocą niezależnych od PKP własnych sieci linii kolejowych i własnego taboru [1].
Sieci kolei przemysłowych rozumie się
jako sieci kolejowe przeznaczone do obsługi transportowej zakładów przemysłowych.
Można je dzielić według przeznaczenia –
– w artykule przedmiot badań stanowią sieci kolei: piaskowych, górniczych, cukrowniczych i leśnych.
Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych
w Polsce stanowi zagadnienie stosunkowo rzadko badane. Dopiero autor podjął się
kompleksowego rozpoznania tego zjawiska
w swojej pracy doktorskiej [6] z zakresu geografii transportu (niniejszy artykuł powstał
na jej podstawie). Za początkową datę badań przyjmuje się 1881 r., na który przypada pierwsze udokumentowane uruchomienie linii kolei przemysłowej w Polsce. Wiadomo jednak o uruchomionym już w 1802 r.
600-metrowym odcinku łączącym Hutę Królewską z szybami kopalni Król [8]. Biorąc jed-
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nak pod uwagę jego długość i zastosowanie trakcji konnej, była to bardziej kolej wewnątrzzakładowa niż przemysłowa. Można
przypuszczać, że nie jest to jedyny taki odcinek, jednak brakuje na ten temat wiarygodnych informacji.
Dotychczasowy dorobek badawczy dotyczący rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce uznaje się za niewystarczający. Tę tematykę podejmują wycinkowo niemal wyłącznie geografowie – głównie S. Koziarski [11], [12], [13], [14] i A. Ciechański [2],
[3], [4], [5]. Ponadto Z. Taylor i A. Ciechański [18], [19], [20], [21] zauważają istotną rolę
przewoźników wywodzących się z kolei przemysłowych w deregulacji transportu kolejowego w Polsce. Dlatego w badaniach wykorzystuje się także dane empiryczne pochodzące z publikacji o charakterze popularnonaukowym oraz z akt zgromadzonych w jednostkach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i materiałów pochodzących z zasobów archiwalnych wydziałów
transportu cukrowni w Dobrzelinie, Kruszwicy i Tucznie oraz kopalni węgla brunatnego
w Koninie.
Sieci kolei piaskowych i górniczych
Największe skupienie sieci kolei związanych
z górnictwem występuje na obszarze wydobycia węgla kamiennego w województwie
śląskim (rys. 1). Znajdują się tutaj normalnotorowe sieci należące do kopalń piasku podsadzkowego, a także górnictwa węgla kamiennego na terenie Rybnickiego Okręgu
Węglowego i kopalń dawnej Nadwiślańskiej
Spółki Węglowej (Zagłębia Nadwiślańskiego).
Specyfikę kolei piaskowych dobrze definiują K. Soida i inni [16], s. 7:
„Termin kolej piaskowa to umowne określenie transportu szynowego, którego podstawowym przeznaczeniem jest przewóz piasku
z miejsc jego pozyskiwania do odbiorców.

Nazwę tę (Sandbahn) stosowano od chwili pojawienia się w 1905 r. tego wyspecjalizowanego, normalnotorowego systemu transportowego, choć kolejami piaskowymi były
też licznie występujące koleje wąskotorowe
przewożące materiał podsadzkowy. Określenie to, w odniesieniu do kolei normalnotorowych, utrwaliła Ustawa o kolejach [22], która
wprowadziła podział transportu szynowego
na koleje użytku publicznego i użytku niepublicznego (w tym bocznice) oraz piaskowe. Te
ostatnie nie były bowiem ani kolejami użytku
publicznego, gdyż nie świadczyły usług ogółowi klientów, ani też nie były też w pełnym
tego słowa znaczeniu transportem niepublicznym, dlatego że wykonywały przewozy
na potrzeby wielu przedsiębiorstw (kopalń,
elektrowni, a nawet hut i innych firm).”
Najważniejszym rodzajem kolei obsługujących górnictwo były koleje piaskowe. Funkcjonowały one od 1905 r., jednak bardziej
gwałtowny ich rozwój obserwowano po
II wojnie światowej, głównie w latach 1950.
i 1960. Był to efekt programu upowszechnienia stosowania podsadzki płynnej w polskim
górnictwie węgla kamiennego.
Piasek transportowany kolejami piaskowymi przeznaczony jest do podsadzania hydraulicznego wyrobisk górniczych. Podsadzanie hydrauliczne [10] oznacza wypełnianie przestrzeni poeksploatacyjnych materiałem trudnościśliwym – głównie piaskiem,
piaskiem wymieszanym ze skałą płonną lub
też piaskiem z dodatkiem odpadów przemysłowych. Są one dostarczane do wyrobiska
w strumieniu wody, która następnie jest odpompowywana.
Rozbudowie sieci towarzyszyła jej elektryfikacja, obejmująca praktycznie wszystkie linie główne, a także znaczną część bocznic prowadzących do szybów podsadzkowych. Sieć kolei piaskowych zbudowano na
wzór sieci normalnotorowej PKP – łącznie
z elektryfikacją identycznym systemem zasi-
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1. Lokalizacja sieci kolei piaskowych i górniczych [6]

