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W numerze

Oddajemy w wasze ręce kolejny, już dziewiąty numer Przeglądu Komunikacyjnego.
Poświęcony jest on w całości zagadnieniom budowy i utrzymania podtorza. Trwałość
konstrukcji nawierzchni linii kolejowej zależy w dużej mierze od podtorza. Nieodpowiednie ukształtowanie podtorza może powodować nierówności toru, co wpływa na
hałas i komfort podróżowania, temu zagadnieniu poświęcono jeden z artykułów. Ciekawym artykułem jest prezentacja badań nad podsypką stabilizowaną chemicznie
z zastosowaniem maty antywibracyjnej. W publikacji zaprezentowano model takiej
podsypki i próbę jego rozwiązania z wykorzystaniem MES. Interesujące są dwa artykuły
poświęcone podkładom strunobetonowym z zastosowaniem izolacji antywibracyjnej.
Jedna publikacja prezentuje model numeryczny takiej konstrukcji nawierzchni, a druga
badania in situ, gdzie analizowany jest poziom redukcji drgań w podtorzu. Ciekawa jest
prezentacja wyników badań warstw ochronnych złożonych z kruszyw. Autor pracy na
podstawie wielu badań wskazuje na zmianę nośności tej warstwy w funkcji jej zawilgocenia oraz zawartości drobnych frakcji.
W związku z wprowadzeniem Eurokodów oraz norm europejskich interesujący jest problem oceny obciążenia infrastruktury kolejowej od taboru w porównaniu z wartościami
uzyskiwanymi z dotychczasowych norm krajowych. Temu zagadnieniu poświęcono jeden z artykułów. Autorzy wskazują na różnice otrzymywane przy projektowaniu różnych budowli i zalecają korzystanie z norm europejskich, które dają bardziej niekorzystne obciążenia.
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5 Igor Gisterek

Wstępna symulacja współpracy podsypki stabilizowanej i maty wibroizolacyjnej
W modernizowanych i nowo budowanych liniach kolejowych
stosuje się zarówno klasyczną konstrukcję nawierzchni, jak i systemy bezpodsypkowe. Poza tym, rozwijana jest grupa rozwiązań,
których założeniem jest połączyć zalety obydwu podstawowych
typów nawierzchni przy jednoczesnej eliminacji ich wad. Do technik stosowanych w takich torach należą między innymi chemiczna stabilizacja podsypki tłuczniowej, na przykład za pomocą żywic
syntetycznych, czy stosowanie mat wibroizolacyjnych układanych
na warstwie ochronnej lub w korycie balastowym. W niniejszym
artykule opisano wstępną symulację za pomocą metody elementów skończonych toru kolejowego z zastosowaniem stabilizacji
i wibroizolacji. Przedstawiono wyniki obliczeń, opisano wstępne
wnioski z nich wynikające oraz wskazano dalsze kroki pożądane
dla rozwoju modelu.
Słowa kluczowe: Wibroizolacja; Chemiczna stabilizacja podsypki; Metoda Elementów Skończonych
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9 Janusz Ukleja, Sławomir Bukowski

Wybrane aspekty analizy stateczności budowli
infrastruktury kolejowej w ujęciu norm polskich
i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyfikacji
interoperacyjności dotyczących infrastruktury
Standardy dotyczące nośności istniejących budowli infrastruktury kolejowej w odniesieniu do budowli ziemnych stanowiących
podtorze linii kolejowych od dawna były wzorowane i korelowane
z regulacjami dotyczącymi większości krajów europejskich. Normy
europejskie zawarte w Eurokodzie 1 oraz późniejsze regulacje dostosowujące normy polskie do standardów europejskich zawierają
jednak pewne różnice, mogące wpływać na ocenę stateczności
budowli ziemnych, stanowiących oparcie dla projektowanych i
już istniejących linii kolejowych. Ponadto na skutek wydania przez
Komisję Europejską Decyzji nr 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia
2011 r. dotyczącej technicznych specyfikacji interoperacyjności
podsystemu „Infrastruktura” (TSI Infrastruktura) objęto harmonizacją techniczną transeuropejski system kolei konwencjonalnych.
Jednym z istotnych elementów nowego podejścia do harmonizacji technicznej są warunki dopuszczalnych obciążeń użytkowych.
Porównując wymagania TSI infrastruktura z zasadami stosowanymi przez polskich projektantów i zarządców infrastruktury można
zauważyć, że powoduje to stosowanie niejednoznacznych warunków wyjściowych do wykonania obliczeń sprawdzających. Różnice te mają duże znaczenie zwłaszcza dla budowli istniejących w
infrastrukturze kolejowej oraz od dawna użytkowanych. Zaistniała
zatem konieczność oceny wpływu różnicy wynikającej z nowych
przepisów w odniesieniu do starej polskiej normy obciążeń. Wnioski oraz spostrzeżenia poparte przykładowymi wynikami obliczeń
zostały przedstawione i opisane w artykule w odniesieniu do analizy istniejących obiektów infrastruktury kolejowej.
Słowa kluczowe: Infrastruktura kolejowa; Stateczność podtorza; Interoperacyjność
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16 Ewelina Kwiatkowska, Jakub Lewandowski

Model numeryczny nawierzchni kolejowej i podtorza badania wstępne

Praca badawcza jest poświęcona opracowaniu modelu numerycznego nawierzchni kolejowej. Opracowanie obejmuje analizę obciążeń
nawierzchni kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych
i strunobetonowych z dwoma typami warstwy izolacji antywibracyjnej. Badania wykonano z wykorzystaniem metody elementów skończonych analizując wpływ typu podkładów kolejowych na podtorze
kolejowe. Analiza obejmowała redukcję naprężeń w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji antywibracyjnej na spodniej powierzchni
podkładu.
Słowa kluczowe: Model MES toru kolejowego; podkłady z zelówkami
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19 Ewelina Kwiatkowska, Jacek Grosel

Podkłady strunobetonowe z wibroizolacją - badania in situ
Przeprowadzono badania terenowe odcinków linii kolejowej zbudowanej z dwóch typów podkładów strunobetonowych. Badaniom poddano wpływ zastosowanych podkładów strunobetonowych z izolacją
antywibracyjną i bez izolacji antywibracyjnej na przyspieszenia drgań
w podtorzu kolejowym. Odcinki badawcze poddane zostały obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Oceniono poziom redukcji
przyspieszeń w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji antywibracyjnej na styku podkładu i podsypki tłuczniowej.
Słowa kluczowe: Badania in situ podtorza; podkłady z zelówkami
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23 Julian Kominowski, Bogdan Sowiński

Rozwój nierówności
kolejowego

na

nowym

odcinku

toru

W artykule omówiono rozwój nierówności zmodernizowanego odcinka toru kolejowego na linii kolejowej 271 pomiędzy Poznaniem a
Wrocławiem. Pomiarów nierówności dokonano przy użyciu metody
pośredniej oraz bezpośredniej. Do badań pośrednich posłużyła drezyna pomiarowa EM120, a pomiary bezpośrednie wykonano przy użyciu
ręcznego toromierza wózkowego. Pomiarów dokonywano w różnych
okresach czasu przy uwzględnieniu wykonanej pracy eksploatacyjnej.
Przedstawiono analizę stanu technicznego wytypowanego odcinka w
zakresie krótkich fal wybranych nierówności. Dokonano konfrontacji
zmierzonych nierówności przy użyciu dwóch metod pomiarowych.
Ukazano wzrost wybranych nierówności bezpośrednio wpływających
na hałas i komfort jazdy pociągów.
Słowa kluczowe: Nowy tor kolejowy; Pomiar nierówności