2. Lokalizacja sieci kolei cukrowniczych [6]

lania. Rozwój kolei piaskowych był spowodowany wzrostem wydobycia węgla kamiennego i upowszechnieniem się stosowania pod32
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sadzki płynnej. Likwidacja wielu kopalń szczególnie w centralnej części Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego (GOP) – i stosowa-

nie innych materiałów podsadzkowych, bądź
wręcz zaniechanie podsadzania wyrobisk
w pozostałych kopalniach, przyczyniły się do
znaczącego spadku popytu na piasek. Wynikiem tego był ogólny spadek przewozów
(inne ładunki nie kompensowały straty części
przewozów piasku). Wraz z uwolnieniem dostępu do państwowej sieci kolejowej, wykorzystywanie elektrowozów do prowadzenia
pociągów poza własną siecią stało się znacznie bardziej ekonomiczne. Spowodowało to
całkowite zaprzestanie przewozów trakcją
elektryczną po własnych sieciach kolejowych
kopalń piasku.
Cechą charakterystyczną kolei piaskowych
było bardzo duże obciążenie ruchem pociągów. W szczytowym okresie na sieci liczącej
blisko 350 km przewożono około 80 milionów ton rocznie (dla porównania – PKP przewoziło na około 26 000 km ponad 400 mln
ton). Istotne jest jednak, że przeciętna masa
pociągu towarowego kolei piaskowych była
dwukrotnie niższa, niż jego odpowiednika
kursującego po sieci PKP. Ograniczenie ruchu
pociągów, oprócz procesu deelektryfikacji,
przyniosło również likwidację drugich torów
na części odcinków magistralnych.
Z siecią kolei piaskowych związane są również dwie sieci obsługujące górnictwo węgla
kamiennego – w Rybnickim Okręgu Węglowym (ROW) i tzw. Zagłębiu Nadwiślańskim.
Pierwszy odcinek sieci w ROW funkcjonuje
od 1882 r., jednak okres jej największego rozkwitu przypada na lata 1960. i 1970. ze względu na brak połączenia nowo budowanych
zakładów z sieciami kolei użytku publicznego
i piaskowych. Podobna sieć w rejonie Oświęcimia, Tych i Bierunia działa od lat 1950. Największy jej rozwój przypada na koniec lat
1970. i 1980. Wszystkie te linie były zelektryfikowane. Poza likwidacją kilku stosunkowo
krótkich odcinków nie odnotowuje się większych zmian w obydwu sieciach.
W górnictwie węgla brunatnego w Zagłębiu Konińskim, od początku lat 1960. funkcjonują dwie sieci kolei normalnotorowych. Sieć
kolei Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) Adamów od początku lat 1980. pozostaje bez
zmian. Sieć KWB Konin ulega zmianom na
skutek likwidacji dotychczasowych miejsc
wydobycia zlokalizowanych w pobliżu elektrowni. Zarazem buduje się nowe linie, do odkrywek zlokalizowanych w większej odległości. KWB Bełchatów w transporcie węgla wykorzystuje natomiast wyłącznie transport taśmociągowy – dysponuje ona jedynie bocznicą łączącą z siecią PKP PLK.
Koleje górnictwa rud żelaza, w odróżnieniu od wcześniej omówionych, poza jednym przypadkiem były wąskotorowe. Najwcześniej (około 1899 r.) zaczęto budować linie w rejonie Starachowic, a w 1913 r. wybudowano pierwsze odcinki w rejonie częstochowskim. Największy rozwój sieci kolei górnictwa rud żelaza miał miejsce w latach 1950.
i 1960., głównie za sprawą inwestycji w rejo-
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nie częstochowskim – podjęto wtedy decyzję o intensyfikacji zaopatrzenia hutnictwa
w rudy pochodzące z krajowych kopalń. Wybudowano nowe kopalnie oraz zakłady przetwórstwa rud żelaza. Potrzeba zapewnienia
sprawnego transportu wymogła więc rozbudowę sieci kolei wąskotorowych. Było to naturalne przedłużenie procesu technologicznego wydobycia. Najszybciej (około 1960 r.)
zakończono eksploatację kolei w Chlewiskach i większości linii w rejonie Starachowic
(pozostałych po przekazaniu większości sieci
w 1941 r. administracji leśnej). Do połowy lat
1970. eksploatowano tylko odcinek do kopalni pirytu w Rudkach. Na początku lat 1970. zapadła decyzja o zaprzestaniu wydobycia polskich rud, przede wszystkim ze względu na
małą zawartość żelaza, na rzecz lepszego surowca importowanego m.in. z ówczesnego
ZSRR. W związku z tym w połowie lat 1970.,
z powodu braku możliwości innych zastosowań, sieci omawianych kolei zaczęły się gwałtownie kurczyć. Większość linii w rejonie częstochowskim wówczas zlikwidowano. Pozostały jedynie dwie izolowane sieci w rejonie
Kłobucka i Poraja. Obsługiwały one oddziały zakładów budowy maszyn, powstałych
w miejsce kopalń rud żelaza. W 1992 r. zamknięto ostatnią z nich.
Sieci kolei cukrowniczych