Strona

27 Henryk Koba

Warstwy ochronne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Warstwy z kruszywa są bardzo popularnym rozwiązaniem w budownictwie drogowymi kolejowym. Stosowane są jako warstwy
wzmacniające słabe podłoże gruntowe oraz jako warstwy ochronne. Nośność podbudów z kruszywa ocenia się najczęściej w badaniu obciążeń płytą. Dla celów praktycznych jako kryterium nośności
przyjmuje się zazwyczaj moduł odkształcenia w drugim cyklu obciążenia. Moduł odkształcenia na powierzchni warstwy podbudowy w pierwszym i drugim cyklu obciążeń pozwala również ocenić
stopień zagęszczenia warstwy. Dotychczasowe badania wskazują,
że nośność tych warstw zależy od stopnia zawilgocenia ale również
od zawartości frakcji drobnych w mieszance kruszywa. W referacie
przedstawiono wyniki badań wpływu uziarnienia kruszywa i wilgoci na nośność warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Słowa kluczowe: Warstwa ochronna; stabilizacja, Warstwa z kruszywa
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Nowy rozkład TLK: w trzy godziny
z Krakowa do Wrocławia

Kolej zastanawia się nad rozbudową
torów SKM do Tczewa i Wejherowa

jd, Gazeta Wyborcza, 18.08.2014

Jacek Wierciński, Dziennik Bałtycki, 4.08.2014

Jak podaje Rynek Kolejowy, PKP Intercity przekieruje
większości pociągów TLK łączących Kraków z Wrocławiem trasą przez Częstochowę, Stradom i Lubliniec
(tzw. protezą koniecpolską). Pociągi uzyskają wtedy
bardzo atrakcyjny czas przejazdu - niewiele ponad 3
godziny. Natomiast na trasie z Warszawy do Wrocławia przez Częstochowę i Opole pojawi się - oprócz
pendolino - także TLK „Opolanin”. Będzie wyjeżdżać
z Warszawy o godz. 14.25, a z Wrocławia o godz.
15.07. Czas przejazdu tym pociągiem trasy z Warszawy do Wrocławia będzie wynosić ok. 5 godzin.

Władze województwa i Szybka Kolej Miejska
przymierzają się do budowy dwóch nowych
odcinków torów: między Gdańskiem Głównym
a Tczewem oraz między Rumią a Wejherowem.
Obie budowy oznaczają potężne wydatki, ale jest
szansa, że przynajmniej część pieniędzy pochodziła będzie z dofinansowań unijnych (...). Raporty
opublikowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Urząd Transportu Kolejowego wyraźnie wskazują, że jednym z tzw. wąskich gardeł
jest odcinek pomiędzy Tczewem a Gdańskiem.
- Konieczne wydaje się przedłużenie linii SKM
przynajmniej do stacji Gdańsk Południowy, a jeśli
będzie to możliwe - dalej do Pruszcza Gdańskiego
i Tczewa - pisze w raporcie UTK, który szacuje, że
w ciągu doby liczba pociągów na odcinku Pruszcz
Gdański-Pszczółki może w 2019 roku wynosić od
475 do nawet 550 i zaznacza, że nowy tor jest kluczowy dla działania trójmiejskich portów (...).

Nowy pociąg Pesy już we Włoszech
jm, Rynek Kolejowy, 23.08.2014

Pierwszy z czterdziestu pojazdów spalinowych
Pesy z serii ATR220Tr dla Trenitalii jest już we Włoszech. Pojazdy drugiej generacji cechują pewne
zmiany w porównaniu do kupionych przed laty
Atribo. W grudniu 2013 roku Pesa podpisała umowę na dostawę 40 pociągów ATR220 włoskim kolejom Trenitalia. Przewoźnik może jeszcze skorzystać
z dodatkowych opcji – powiększenia zamówienia
o kolejnych 20 sztuk, oraz przyznania Pesie zlecenia na prowadzenie serwisu pojazdów. W środę, 20
sierpnia na stację Pisa Centrale przez Tarvisio, dotarł
pierwszy z zamówionych w grudniu pojazdów ATR
220. Prowadzony był przez lokomotywę E 652. Przygotowywany jest do prób, niezbędnych do uzyskania certyfikacji ANSF do ruchu na włoskiej sieci
kolejowej. O wszystkim poinformował blog Tutto
Treno. Od 2006 roku Pesa sprzedała trzem włoskim
przewoźnikom 41 pojazdów 219M Atribo. – Nowe
pojazdy są do nich technicznie bardzo zbliżone, ale
– jak zwykle w takich przypadkach – wzbogacone
o nasze doświadczenia, które nabyliśmy przez te
osiem lat – wyjaśniają przedstawiciele Pesy.

PLK: Ponad 200 peronów w tym roku
PKP PLK, Rynek Kolejowy, 23.08.2014

90 nowych i zmodernizowanych peronów udostępnił pasażerom kolei w tym roku zarządca narodowej sieci linii kolejowych. Do grudnia oddanych
zostanie jeszcze około 150 tego typu obiektów.
Nowe perony są budowane i modernizowane
z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów.
Wygodę zapewniają nie tylko ławki i wiaty oraz elementy architektoniczne umożliwiające przemieszczanie się osobom o ograniczonych możliwościach
poruszania się, ale także odpowiednia wysokość
obiektów ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Standardowo PKP Polskie Linie Kolejowe
instalują elementy oznaczenia, które umożliwiają
bezpieczne poruszanie się osobom niedowidzącym. Na wielu peronach montowany jest także
monitoring. (...) Zmiany najlepiej widoczne są
w tych lokalizacjach, gdzie roboty przebiegają etapami. Przykładem jest stacja Łódź Widzew, na której
w szybkim tempie wyrosło zadaszenie na nowym
peronem nr 3, a teraz trwa jego rozbudowa aż
do budynku dworca. Po zakończeniu modernizacji
peronów na stacji Łódź Widzew będą trzy nowe
perony nakryte rozległą wiatą oraz dziesięć torów.
Na perony ma prowadzić przejście podziemne, które zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z dziećmi.
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Dwie stacje kolejowe jak z historycznej
widokówki
Michalina Bednarek, Gazeta Wyborcza Katowice,
28.07.2014

Trwa remont linii kolejowej na odcinku Ruda
Śląska Chebzie - Zabrze. Przy okazji przebudowane zostaną perony w Rudzie Śląskiej. Zgodnie
z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków
mają one odzyskać historyczny wygląd. PKP PLK
zapowiadają, że zgodnie z planem rozpoczęty
w kwietniu remont ma się zakończyć pod koniec
listopada. Na 7-kilometrowym odcinku wymieniono już nawierzchnię i sieci trakcyjne na jednym
z torów. Teraz zabrano się za drugi. Rozpoczęły się
już także prace przy przebudowie peronów w Rudzie Śląskiej i Rudzie Śląskiej Chebziu (...).

gionu oraz sekretarz ds. infrastruktury. Budowa
linii mieści się w ramach 33-letniego kontraktu
na projektowanie, budowę finasowanie, prowadzenie ruchu i utrzymanie, przyznanego
konsorcjum GrandLinq w tym roku. Konsorcjum
obejmuje spółki: Plenary Group Canada; Meridiam Infrastructure Waterloo; Aecon; Kiewit;
Mass Electric Construction Canada; Keolis; STV
Canada Construction i CIBC World Markets. Linia
o długości 19 km będzie miała 16 przystanków
i połączy Conestoga Mall w Waterloo z Fairview
Park Mall w Kitchener do roku 2017. Flota będzie składała się z 14 wagonów Bombardier
Flexity Freedom. Spodziewana dzienna liczba
podróżnych wynosi 27 000 w pierwszym roku
i ma wzrosnąć do 56 000 w roku 2031. Koszty
podzielono między prowincję Ontario (300 mln
C$), kanadyjski rząd (265 mln) i region Waterloo
(253 mln).