Istnienie sieci kolei cukrowniczych jest nieodłącznie związane z obecnością przemysłu cukrowniczego. Na terenie Polski obszary uprawy buraków cukrowych koncentrują się tam,
gdzie są dobre warunki glebowe: na Nizinie
Szczecińskiej, Żuławach Wiślanych, w okolicach Kętrzyna, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, Nizinie Podlaskiej, Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, Nizinie Mazowieckiej,
Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu, Przedgórzu
Sudeckim i Nizinie Śląskiej, Wyżynie KieleckoSandomierskiej i w Kotlinie Sandomierskiej.
Koncentracja sieci tych kolei występowała na Żuławach Wiślanych, Pojezierzu Wielkopolskim (głównie Kujawach), Nizinie Mazowieckiej, Wyżynie Lubelskiej i Nizinie Śląskiej
(rys. 2).
W niektórych regionach pomimo obecności zakładów cukrowniczych ich koleje
nie powstały (Nizina Szczecińska, okolice Kętrzyna, Nizina Podlaska, Przedgórze Sudeckie
i Kotlina Sandomierska). W części z nich wykorzystywano jednak dobrze rozwinięte sieci kolei wąskotorowych użytku publicznego
(dotyczyło to np. cukrowni Kętrzyn, Gryfice
czy Kazimierza Wielka) lub lokalnych normalnotorowych (szczególnie na Przedgórzu Sudeckim). Po upaństwowieniu części linii kolei
cukrowniczych na Pojezierzu Wielkopolskim,
Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Lubelskiej
wzrosła rola kolei publicznych (PKP) w dostawach buraków do cukrowni.
Koleje cukrownicze w Polsce funkcjonowały w latach 1881–2003 i poza jednym przy-
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padkiem były wyłącznie wąskotorowe (prześwit toru zazwyczaj 600, 750 lub 900 mm).
W historii sieci kolei cukrowniczych wyróżnia się kilka etapów. W latach 1881–1918 rozwijały się one głównie na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej.
Dla powstającego przemysłu cukrowniczego kolej wąskotorowa stanowiła stosunkowo tani i niezawodny środek transportu buraków cukrowych z plantacji do zakładów przetwórczych. Warto pamiętać, że w tym czasie
większość dróg miała charakter gruntowy,
była zatem trudnoprzejezdna w okresie kampanii cukrowniczej przypadającej na jesień.
Na terenie zaboru pruskiego rozwojowi tego
środka transportu dodatkowo sprzyjało ustawodawstwo. Od 1908 r. także w części rosyjskiej Kujaw zaczęły powstawać sieci. Sieci kolei cukrowniczych w zaborze pruskim w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości były ukształtowane. W odróżnieniu od sieci na Nizinach Śląskiej i Wielkopolskiej, które były znacznie prostsze i obsługiwały stosunkowo nieduże obszary, sieci wybudowane przez cukrownie na Pojezierzu Wielkopolskim charakteryzowała znaczna rozległość terytorialna i gęstość. Niektóre koleje budowane na Pojezierzu Wielkopolskim miały szerokość toru 900 mm, a więc były droższe w budowie. Większość prostych sieci na Żuławach
Wiślanych przekształcono w 1897 r. w koleje
użytku publicznego.
Na obszarze zaboru rosyjskiego do 1918 r.
powstały nieliczne odcinki linii o prześwicie
750 mm (typowym dla Rosji również obecnie) – głównie na Pojezierzu Wielkopolskim,
Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. Ich gęstość
była mniejsza, zaś struktura znacznie prostsza
niż w części Pojezierza Wielkopolskiego pod
zaborem pruskim. W 1918 r. część linii kolejowych została zajęta przez administrację publiczną (od 1926 r. w jej prawa i obowiązki
weszło nowo powstałe przedsiębiorstwo PKP –
– i spór o własność toczył się do 1930 r.
Kolejny etap rozbudowy sieci miał miejsce
w latach 1920. Zbudowano nowe linie kolei
o prześwicie 750 mm na Pojezierzu Wielkopolskim (głównie w miejsce upaństwowionych w 1918 r.). Podobne linie wybudowano na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu oraz na
Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. W tym
okresie nowe sieci w zasadzie budowano już
z torów o szerokości 600 mm, wykorzystując bardzo często tabor i gotowe tzw. przęsła
patentowe pozostałe po kolejach polowych
z I wojny światowej. Takie koleje powstawały wówczas głównie na Nizinie Mazowieckiej,
ale także na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim (sieć kolei cukrowni Chełmica – niepołączona z innymi).
W okresie II wojny światowej połączono
w większy organizm sieci kolei cukrowniczych o prześwicie 750 mm na Pojezierzu
Wielkopolskim. Podobnie postąpiono z sieciami o prześwicie 600 mm na Nizinie Mazowieckiej – połączono koleje cukrowni Boro-