Prądnik Czerwony doczeka się
tramwaju. Dwie oferty koncepcji
budowy nowej linii
Dawid Serafin, Gazeta Krakowska, 30.07.2014

W połowie sierpnia urzędnicy podpiszą umowę na przygotowanie koncepcji budowy
nowej linii tramwajowej Meissnera - Mistrzejowice. Tak według planów ma biec trasa nowej linii tramwajowej z ul. Mogilskiej do Mistrzejowic. Ponad 688 tys. zł - taką kwotę na
wykonanie projektu nowej linii tramwajowej
do Mistrzejowic zarezerwował Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Wczoraj
w siedzibie spółki odbyło się otwarcie ofert
przetargowych. - Wpłynęły do nas dwie oferty.
Jedna firmy Wisa (457,5 tys.) a druga firmy ARG
(689 tys.) - mówi Michał Pyclik z ZIKiT-u. Jeśli
nie zdarzy się nic niespodziewanego, do końca
sierpnia urzędnikom uda się podpisać umowę
z jedną z tych firm (...).

Zabytkowy dworzec w Maczkach
wraca do życia. Przejmie go
Politechnika Śląska

TramRus wyjechał na moskiewskie
torowiska

Dziennik Zachodni, 25.07.2014

Pierwszy tramwaj wyprodukowany przez spółkę joint venture TramRus Alstomu i Transmashholding dla Moskwy wyjechał 20 sierpnia
br. na jazdy próbne. Jest to pojazd w 100% niskopodłogowy, przystosowany do kursowania
po torowiskach 1 524 mm. Został opracowany
w oparciu o rodzinę pojazdów Alstom Citadis
i dostosowany do lokalnych warunków, w tym
bardzo mroźnych zim i wysokich temperatur
latem. Po ponad 2 000 km testów, przeprowadzanych od grudnia do czerwca, teraz rozpoczęły się jazdy próbne z pasażerami. Wagon
kursuje na moskiewskiej linii 17 pomiędzy Medvedkovo i VDNKH w północnej części miasta.
Tramwaj ma trzy człony, 25, 5 m długości i pojemność do 255 pasażerów. Jego maksymalna
prędkość to 75 km/h. Według Alstomu, korzystanie przy jego budowie z materiałów kompozytowych będzie zmniejszało zużycie energii
o 10%. Żywotność wagonu to 30 lat. W zeszłym
roku TramRus podpisał umowę z ukraińskim
producentem autobusów miejskich City Transport Group na produkcję tramwajów na tamtejszy rynek.

Infotram, 21.08.2014

Politechnika Śląska i PKP SA planują utworzenie
Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu.
Placówka ma ruszyć w drugiej połowie 2016 r. Jej
siedzibą ma być zrujnowana dziś perła kolejowej
architektury – dworzec na dawnej granicy Rosji
i Austrii w Sosnowcu-Maczkach. List intencyjny
w sprawie tego przedsięwzięcia podpisali w piątek w Sosnowcu rektor Politechniki Śląskiej, prof.
Andrzej Karbownik oraz prezes PKP SA Jakub Karnowski. Według Karbownika 1 października 2016
r. w dawnym dworcu w Maczkach naukę powinno rozpocząć 60 studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku transport kolejowy (...).

Rozpoczyna się budowa lekkiej kolei
Waterloo
Keith Barrow, International Railway Journal, 22.08.2014

21 sierpnia miała miejsce ceremonia rozpoczęcia prac nad linią lekkiej kolei w Waterloo,
w prowincji Ontario w Kanadzie. W uroczystości
wziął udział Peter Braid, parlamentarzysta z re-
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W Ostrawie jednak starcie polskopolskie?

Olsztyn rusza z tramwajem do przodu

Infotram, 14.08.2014

Niedługo ruszy budowa najdłuższego, 6-kilometrowego odcinka linii tramwajowej w Olsztynie
– z Jarot do Obiegowej, z odnogą do Kortowa.
Miasto podpisało właśnie umowę ze Skanską. Wykonawca będzie musiał zrealizować inwestycję
do września 2015 r. Olsztyn podpisał przed dwoma dniami (19 sierpnia) umowę na budowę kluczowego odcinka linii tramwajowej – z Jarot do
Obiegowej, z odnogą do Kortowa. To najdłuższy
fragment budowanej z problemami trasy tramwajowej. – Już za kilka tygodni na kilku olsztyńskich ulicach rozpocznie się budowa torów tramwajowych. Zanim jednak wykonawca rozpocznie
prace budowlane w alei Sikorskiego, zobowiązany jest do przygotowania dwóch tymczasowych
dróg objazdowych, po których podróżujący
samochodami osobowymi będą mogli ominąć
roboty drogowe – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Inwestycję przeprowadzi firma
Skanska, która złożyła ofertę opiewająca na kwotę
ok. 150 mln zł, przekraczając o ok. 5 mln zł zaplanowany przez miasto budżet. Wykonawca będzie
miał 400 dni na realizację zadania, licząc od daty
podpisania umowy, co oznacza, że prace muszą
zakończyć się do 23 września 2015 r.

Wszystko wskazuje na to, że dwóch polskich producentów tramwajów spotka się w Ostrawie. Start
w przetargu na dostawę 10 niskopdłogowych
tramwajów o długości do 25 m oraz 5 niskopdłogowych wagonów o długości do 33 m rozważa
PESA. „Myślimy o tym”–mówi krótko Robert Szot,
szef marketingu rynku tramwajowego w bydgoskiej firmie. Złożeniem oferty jest najprawdopodobniej zainteresowany także Solaris. Bolechowski producent nie potwierdza tych doniesień,
ale z dużym prawdopodobieństwem możemy
stwierdzić, że taka oferta się pojawi. Czy któremuś
z polskich producentów uda się zgarnąć to zamówienie? Dla PESY byłby to debiut w Ostravie, dla
Solarisa jedynie na rynku tramwajowym i to może
być plus dla firmy z Bolechowa, która z powodzeniem dostarczała już Czechom autobusy i trolejbusy. (...) Wszystkie tramwaje powinny zostać
dostarczone w ciągu 14 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia. „Będziemy chcieli wystartować,
ale nie wiemy na pewno czy damy radę”–mówi
Robert Szot. Nam wydaje się jednak, że PESA da
radę, podobnie jak Solaris. Przypomnijmy, że oferty można składać do połowy września.

Łódź z nowym dworcem tramwajowym
Infotram, 19.08.2014

Będzie miał 100 metrów długości, 33 metry szerokości, a także 13 metrów wysokości. Z czterech
peronów, które zostaną zbudowane, będzie mogło
odjeżdżać jednocześnie aż 8 tramwajów. Na 54 słupach konstrukcyjnych zostanie umieszczony rodzaj
witrażu. Chodzi o nowy dworzec tramwajowy w Łodzi. - Jest to miejsce wyjątkowe, ponieważ już za rok
o tej porze będziemy mogli korzystać z przystanku,
umożliwiającego sprawne poruszanie się po mieście.
Sam projekt dworca tramwajowego jest imponujący. Będzie to zatem miejsce łączące w sobie piękno
i komfort - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
- Projekt tramwajowego przystanku przesiadkowego
zmienił się od chwili, kiedy dwa lata temu wygrałem
konkurs na jego opracowanie. Główna różnica polega na użyciu specjalnych rur stalowych. Jest to, w porównaniu do wcześniejszych planów, rozwiązanie
bardziej eleganckie, które nada całej konstrukcji wrażenie lekkości i delikatności. Na dachu będzie znajdowała się specjalna membrana. Będą dominować
barwy neutralne - głównie błękit, aczkolwiek znajdzie się tam również miejsce dla mocniejszych akcentów graficznych w postaci kolorów czerwonego
i żółtego. Nocny efekt wizualny zapewni natomiast
podświetlenie - dodaje Jan Gałecki. - Dach dworca
tramwajowego zostanie wykonany z membrany
ETFE. Podobnie rozwiązanie zastosowano między innymi podczas budowy stadionu w Pekinie, który był
areną zmagań podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich
w 2008 roku oraz stadionu piłkarskiego Allianz Arena
w Monachium. Nie ma żadnych opóźnień, wszystko
idzie zgodnie z planem - podkreśla Jakub Osiecki
z firmy Mosty Łódź. Dworzec tramwajowy Piotrkowska Centrum powstaje na największym węźle
komunikacji szynowej przy al. Mickiewicza, między
ul. Piotrkowską i al. Kościuszki. Umożliwi on łatwe
i sprawne przesiadanie się na liniach w kierunkach:
północ-południe oraz wschód-zachód. Inwestycja
zostanie zrealizowana w ramach budowy trasy W-Z.
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PKM Świerklaniec kupił autobusy
hybrydowe. Mniej spalin i hałasu
Gazeta Wyborcza Katowice, 28.07.2014