wiczki, Izabelin i Mała Wieś na północy i Leśmierz, Młynów i Irena (w Łyszkowicach) na
zachodzie regionu. Nieznaczne uzupełnienia
sieci miały miejsce też po II wojnie światowej.
Wybudowano wtedy drugie połączenie sieci
cukrowni Kruszwica i Mątwy oraz linię z cukrowni Chełmica do stacji PKP w Lipnie.
Ostateczne zakończenie rozwoju sieci kolei cukrowniczych w Polsce przypadło na
okres okupacji hitlerowskiej, kiedy to osiągnęły maksymalną długość około 1760 km
(z tego 743 km na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej, a 514 km na Nizinie Mazowieckiej). Można uznać, że ten etap rozwoju był
rezultatem polityki łączenia dotychczas w dużej mierze niezależnych sieci kolei cukrowniczych na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie
Mazowieckiej.
Po 1950 r. w zasadzie miał miejsce już tylko regres sieci kolei cukrowniczych. W drugiej
połowie lat 1960. nastąpił rozwój krajowej
produkcji samochodów ciężarowych. Towarzyszył mu także gwałtowny rozwój sieci drogowej. Z drugiej strony [23], koleje cukrownicze dotknęły problemy związane z pogarszaniem się stanu linii i taboru kolejowego. Wynikały one z ogólnych braków materiałów i wykonawców usług. Nie bez znaczenia było też
podejście władz różnych szczebli, uznających
koleje wąskotorowe za nieefektywny przeżytek. Wszystkie te czynniki sprawiły, że od
połowy lat 1960. do połowy 1970. nastąpiła
gwałtowna częściowa lub całkowita likwidacja wielu sieci. Niekorzystną tendencję wyhamował kryzys paliwowy połowy lat 1970. Do
ostatecznego zaprzestania wykorzystywania
kolei cukrowniczych przyczyniła się niewątpliwie daleko posunięta dekapitalizacja infrastruktury, jak również taboru. Nie bez znaczenia był także fakt, że transport drogowy
był bardziej elastyczny i tańszy (brak konieczności bezpośredniego ponoszenia kosztów
utrzymania infrastruktury). Ponadto w ostatnich latach funkcjonowania kolei cukrowniczych nastąpiła zmiana technologii odbioru
buraków cukrowych od plantatorów – zobowiązano ich do dostaw surowca bezpośrednio na plac składowy w cukrowni. Eksploatacja sieci kolei cukrowniczych zakończyła się
ostatecznie w 2003 r. Co interesujące – pierwsze uruchomione w latach 1881–1882 odcinki zamknięto jako ostatnie, co może świadczyć o ich trafnym trasowaniu.
Sieci kolei leśnych
W przeciwieństwie do upraw buraków cukrowych lasy zajmują zazwyczaj słabe gleby i występują praktycznie na obszarze całego kraju,
dlatego rozkład przestrzenny sieci kolei leśnych jest inny niż cukrowniczych (rys. 3).
Koleje leśne obsługiwały przede wszystkim przemysł tartaczny, który silnie wiązał się
z występowaniem bazy surowcowej. Zdekoncentrowaniu zakładów dodatkowo sprzyjało niewielkie zużycie energii i paliwa, niskie
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alternatywnych środków transportu. E. Skrabski [16] dodaje do tego także odpływ kadr
i zakończenie wyrębów w pobliżu torowisk
kolejowych, co wiązało się ze zwiększeniem
kosztów zrywki drewna. W niektórych regionach (np. Puszcza Kampinoska, Góry Świętokrzyskie czy Bieszczady) nałożyły się na to także ograniczenia eksploatacji lasów w związku
z ochroną środowiska. Ponadto gorsza niż na
terenach rolniczych dostępność obszarów leśnych sprawiła, że stosunkowo duża ilość sieci przetrwała w rozbudowanej postaci do początku lat 1990.
Perspektywy kolei przemysłowych
w Polsce