31 lipca na Rynku w Tarnowskich Górach zostaną zaprezentowane cztery autobusy hybrydowe
Volvo, które kupił PKM Świerklaniec. Z czterech
hybrydowych pojazdów jeden jest nowy (kosztował 1,1 mln zł), a trzy używane (kosztowały po
800 tys. zł). Będą obsługiwały linie 1 i 64 w Tarnowskich Górach. Ekologiczny autobus może być
napędzany niezależnie silnikiem elektrycznym
lub silnikiem diesla albo obydwoma silnikami
jednocześnie. Energia wytwarzana podczas hamowania przetrzymywana jest w akumulatorze,
a następnie wykorzystywana w silniku elektrycznym, przez co zużywa się mniej paliwa. Silnik
diesla wyłącza się automatycznie na przystankach
autobusowych i światłach, a autobus rusza przy
pomocy silnika elektrycznego, przez co pojazd
generuje mniej hałasu i wydziela mniej spalin.

Krakowska radość przez łzy, czyli
wschodnia obwodnica
Dawid Serafin, Gazeta Krakowska, 23.07.2014

W sierpniu rozpocznie się budowa brakującego
fragmentu wschodniej obwodnicy miasta. Chodzi
o połączenie dwóch węzłów: Igołomskiego i Rybitwy. Dokumentacja na budowę tego odcinka była
przygotowana już w 2007 roku. Jednak od tamtej
pory termin rozstrzygnięcia przetargu był kilka razy
przekładany (...). Nowy odcinek obwodnicy będzie
liczył 4,5 kilometra. Droga będzie miała po trzy
pasy ruchu w każdą stronę. Powstanie 700-metrowy most nad Wisłą. Przebudowana zostanie także
droga krajowa nr 79 na odcinku półtora kilometra.
Dodatkowo w trakcie inwestycji zostanie przebudowana istniejąca linia tramwajowa w okolicach
Kombinatu. Zwycięzca przetargu, którym okazało
się konsorcjum Strabag oraz Heilit + Woerner będzie mieć na realizację inwestycji dwa i pół roku (...).

Otwarcie DK 1 w Tychach po
przebudowie – niemal w całości
Dziennik Zachodni, 1.08.2014

Dobiegająca końca, warta 122,2 mln zł netto unijna
modernizacja DK1 w Tychach to największa inwestycja drogowa ostatnich lat w tym mieście. Przebudowa
6,4 km dwupasmowej trasy objęła m.in. budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, oddzielenie ruchu lokalnego
od tranzytowego oraz budowę podziemnych przejść
dla pieszych. Przebudowa trwa od grudnia 2011 r (...).

DTŚ do Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca.
Przetarg rozstrzygnięty
Dziennik Zachodni, 11.08.2014

Drogowa Trasa Średnicowa cały czas rozwija się
w kierunku zachodnim. Odcinki w kierunku Zagłębia
i Jaworzna wciąż są w planach, ale niebawem może
się to zmienić. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na
projekt przebiegu DTŚ-ki w kierunku wschodnim.
Rozstrzygnięty właśnie przetarg dotyczy opracowania przebiegu dwóch nowych odcinków Drogowej
Trasy Średnicowej na terenie Mysłowic, Sosnowca
i Jaworzna. Pierwszy odcinek ma biec z Mysłowic do
węzła Jęzor w Sosnowcu (koło Centrum Handlowego Fashion House) i stanowić jednocześnie obwodnicę Mysłowic. Drugi zaplanowano z Mysłowic przez
Sosnowiec do planowanego węzła Bór na trasie S1.
Projekt wspólnie stworzą firmy Egis oraz Incom (...).

Otwarcie DTŚ w Zabrzu. Setki
rowerzystów na nowym odcinku
Bartosz Pudełko, Dziennik Zachodni, 8.08.2014

Ostatni zabrzański odcinek Drogowej Trasy Średnicowej został już oficjalnie otwarty. W piątek po południu przejechały nim setki rowerzystów. Wieczorem
ruszą pierwsi kierowcy (...). Otwarty fragment DTŚ
powstawał od 2012 roku i liczy sobie niespełna 3
km. Połączy rondo Sybiraków z granicą z Gliwicami.
Na jego trasie znalazł się most nad potokiem Guido,
wiadukt nad torami, tunel pod trasą i jeden węzeł
- z ulicą Roosevelta. Tym samym średnicówka w Zabrzu jest już gotowa w całości. W sumie to niespełna
8 km. Trasa od Katowic do Zabrza ma ich ponad 20.
W budowie są jeszcze dwa odcinki w Gliwicach (...).

Rowerowy plan miasta. Gdańsk
rozdaje cyklistom mapy
Dziennik Bałtycki, 10.08.2014

Szesnaście tysięcy map rowerowych Gdańska przygotował i rozda miejscowy magistrat. Na mapy naniesiono 470 kilometrów tras, ale też parkingi dla cyklistów, siłownie na świeżym powietrzu oraz propozycje
szlaków przygotowanych także z myślą o spacerowiczach. Jak powiedział pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej Remigiusz Kitliński, na
mapie umieszczono 20 szlaków sugerowanych jako
trasy wycieczkowe dla cyklistów (...). Na 470 km gdańskich tras rowerowych składa się m.in. prawie 106 km
dróg wydzielonych specjalnie dla jednośladów, prawie 30 km chodników, na których dopuszczono ruch
rowerowy oraz niemal 300 km ulic (najczęściej wewnątrz osiedli mieszkaniowych), po których cykliści
mogą bezpiecznie się poruszać dzięki ograniczeniu
prędkości dla aut do 30 km/h.
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Wstępna symulacja współpracy
podsypki stabilizowanej i maty wibroizolacyjnej
Igor Gisterek

W modernizowanych i nowo budowanych liniach kolejowych stosuje się zarówno klasyczną konstrukcję nawierzchni, jak i systemy bezpodsypkowe. Poza
tym, rozwijana jest grupa rozwiązań, których założeniem jest połączyć zalety obydwu podstawowych typów nawierzchni przy jednoczesnej eliminacji ich
wad. Do technik stosowanych w takich torach należą między innymi chemiczna stabilizacja podsypki tłuczniowej, na przykład za pomocą żywic syntetycznych, czy stosowanie mat wibroizolacyjnych układanych na warstwie ochronnej lub w korycie balastowym. W niniejszym artykule opisano wstępną
symulację za pomocą metody elementów skończonych toru kolejowego z zastosowaniem stabilizacji i wibroizolacji. Przedstawiono wyniki obliczeń,
opisano wstępne wnioski z nich wynikające oraz wskazano dalsze kroki pożądane dla rozwoju modelu.

dr inż.
Igor Gisterek
Politechnika Wrocławska
Zakład Infrastruktury
Transportu Szynowego
igor.gisterek@pwr.edu.pl