3. Lokalizacja sieci kolei leśnych [6]

wymagania wobec siły roboczej i rozproszenie rynków zbytu. Polska w okresie międzywojennym była też jednym z największych
producentów tarcicy [7], co z pewnością miało wpływ także na rozmieszczenie sieci kolei
leśnych.
Zwraca uwagę większe zagęszczenie sieci kolei leśnych na terenach dawnego zaboru rosyjskiego (Niziny Podlaska i Mazowiecka, Polesie Lubelskie, Wyżyna Kielecko-Sandomierska, część Kotliny Sandomierskiej). Na
obszarze dawnego zaboru austriackiego koleje leśne funkcjonowały w części Kotliny Sandomierskiej i na terenie Bieszczadów. Na obszarze dawnej dzielnicy pruskiej istniały dwa
skupienia sieci kolei leśnych: jedno na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, drugie w Borach Dolnośląskich.
Pierwszą kolej leśną na ziemiach polskich
uruchomiono w 1893 r. w leśnictwie sokolskim w Karpatach Wschodnich. Na przełomie
XIX i XX w. powstało tam łącznie 16 podobnych kolei. W 1924 r. Ministerstwo Kolei Żelaznych dzierżawiło firmom i majątkom leśnym
465 km kolei służących do przewozu drewna.
Jednocześnie lasy państwowe dysponowały
siecią liczącą 1550 km, z których 575 zbudowano już po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę. W kolejnych latach zbudowano 96 km
nowych linii, jednocześnie likwidując 310 km
istniejących. A zatem w 1927 r. funkcjonowało tylko 1336 km kolei [24].
W 1945 r. w administracji Dyrekcji Lasów
Państwowych znalazło się 37 kolei leśnych
34
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o łącznej długości 1081 km. Długość linii wynosiła od 1 km (kolej w Zblewie) po 158 km
(sieć kolei w Hajnówce). Do 1947 r. liczba eksploatowanych kolei leśnych spadła do 21
o łącznej długości 895 km. Jednocześnie w latach 1945–1950 budowano nowe linie – powstała m.in. kolej leśna w Przejęsławiu i rozbudowano koleje w Płocicznie, Lipie, Kielcach i Pionkach. W 1950 r. powołano do życia Ośrodki Transportu Leśnego, które dysponowały 18 kolejami leśnymi. Koleje w Nurcu, Suścu, Parciakach i Przejęsławiu (o łącznej
długości 90 km) podlegały nadleśnictwom.
Do 1954 r. koleje w Parciakach i Suścu uległy
likwidacji. W latach 1950. doszło też do największej inwestycji związanej z kolejami leśnymi – rozbudowy kolei bieszczadzkiej. W latach 1960. rozpoczął się stopniowy zanik sieci
kolei leśnych [17].
Rozwój kolei leśnych zazwyczaj wiązał
się z działaniami wojennymi, podczas których okupanci dokonywali masowych wyrębów drewna – dotyczyło to okresu zarówno
I, jak i w mniejszym stopniu II wojny światowej. Na terenach pozbawionych dróg utwardzonych tylko kolej wąskotorowa była w stanie zapewnić przez cały rok szybkie i masowe
przemieszczanie ściętych drzew do tartaków
lub punktów przeładunku na koleje użytku
publicznego.
Przyczyny likwidacji sieci kolei leśnych
były podobne jak w przypadku kolei cukrowniczych, tj. wyeksploatowanie taboru i infrastruktury, problemy z zaopatrzeniem i rozwój