Wprowadzenie
W ramach unijnej polityki spójności Polska
otrzyma w latach 2014-20 około 82,5 mld
euro środków pomocowych. Z tej kwoty
około 10,2 mld powinno zostać alokowane
w sektor kolejowy. Dodając do tego przynajmniej 20% wkładu własnego, otrzymujemy
niebagatelną sumę 51 miliardów złotych.
Środki te w znaczącej części zostaną przeznaczone na modernizacje, naprawy i budowę setek kilometrów infrastruktury torowej
i przytorowej. Poza stosowaniem rozwiązań
klasycznych i bezkrytycznym kopiowaniem
rozwiązań zachodnich, w kraju trwają od
pewnego czasu prace mające na celu opracowanie nowoczesnej nawierzchni kolejowej, stanowiącej ogniwo pośrednie między
konstrukcjami tradycyjnymi i bezpodsypkowymi [1]. Wyniki tych badań mogą stanowić
punkt wyjścia do wprowadzenia standardu
ulepszonej nawierzchni kolejowej, również
z myślą o przyszłych liniach dla kolei dużych
prędkości. Do czynników poprawiających
pracę klasycznej nawierzchni kolejowej zalicza się m.in. stabilizację chemiczną podsypki
oraz maty wibroizolacyjne. Wstępna symulacja współpracy tych dwóch rozwiązań za
pomocą metody elementów skończonych
została opisana w poniższym artykule.
Chemiczna stabilizacja podsypki
Wzmocnienie podsypki kolejowej za pomocą żywic syntetycznych obejmuje przede
wszystkim zastosowania lokalne i tymczaso-
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we. Należą do nich między innymi:
• utrzymywanie pionowych skarp podsypki
na długości toru podczas prac budowlanych na sąsiednim torze,
• stabilizacja położenia toru w strefach
przejściowych przy mostach, wiaduktach
i tunelach,
• zwiększenie oporu na przesuw poprzeczny torów położonych w łuku poziomym
oraz rozjazdów,
• wykonywanie chodników służbowych
i przejazdów awaryjnych [4].
W toku prowadzonych badań i doświadczeń prowadzone są różnorodne doświadczenia, których celem jest sprawdzenie zastosowania żywicznej stabilizacji podsypki
na całej widocznej powierzchni kruszywa
obejmującej wolne przestrzenie pomiędzy
rusztem torowym oraz wariantowo powierzchnie skarp pryzmy podsypki. Wzmocniona w ten sposób nawierzchnia powinna
charakteryzować się przede wszystkim:
• zmniejszeniem sumarycznych osiadań,
• mniejszym zużyciem podsypki,
• łagodniejszym charakterem nierówności
geometrycznych toru,
• obniżonym zapotrzebowaniem na prace
utrzymaniowe,
• wyeliminowaniem zjawiska unoszenia
ziaren tłucznia przez przejeżdżające składy [2, 3].
Długofalowym celem prac i badań nad
chemiczną stabilizacją podsypki kolejowej
jest potencjalne wprowadzenie ulepszonej
nawierzchni kolejowej na długich odcinkach
torów, szczególnie wysokich kategorii, obciążonych ruchem szybkim i bardzo szybkim
oraz ciężkim. Potrzeba prowadzenia tego
typu badań wynika przede wszystkim z licznych wad nawierzchni klasycznej, bardzo
wysokiego kosztu wbudowania nawierzchni bezpodsypkowych oraz – ze względu na
praktyczny brak możliwości dokonywania
późniejszych poprawek i regulacji – konieczność perfekcyjnego wykonania wszystkich
robót prowadzących do uzyskania stabilnego, odpornego na osiadania, podłoża.

Maty wibroizolacyjne
Stosowanie rozwiązań wibroizolacyjnych
w transporcie szynowym ma dwa główne
cele: ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
oraz zwiększenie trwałości komponentów
systemu tor - pojazd. Do podstawowych
rodzajów nawierzchni szynowych z wibroizolacją zalicza się między innymi:
• nawierzchnię klasyczną ze sprężystymi
podporami podkładów (tzw. zelówki),
• nawierzchnię klasyczną z matą układaną
pod podsypką,
• lekki system masowo – sprężysty z zastosowaniem mat,
• ciężki system masowo – sprężysty na elementach elastomerowych,
• ciężki system masowo – sprężysty na elementach stalowych,
• hybrydy i modyfikacje powyższych rozwiązań.
Stosowanie elementów o charakterystyce sprężysto – tłumiącej skutkuje przede
wszystkim zmniejszeniem poziomu wibracji wywołanych przejazdem pojazdu,
bardziej równomiernym rozkładem obciążeń na podłoże, ograniczeniem zużycia
podsypki przez przeniesienie jej pracy na
elementy bardziej podatne oraz zmniejszeniem poziomu odkształceń skumulowanych nawierzchni i podtorza. Rosnącą
popularność rozwiązań z zastosowaniem
wibroizolacji notuje się w transporcie kolejowym, gdzie służy do wytłumiania torów zwłaszcza na wiaduktach i w obrębie
stacji, ale przede wszystkim w transporcie
tramwajowym, gdzie ze względu na wysokie wymagania ochrony środowiska przed
hałasem i drganiami oraz nieduże odległości pomiędzy torami i zabudową konieczne jest wyjątkowo skuteczne ograniczenie
przenoszenia oddziaływań. Szczególnie
uciążliwy w warunkach miejskich jest wysoki poziom oddziaływań wtórnych, typowy
dla wyeksploatowanych budynków konstrukcji tradycyjnej. Stosowanie torowisk
wyposażonych w rozwiązania ograniczają-
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ce rozchodzenie się drgań i hałasu wydłuża
również trwałość nawierzchni szynowych,
zmniejsza zużycie pojazdów oraz wpływa
na dalszą redukcję kosztów zewnętrznych
transportu zbiorowego, które i tak są wyjątkowo korzystne w porównaniu z indywidualnym transportem samochodowym.
Symulacja komputerowa
W celu zasymulowania współdziałania
podsypki stabilizowanej chemicznie oraz
maty wibroizolacyjnej stworzono za pomocą programu komputerowego metody
elementów skończonych (MES) model fragmentu nawierzchni i podtorza kolejowego.
Na tym etapie badań ograniczono się jedynie do symulacji w przekroju poprzecznym. Na przekroju uwzględniono: podkład
strunobetonowy o długości 2,60 m, 35
cm podsypki tłuczniowej, 25 cm warstwy
ochronnej z niesortu i nasyp o wysokości
2,50 m. Czoła podkładów zostały obsypane na szerokość 50 cm, zaś pochylenie
skarp założono 1:1,5. Tak zamodelowaną
konstrukcję warstwową posadowiono na
podłożu sztywnym, bez możliwości przesuwu poprzecznego. Obciążenie zrealizowano poprzez parę obciążeń rozłożonych,
przyłożonych w miejscach nacisku szyn na
podkład, na szerokość stopki szyny. Uznano, że stanowi to wystarczająco dokładne
przybliżenie przekazywania obciążeń realizowanego przez przytwierdzenia sprężyste
typu SB, zwłaszcza że podstawowym celem
modelu jest badanie zachowania gruntu,
a nie naprężeń i odkształceń wewnątrz
podkładu. Dla celów porównawczych
używano również modelu bez stabilizacji
i maty. Do programu matę o grubości 5 cm