W dobie ogólnego regresu transportu kolejowego, zmniejsza się także rola kolei przemysłowych. Szanse i zagrożenia dla kolei normalnotorowych i wąskotorowych są różne i zależą od ich obecnej sytuacji. Pierwsze użytkuje
się jeszcze zgodnie pierwotnym przeznaczeniem, dla drugich jedyną szansą dalszej eksploatacji wydaje się zmiana dotychczasowej
funkcji na turystyczną.
W przypadku sieci kolei normalnotorowych szczególnie negatywnym zjawiskiem
jest regres kolei piaskowych obsługujących
niegdyś rozległą sieć kopalń na terenie obecnego województwa śląskiego. Oczywiście
jedną z przyczyn regresu jest zaprzestanie
wydobycia węgla w wielu rejonach GOP. Jeśli uwzględni się fakt, że wydobycie węgla kamiennego zaczyna koncentrować się w kopalniach niedostosowanych do stosowania
podsadzki płynnej, należy się spodziewać dalszego regresu sieci kolei, zwłaszcza w rejonie
Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej. Wydaje się,
że w ostatecznym rozrachunku szanse przetrwania mają linie kolejowe łączące ze światem elektrownie nieposiadające innej możliwości zaopatrywania niż kolejami piaskowymi (Rybnik, Jaworzno II, Jaworzno III) oraz zaplecza techniczne dawnych kopalń piasku
z siecią PKP (są one istotnymi przewoźnikami na ogólnopolskiej sieci kolei). Pozostałe linie kolejowe, wobec braku alternatywnych
możliwości wykorzystania, prawdopodobnie
w ciągu najbliższych kilku–kilkunastu lat ulegną likwidacji.
Zapewne podobny los czeka linie kolei
górniczych związane z kopalniami węgla kamiennego w rejonie Jastrzębia-Zdroju i Rybnika oraz Tych i Bierunia. Proces ten, ze względu na wiek kopalń, będzie odsunięty w czasie w stosunku do kolei piaskowych, ale wraz
z zakończeniem wydobycia należy się spodziewać likwidacji większości linii kolejowych,
zwłaszcza w pobliżu Tych, Bierunia i Oświęcimia. Nieco inaczej wygląda sytuacja w okolicy
Jastrzębia-Zdroju, które praktycznie jest pozbawione dostępu do narodowej sieci kolei.
Według doniesień medialnych (np. [9]) władze zarządzającej tą siecią Jastrzębskiej Spółki Kolejowej próbują zainteresować okoliczne
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samorządy prowadzeniem po niej ogólnodostępnych przewozów pasażerskich.
Znacznie lepsza przyszłość jawi się przed
sieciami kolei normalnotorowych w górnictwie węgla brunatnego. Obecnie kopalnie
w Koninie i Turku stoją przed koniecznością
budowy nowych odkrywek, znajdujących się
w coraz większej odległości od elektrowni.
Planowane jest uruchomienie 14-kilometrowej trasy do odkrywki Tomisławice.
Odmiennie przedstawia się sytuacja sieci
kolei wąskotorowych. Części z nich (np. górnictwa rud żelaza i cukrownicze) nie ma już
w krajobrazie Polski. Nieco lepiej wygląda sytuacja kolei leśnych – zachowane są cztery
koleje, wiązało się to jednak ze zmianą funkcji
na turystyczną . Dwie z nich mają dość ustabilizowaną sytuację. Pierwsza – to legendarna Bieszczadzka Kolej Leśna zarządzana przez
Fundację Bieszczadzkiej Kolei Leśnej. W obsługę ruchu turystycznego zaangażowana
jest także kolej leśna w Płocicznie, dzierżawiona przez miejscowe przedsiębiorstwo turystyczne. Mniej optymistycznie rysuje się przyszłość kolei leśnej w Hajnówce, eksploatowanej przez miejscowe nadleśnictwo Obecnie
czynne są dwa odcinki, ale ich obsługa jest
dla nadleśnictwa kłopotliwa. Ostatnia z omawianych kolei leśnych wychodząca z Czarnej
Białostockiej także spełnia tylko funkcję atrakcji turystycznej – obecnie jednak wobec konfliktu pomiędzy nadleśnictwem a operatorem jest tymczasowo nieczynna.
Dalszy los kolei przemysłowych w Polsce,
zarówno wykorzystywanych zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, jak również tych
pełniących wyłącznie funkcje turystyczne,
w dużej mierze jest związany z bieżącą polityką zarówno władz na poziomie krajowym, jak
i szczebla lokalnego. Kontynuacja przyzwolenia na rabunkową eksploatację węgla kamiennego z pewnością przyczyni się do całkowitego zaniku unikatowego systemu, jakim są nadal koleje piaskowe. Ponadto, forsowanie niekontrolowanego rozwoju motoryzacji i idące w ślad za nim uprzywilejowanie
inwestycji drogowych kosztem infrastruktury
transportu kolejowego, utrudnia alternatywne wykorzystanie kolei przemysłowych np.
w lokalnym pasażerskim transporcie zbiorowym. Jest to niestety polityka bardzo krótkowzroczna, w ostatecznym rozrachunku prowadząca do trudnej do likwidacji kongestii.
Zwracają uwagę także bariery prawne,
znacznie utrudniające rozbudowę sieci kolei
przemysłowych wciąż pełniących istotną rolę
w obsłudze macierzystych zakładów. Sztandarowym przykładem jest tu wstrzymywana
od dwóch lat, przez kilku właścicieli nieruchomości, budowa linii kolejowej KWB Konin do
Tomisławic. Brak skutecznych mechanizmów
umożliwiających skuteczne wywłaszczenie
powoduje nadmierne obciążenie środowiska i infrastruktury drogowej oraz dodatkowe
koszty związane z przeładunkiem z samochodów na wagony. Istotny wpływ na przyszłość
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kolei przemysłowych ma też nieme przyzwolenie organów ścigania na kradzieże istotnych elementów torowiska – rzadko któremu
sprawcy stawiane są bowiem zarzuty sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym.
Sytuacja kolei przemysłowych wykorzystywanych w ruchu turystycznym wymaga
także pewnych zmian, zarówno w aspektach
prawnych, jak również mentalnych. Przede
wszystkim należy rozważyć liberalizację przepisów – koleje wykorzystywane turystycznie
muszą bardzo często spełniać takie same wyśrubowane i kosztowne wymogi techniczne, jak linie po których poruszają się szybkie
bądź ciężkie składy zapewniające codzienną
obsługę społeczeństwa i gospodarki. Istotną
kwestią, która może zaważyć na przyszłości
przemysłowych kolei turystycznych i wymaga pilnego rozwiązania, jest nieprecyzyjność
prawa podatkowego. Biorąc pod uwagę znaczące koszty utrzymania infrastruktury torowej, powinna ona zostać jednoznacznie ustawowo zwolniona z opodatkowania na rzecz
samorządów lokalnych. W przeciwnym razie
w dobie dramatycznego poszukiwania pieniędzy przez samorządy lokalne będą nadal
obserwowane próby „wylania dziecka z kąpielą” poprzez obciążenie operatorów podatkami gruntowymi i od nieruchomości.
Konieczna wydaje się także zmiana podejścia lokalnych włodarzy do kolei turystycznych i uświadomienie im znaczących kosztów związanych z ich eksploatacją oraz istotnej ich wartości historycznej i atrakcyjności
turystycznej. 
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Jan Bień, Małgorzata Gładysz, Mieszko Kużawa

The global market for crude oil on the threshold of the
second decade of the twenty-first century

Expert systems in assessment of load capacity of
damaged bridge spans

The article presents the size and structure of global energy consumption in the years 2000-2011, with particular emphasis on the
balance of crude oil. It also presents the level of oil production in the
last few decades, and the level of consumption, exports and imports
of crude oil on a global basis and broken down by major producers,
consumers, exporters and importers. The level and location of the
world's conventional and unconventional oil resources and issues
of sufficiency were also characterized, on the one hand in the perspective of anticipated socio-economic development of the world,
on the other hand in the context of the expected reduction energy
consumption of economy and changes in the structure energy carriers consumed. The crucial importance of the level of production
in market prices of crude oil and its very loose relationship with the
retail process were pointed out.

Importance of the bridge structures as components of the transportation network is growing and requires regular development of the management methodology. The main activities are focused on safety of
transportation network users and safety of structures, based on monitoring and analysis of the bridge condition changes caused by various types of defects. The paper presents possibilities of application of
the hybrid network technology in expert tools supporting assessment
of bridge condition, taking into account defects of the structures. Two
selected expert tools (“FEST” and “NOBLA”) are presented – both are
using knowledge bases created by means of wide-ranging simulation
analyses.

Keywords: Crude Oil; Global Market
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Krzysztof Robert Czech

The impact of road surface types and dynamic vehicle
loads on the level of surface vibrations propagated to
the environment
The paper analyzes the interaction between the type of road surface, dynamic vehicle loads and the level of vibration propagated
to the environment. Measurements of vibrations have been carried
out in four measurement locations in the immediate vicinity of roads
with the following pavements: asphalt, concrete, boulder, and a dirt
road with a gravel surface. The dynamic load from vehicles was analyzed in three groups: for cars and delivery trucks with a total weight
of up to 3.5 tonnes; for trucks with a total mass exceeding 3.5 tonnes
and, additionally, for buses. The analysis of the influence of the above
mentioned factors on the level of traffic-generated vibrations propagated to the environment is conducted on the basis of maximum
values of vibration accelerations.
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Analysis of north head of Poznań’s main railway station’s
track layout after a design of additional main tracks
This paper presents an analysis of a possibility to add third tracks at
a northern head of a main railway station of Poznań (Poznań Główny station), on both railway lines (from the direction of the Poznań Wschód station and Poznań POD block post) accessing this head. Two concepts of
a track layout were proposed. The first concept aimed at providing connections between all railway tracks and all station’s tracks with passenger platforms, which in turn meant a necessity of using mainly turnouts
with an angle 1:9 and a radius of 300 m, allowing for speed of 40 km/h
while turning. In the second concept turnouts with smaller angle, allowing for speed of 60 km/h while turning, were to be used, which meant a resignation from some connections. The investigation also checked an optimal traffic intensity of the station’s head. Simulations were
performed in four variants: the existing station layout with the existing
rail traffic intensity, the existing station layout with a clock-face schedule, and the modernized station layout according to both concepts with
the clock-face schedule. The results suggested a cautious approach to
high cost investments lacking a detailed traffic analysis: such enterprise
can bring disproportionately small gains compared with their costs. On
the other hand, it is worth looking for an optimal traffic organization as
an alternative to the costly investment solutions.
Keywords: Commuter rail; Capacity; Station track layout