wprowadzono poniżej poziomu podsypki,
tworząc pasujące wymiarami wyżłobienie
w warstwie ochronnej. W rzeczywistości
matę układa się na górnej powierzchni warstwy ochronnej, ale ze względu na ograniczenia geometryczne programu było to
utrudnione. Jednocześnie założono, że tak
niewielka nieścisłość nie wpłynie znacząco na zachowanie całego modelu. Badano
również warstwę podsypki stabilizowanej
o grubości 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45 i 50
cm. Wzmocnienie żywiczne nie obejmowało skarp pryzmy podsypki aż do poziomu
warstwy ochronnej, lecz jedynie w takiej
postaci, jakby stabilizacji dokonano wyłącznie przez pionowy natrysk lepiszcza na tor
aż do uzyskania wymaganej grubości warstwy, jak pokazano na ilustracji 1.
Wyniki
W modelu porównano osiem wielkości
charakteryzujących stan toru i podtorza
kolejowego: przemieszczenia pionowe
i poziome, naprężenia poziome, pionowe
i podłużne oraz odkształcenia poziome,
pionowe i skrętne. Zestawiono je w Tabeli
1 oraz na ilustracjach 2 - 9. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników nie przynosi
do końca jednoznacznego rozstrzygnięcia,
ale pozwala na sformułowanie kilku wstępnych spostrzeżeń. Wprowadzenie maty
wibroizolacyjnej obniżyło maksymalne
przemieszczenia pionowe o około 3%. Ten
pozorny absurd wynika z faktu wciągnięcia
do współpracy dzięki ugięciu maty szerszej
powierzchni podsypki, przez co uzyskuje
się nieco korzystniejszy rozkład ciśnień oraz
szerszy kształt klina rozłamu. Z tego samego powodu uzyskano obniżenie wartości

maksymalnych przemieszczeń poziomych
o około 10%. Wielkości naprężeń poziomych σxx również uległy pewnemu zmniejszeniu (w wartościach bezwzględnych –
zwiększeniu), o maksymalnie 8%. Wielkości
naprężeń pionowych σyy dla małych grubości warstwy stabilizowanej, tj. 10 i 15 cm nie
odpowiadają linii trendu dla pozostałych
wartości, dlatego trudno tu o jednoznaczną interpretację; dla grubości 20 cm i większej wartości bezwzględne tych naprężeń
ulegają nieistotnemu zwiększeniu. Zdecydowanie wyraźny trend charakteryzuje
natomiast naprężenia podłużne σzz, których
wartości zwiększają się ze stabilnego poziomu -54 na – 90 : -100 kN/m2. W zakresie
odkształceń, zarówno odkształcenia poziome εxx i odkształcenia skrętne γxy wykazują
zmniejszenie wartości nawet o około 30%,
lecz tylko dla wybranych grubości warstwy
stabilizacji; trudno też jest wyznaczyć jakąś
linię trendu. Z kolei wartości odkształceń
pionowych εyy wykazują kilkukrotny (z około 0,5 na około 1,5 %) wzrost, również nie
cechujący się jednoznaczną linią trendu
w zależności od grubości warstwy stabilizowanej.
Wnioski i podsumowanie
Płaska symulacja złożonego zagadnienia
przestrzennego nie przynosi pełnej odpowiedzi na pytanie o dokładne zachowanie
skomplikowanej konstrukcji rusztu torowego, podpartego w sposób quasiciągły.
Nawet uzupełnienie o model w przekroju
podłużnym, z obciążeniem kilku podkładów, wciągniętych do współpracy przez
ugięcie szyn, daje jedynie przybliżone pojęcie o pracy konstrukcji. Dopiero złożony,

1. Widok połowy modelu z podaniem podstawowych wymiarów
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2. Przemieszczenia pionowe Uy

3. Przemieszczenia poziome Ux

4. Naprężenia poziome σxx

5. Naprężenia pionowe σyy

6. Naprężenia podłużne σzz

7. Odkształcenia poziome εxx

8. Odkształcenia pionowe εyy

9. Odkształcenia skrętne γxy
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Tab. 1. Zestawienie maksymalnych wartości przedstawionych na ilustracjach 2 – 9. W pierwszej kolumnie zestawiono grubość stabilizacji tłucznia
[cm], z dopiskiem „m” – przy zastosowaniu maty podtłuczniowej
Gr.

Uy

Ux

σ’xx

σ’yy

σ’zz

εxx

εyy

│γxy│

0

2,83

1,32

-1,69

-613,33

-54,95

599,15

613,33

1026

0m

2,74

1,17

-1,83

-613,43

-101,07

441,19

2060

1210

10

2,76

1,45

-1,84

-613,52

-54,58

581,35

835,69

931,89

10m

2,74

1,25

-1,88

-613,38

-100,24

727,48

2470

1560

15

2,69

1,4

-1,96

-613,22

-54,31

469,94

379,85

805,1

15m

2,63

1,24

-2,09

-613,7

-90,93

407,43

1650

711,13

20

2,66

1,38

-2,01

-613,62

-54,22

418,11

446,48

855,67

20m

2,6

1,26

-2,14

-613,72

-88,57

246,69

3090

567,43

25

2,64

1,38

-2,04

-613,55

-54,14

517,9

436,77

783,62

25m

2,59

1,29

-2,19

-613,65

-87,35

464,04

2410

568,54

30

2,65

1,51

-2,04

-613,55

-59,38

588,58

496,08

856,55

30m

2,57

1,35

-2,23

-613,65

-86,82

460,58

2460

634,06

35

2,61

1,44

-2,1

-613,6

-54,09

515,66

501,61

911,85

35m

2,55

1,31

-2,29

-613,71

-86,11

438,76

5020

625,05

40

2,59

1,41

-2,19

-613,64

-54,06

602,54

421,08

743,5

40m

2,52

1,27

-2,35

-613,72

-85,91

445,57

2010

625,64

45

2,54

1,32

-2,33

-613,69

-53,9

570,17

344,2

686,22

45m

2,49

1,22

-2,5

-613,78

-86,92

456,74

1430

618,75

50

2,53

1,31

-2,33

-613,73

-53,87

495,61

521,54

658,67

50m

2,47

1,2

-2,49

-613,8

-84,13

378,6

1070

663,63

trójwymiarowy model pod obciążeniem
zbiorem mas skupionych lub jeszcze lepiej, modelem składu rzeczywistego oraz
losowo zmiennymi parametrami materiałowymi warstw konstrukcji przyniesie
wyniki porównywalne z tymi osiągalnymi
w pomiarach toru rzeczywistego [6]. Pewna
istotna trudność ukryta jest również w sposobie przeniesienia symulacji od pojedynczych obciążeń czy krótkotrwałych serii
obciążeń na odkształcenia skumulowane,
długotrwałe, typowe dla rzeczywistych
konstrukcji w budownictwie liniowym.
Niemniej, zaprezentowany w artykule model wstępny może znaleźć zastosowanie
jako obiekt porównawczy dla klasycznej
konstrukcji toru oraz toru z żywiczną stabilizacją powierzchniowej warstwy podsypki
tłuczniowej. Interesującą i wartą dalszej
obserwacji ścieżką rozwoju jest również
umieszczenie klasycznej konstrukcji toru
w żelbetowym korycie wyłożonym matami wibroizolacyjnymi, jak np. w systemie
Grötz, stosowanym eksperymentalnie na
linii kolejowej dużych prędkości w Niemczech.
Otrzymane wyniki symulacji nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, na
ile wprowadzenie warstwy wibroizolacji
wpływa na poprawę pracy konstrukcji toru
8
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i podtorza. Częściowo odpowiedzialne za
to są ograniczenia programu, dedykowanego w zasadzie zagadnieniom mechaniki dużych brył gruntów, gdzie trudno jest
zamodelować z należytą dokładnością
(gęstość siatki elementów skończonych)
warstwy o kilkucentymetrowej grubości.
Celowe wydaje się kontynuowanie badań
i symulacji w innych programach MES. Spadek wielkości przemieszczeń i odkształceń
maksymalnych pozwala wstępnie wnioskować, że i odkształcenia trwałe toru uległyby zmniejszeniu, zatem trwałość toru
i podtorza uległaby wydłużeniu [5]. Na tej
podstawie można stwierdzić, że łączne
stosowanie mat i stabilizacji zmniejsza oddziaływania na podtorze, wydłużając jego
żywotność.
Pożądane jest również zbudowanie
odcinka toru doświadczalnego, najlepiej
w postaci niedługiego odcinka toru na
eksploatowanej linii kolejowej, obciążonej
w znacznym stopniu możliwie różnorodnym ruchem. Wyniki kilkuletniej obserwacji
prowadzonych na odcinku eksperymentalnym pozwolą na sprawdzenie celowości
i zasadności łączenia elementów wibroizolacyjnych i chemicznej stabilizacji podsypki
w celu poprawy parametrów toru podsypkowego. 
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Uwaga do ilustracji 2 – 9: seria danych S
oznacza model z warstwą stabilizacji podsypki, seria MS – ze stabilizacją i matą podtorzową
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Wybrane aspekty analizy

stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu norm
polskich i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyfikacji
interoperacyjności dotyczących infrastruktury
Janusz Ukleja, Sławomir Bukowski

Standardy dotyczące nośności istniejących budowli infrastruktury kolejowej w odniesieniu do budowli ziemnych stanowiących podtorze linii kolejowych
od dawna były wzorowane i korelowane z regulacjami dotyczącymi większości krajów europejskich. Normy europejskie zawarte w Eurokodzie 1 oraz późniejsze regulacje dostosowujące normy polskie do standardów europejskich zawierają jednak pewne różnice, mogące wpływać na ocenę stateczności budowli ziemnych, stanowiących oparcie dla projektowanych i już istniejących linii kolejowych. Ponadto na skutek wydania przez Komisję Europejską Decyzji
nr 2011/275/UE z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotyczącej technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” (TSI Infrastruktura) objęto
harmonizacją techniczną transeuropejski system kolei konwencjonalnych. Jednym z istotnych elementów nowego podejścia do harmonizacji technicznej
są warunki dopuszczalnych obciążeń użytkowych. Porównując wymagania TSI infrastruktura z zasadami stosowanymi przez polskich projektantów i
zarządców infrastruktury można zauważyć, że powoduje to stosowanie niejednoznacznych warunków wyjściowych do wykonania obliczeń sprawdzających. Różnice te mają duże znaczenie zwłaszcza dla budowli istniejących w infrastrukturze kolejowej oraz od dawna użytkowanych. Zaistniała zatem
konieczność oceny wpływu różnicy wynikającej z nowych przepisów w odniesieniu do starej polskiej normy obciążeń. Wnioski oraz spostrzeżenia poparte
przykładowymi wynikami obliczeń zostały przedstawione i opisane w artykule w odniesieniu do analizy istniejących obiektów infrastruktury kolejowej.
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Wstęp
Interoperacyjność systemu kolei to pojęcie dla uczestników procesu inwestycyjnego wciąż nowe, ale również z uwagi na
skomplikowanie polskiego prawa trudne do
zrozumienia i w efekcie trudne do praktycznego wdrożenia. Skutkiem takiej sytuacji jest
traktowanie przez uczestników tego procesu zarówno nowych unijnych jak i polskich
przepisów związanych z interoperacyjnością
kolei jako zła koniecznego oraz wyrażanie
niechęci do poznawania i stosowania tych
przepisów. Podejście takie jest całkowicie
zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę brak spójności zarówno pomiędzy krajowym prawem
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budowlanym i kolejowym oraz prawem
unijnym, które w formie rozporządzeń i decyzji Komisji Europejskiej obowiązuje w Polsce, będącej członkiem Unii Europejskiej.
Zagadnienie przedstawione w niniejszym
artykule dotyczy tylko małego fragmentu systemu kolejowego, jakim są budowle
infrastruktury podtorza (budowle ziemne,
mury oporowe, przepusty itd.), jednak wskazane problemy związane z różnymi, często
odmiennymi wymaganiami prawnymi są
jednym z wielu przykładów braku spójności prawa lub braku określenia zasad jego
stosowania. Z problemami tymi muszą się
zmierzyć zarówno projektanci infrastruktury
kolejowej, jak i wykonawcy robót budowlanych oraz zarządcy infrastruktury. Kwestie
te rodzą również problemy z oceną zgodności realizowaną poprzez jednostki notyfikowane. W konsekwencji stanowić mogą
bariery w zachowaniu właściwych relacji
między współpracującymi stronami, a nawet wpływać na jakość realizowanych prac
i na pewność co do poprawności realizacji
projektu. Momentem przełomowym było
przyjęcie Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie
interoperacyjności systemu kolei w dniu
17 czerwca 2008 roku, która do polskiego
prawa została częściowo wprowadzona dopiero 28 stycznia 2012 roku (a więc z prawie
4 letnim opóźnieniem) ustawą o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym z 16 września 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 230 poz. 1372 ze
zm.), a następnie wprowadzona w życie od
31 marca 2014 roku ustawą z 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (dz. U. 2014, poz. 1152), czyli z pra-

wie 6-letnim opóźnieniem. Od dnia wejścia
w życie przepisów tej ustawy na wszystkie
nowobudowane i modernizowane odcinki
linii kolejowych wykonawcy robót powinni
uzyskać od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zezwolenie na dopuszczenie do
eksploatacji dla każdego podsystemu wchodzącego w skład odcinka linii kolejowej.
Wcześniej jednak każdy podsystem strukturalny (infrastruktura, energia, sterowanie)
musi być poddany weryfikacji WE, czyli
sprawdzeniu zgodności z wymaganiami
określonymi w odpowiednich Technicznych
Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) lub
w przepisach krajowych. Proces weryfikacji,
dokonywany przez jednostki notyfikowane,
powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu weryfikacji WE.
Jednak w niektórych aspektach TSI nie
są dostatecznie klarowne, wymagają właściwych interpretacji (które można znaleźć
w wydanych przez Europejską Agencję Kolejową przewodnikach), przez co współpraca między zaangażowanymi stronami
(projektanci, wykonawcy robót, zarządcy
infrastruktury i jednostki notyfikowane) jest
utrudniona.
Wiele niejasności i nieporozumień budzą
nie tylko zasady stosowania TSI lub przepisów krajowych, ale również określenie chociażby zakresu podsystemu i jego oceny,
sposobu przeprowadzania procesu certyfikacji, wskazanie norm, które mogą i które
muszą być zastosowane. Nie zostało również nigdzie jednoznacznie określone, jaki
zakres informacji (wymiary, rysunki, obliczenia, symulacje, opisy) powinien się znaleźć
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Tabela 1. Klasyfikacja klas technicznych torów głównych [12]
Klasy torów

Dopuszczalna prędkość pociągów
[km/h]

Dopuszczalny nacisk osi
lokomotywy
[kN]

Obciążenie przewozami
[ Tg/rok ]

wagonów
[kN]

0

200

221

140

do 25

1

100
120
140
160

221
210
210
205

221
205
190
140

nie normowane

2

80
100
120

221
210
205

221
205
190

16-25

3

70
80

221
210

221
205

9-15

4

60
70

221
210

221
205

4-8

5

30
40

221
210

221
205

do 3

Ogólne wymagania dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać tory i linie kolejowe i w Polsce

Decyzję o przyjęciu klasy torów podejmuje zarządca infrastruktury [8]

Tabela 2. Parametry techniczno-eksploatacyjne dla różnych kategorii linii kolejowych [12]
Lp

Kategoria linii kolejowej

Wartość parametrów techniczno-eksploatacyjnych
Obciążenie
przewozami T [Tg/
rok]

Prędkość poc.
pasażerskiego
vmax [km/h]

Prędkość poc.
towarowego
vtow [km/h]