Page

31

Ariel Ciechański
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The development and decline of industrial rail networks in Poland is still
a poorly recognized phenomenon, both by geographers and historians
of transport. Most of the publications on this topic are non-scientific publications (popular science) and they are focused on the history of individual railway networks. The lack of a holistic scientific approach and
research is observed, even though the industrial railways have played
an important role in the transport systems of many Polish regions. This
paper synthetically presents localization and processes of the development and decline of the most important types of networks (built for
carrying sand, coal, lignite, iron ore, sugar beets or wood). Author also
draws conclusions about reasons of the rise and fall of the industrial rail
networks and predicts prospects for still existing kinds of rail networks.
Keywords: Industrial railways, Development and decline of transport networks

9 / 2013

-

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17. sierpnia 2013 r. zmarł w wieku 106 lat
Najstarszy Członek katowickiego oddziału SITK, Profesor Antoni Rosikoń.
Pan Profesor piastował godność Członka Honorowego przez 35 lat.
Utraciliśmy wybitnego naukowca, autora licznych publikacji, znakomitego
fachowca w dziedzinie mechaniki gruntów, porywającego prelegenta oraz
przede wszystkim – wspaniałego Człowieka i Kolegę.
Spoczywaj w pokoju, Antoni…

Wyrazy głębokiego współczucia składa Rodzinie,
Zarząd Krajowy SITK

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Zarząd Krajowy,
Krajowa Sekcja Drogowa,

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
zapraszają do udziału

w LVI TECHNICZNYCH DNIACH DROGOWYCH
odbywających się w dniach 13 - 15 listopada 2013 r.
w Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie/k. Warszawy, Al. Hrabska 4 a

Tematyka LVI Technicznych Dni Drogowych
13 listopada 2013 (środa) – godzina 15:00 – 17:00
Sesja I – Plenarna
• Wystąpienie przedstawiciela MTBiGM.
• Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
• Wystąpienie Dyrektora Oddziału Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
• Panel dyskusyjny:
–  występujące trudności przy realizacji kontraktów drogowych na sieci dróg publicznych,
–  strategia inwestycja resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w latach 2014 – 2020.
• Otwarcie wystawy.

14 listopada 2013 (czwartek) – godzina 9:00 – 18:30
Sesja II – Technologia nawierzchni drogowych
1. Nawierzchnie betonowe.
2. Ciche nawierzchnie asfaltowe.
3. Problemy technologiczne w wykonawstwie nawierzchni.
Sesja III – Utrzymanie dróg i mostów – prowadzący sesję
4. Technologie napraw nawierzchni bitumicznych.
5. Nowe technologie w utrzymaniu dróg.
6. Nowe materiały stosowane w utrzymaniu dróg.
7. Wspomaganie w zarządzaniu utrzymaniem dróg.

Sesja IV – Drogowe obiekty inżynierskie
8. Nowoczesne technologie budowy mostów.
9. Innowacyjne materiały stosowane w mostownictwie.
10. Nowoczesne technologie utrzymania mostów.
11. Monitoring stanu utrzymania mostów.
12. Nowe OST w mostownictwie.
Sesja V – Ochrona środowiska
13. Prawo ochrony środowiska w drogownictwie – stan obecny
i kierunki zmian.
14. Wpływ zmian klimatycznych na projektowanie i utrzymanie
dróg.
15. Hałas komunikacyjny.
16. Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska.

15 listopada 2013 (piątek) – godzina 9:00 – 12:00
Sesja VI – Aspekty prawne w drogownictwie – prowadzący sesję
17. Zmiany w ustawie o drogach publicznych i rozporządzeniach wynikających z implementacji dyrektyw europejskich.
18. Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych.
19. Rola nadzoru przy realizacji inwestycji komunikacyjnych.
20. Roszczenia stron przy realizacji inwestycji.
Sesja VIII – Zamykająca
Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji.

Barbara Kasprowicz, SITK RP ZK –Warszawa,
tel. 506 116 966; e-mail: TDD@sitk.org

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Centrum
Konferencyjnego Falenty: http://www.falenty.com.pl/

Więcej informacji i formularz uczestnictwa na http://www.sitk.org

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