Dopuszczalne naciski
osi P[kN]

1

Magistralna (0)

T ≥ 25

120< vmax ≤200

80 <vtow≤120

P < 221

2

Pierwszorzędna (1)

10 ≤ T < 25

80< vmax ≤120

60< vtow ≤80

210≤P<221

3

Drugorzędna (2)

3 ≤ T < 10

60< vmax ≤80

50< vtow ≤ 60

200≤ P <210

4

Znaczenia miejscowego (3)

T<3

vmax ≤ 60

vtow ≤ 50

P < 200

Decyzję o przyjęciu kategorii odcinka linii kolejowej podejmuje zarządca infrastruktury [8]

Tabela 3. Kategorie linii wg TSI Infrastruktura i odpowiadajcie im parametry użytkowe [3].
Kategorie linii wg TSI

IV -

V-

VI -

VII -

Skrajnia

Nacisk osi

Prędkość na linii
[km/h|

Długość pociągu
[m]

P

GC

22,5

200

400

F

GC

25

140

750

M

GC

25

200

750

P

GB

22,5

160

300

F

GB

22,5

100

600

M

GB

22,5

160

600

P

GB

22,5

140

300

F

GC

25

100

500

M

GC

25

140

500

P

GA

20

120

250

F

GA

20

100

500

M

GA

20

120

500

gdzie: P - ruch pasażerski, F - ruch towarowy, M - ruch mieszany,
skrajnie GA, GB, GC wg [5], załącznik C .
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w dokumentacji projektowej, aby możliwa
była jej ocena na zgodność z wymaganiami
interoperacyjności.
Sygnalizowane powyżej kwestie, jak również wiele innych dotąd nieuregulowanych,
wymagają dokładnego rozpoznania i ustalenia sposobu ich rozwiązania. Jednak podstawową, najpilniejszą sprawą i pierwszym
krokiem jaki należałoby wykonać, jest wskazanie i uświadomienie wszystkim stronom
procesu inwestycyjnego na czym polegają
poszczególne problemy. W artykule naświetlono jeden z takich problemów, dotyczący
nośności istniejących budowli infrastruktury.

W Polce na podstawie przepisów z 1988 r.
[12] wszystkie tory znajdujące się na szlaku
oraz w obrębie stacji kwalifikuje się do jednej z sześciu klas technicznych (patrz tab.1)
w zależności od :
• dopuszczalnej prędkości pociągu określonego rodzaju,
• nacisku osi lokomotywy w pociągu, dla
którego przyjęto dopuszczalną prędkość,
• nacisku osi wagonów w pociągu, dla którego przyjęto dopuszczalną prędkość,
• obciążenia przewozami.
Przy czym dopuszczalne naciski osi taboru
zawarte w tab.1 odnoszą się do wytrzymałości nawierzchni o standardzie odpowiadającym danej klasie torów, ale nie mają zastosowania do obiektów inżynieryjnych.
Ponadto linie kolejowe dzielą się na cztery
kategorie o ściśle określonych parametrach
techniczno eksploatacyjnych określonych
w tab.2. Aby zakwalifikować linię do danej
kategorii musi ona spełniać przynajmniej
jeden z parametrów techniczno-eksploatacyjnych podanych w tablicy 2.
Natomiast w ustaleniach Komisji Europejskie zawartych w TSI Infrastruktura dla
poszczególnych linii kolejowych [3] określono cztery kategorie z rozbiciem na ruch pasażerski, towarowy i mieszany (patrz tab.3),
w odniesieniu do następujących parametrów użytkowych: skrajni kolejowej, nacisku
na pojedynczą oś pojazdu, prędkości określonej dla danej linii, długości pociągu poruszającego się po linii kolejowej.
Kryteria doboru modelu obciążeń projektowych budowli dla infrastruktury
kolejowej
Dla wszystkich klas torów oraz kategorii
(klas) linii kolejowych, zgodnie ze starą normą obciążeń nazwaną dalej „PN” z 1985 roku
[11] i normą nazwana dalej „EN” zawartą Eu-
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rokodzie 1 z 2007 r. [6] obowiązuje w Polsce
ujednolicony schemat obciążeń oddziaływania ruchomego taboru kolejowego na
elementy infrastruktury opracowany dla
obiektów mostowych. Z powodu braku innych ustaleń normatywnych schemat ten
uznany został za obowiązujący dla wszelkich
elementów infrastruktury kolejowej w zakresie podtorza, obiektów inżynierskich i budowli ziemnych.
W tym zakresie wg PN obowiązują dwa
schematy obciążeń:
a. schemat podstawowy obciążenia taborem kolejowym (rys.1a),
b. schemat obciążeń zastępczych (rys.1 b).
Oddziaływanie ruchu taboru kolejowego
wg EN określone zostało w [6] dla następujących pięciu modeli obliczeniowych:
a. model 71 stosowany dla obiektów ciągłych (rys.1 c),
b. model SW/0 stosowany dla obiektów ciągłych (rys.1 d),
c. model SW/2 stosowany do określenia
efektów globalnych wywołanych ciężkim
ruchem kolejowym (rys.1e) ,
d. model obciążenia pociągiem pozbawionego ładunku (pionowe obciążenie równomierne rozłożone o wartości 10 kN/m),
e. model zastępczy obciążenia dynamicznego HSLM w dwóch wersjach A i B od pociągu pasażerskiego dla prędkości maksymalnej powyżej 200km/h.
Przy czym podstawowym obciążeniem
w przypadku EN jest model 71, odpowiadający dokładnie schematowi podstawowego
obciążenia taborem wg normy PN [11] pokazanego na rys1.a., występującego również
w ekwiwalentnej formie zastępczej pokazanej na rys. 1 b).
Zgodnie z dotychczasową normą PN, jak
i nowa normą EN obciążenia, dla różnych
kategorii linii obciążenia dla każdego schematu podlegają zróżnicowaniu poprzez zastosowanie współczynnika a. Polega to na
pomnożeniu wartości sił modelu podstawowego z rys. 1 c przez współczynnik a uzyskując wielkości obciążeń charakterystycznych zgodnie z (1) i (2).

Qc = a ⋅ QνK

		

(1)

(2)
qc = a ⋅ qνK 			
gdzie:
Qc - wartość charakterystyczna siły skupionej,
QvK - wartość siły skupionej z modelu 71,
qc - wartość charakterystyczna siły równomiernie rozłożonej,
qvK - wartość siły równomiernie rozłożonej
z modelu 71,
a - współczynnik, którego wartość należy
przyjmować jako najbardziej niekorzystną
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1. Schematy modeli obliczeniowych rozkładu podłużnego obciążeń od taboru kolejowego: a)
Model podstawowy wg [11]; b) Model zastępczy wg [11]; c) Model 71 wg [6], d) Model SW/0 wg [6];
e) Model SW/2 wg [6]

Tabela 4. Wartości współczynników klasyfikacyjnych aEC wg Eurokodu1 - PN-EN 1991-2
Wartości przyjmowanych współczynników obciążeń a

Współczynnik
a EC

0,75

0,83

0,91

1,00

1,10

1,21

1,33

1,46

Na liniach międzynarodowych zalecane jest przyjmowanie aEC ≥1,0.

Tabela 5. Wartości współczynników klasyfikacyjnych aPN wg PN-85/10030
Współczynnik

Bocznice

Prowizoryczne
i tymczasowe mosty

Linie znacz.
miejscowego

Linie
drugorzędne

Linie magistralne i pierwszorzędne
oraz wszystkie zelektryfikowane

(kat.3)

(kat.2)

(kat. 0 i 1)

k

-1

0

0

+1

+2

a PN

0,90

1,00

1,00

1,10

1,21

Tabela 6. Wartości współczynników klasyfikacyjnych aTSI wg TSI
Współczynnik

Nowe linie
podstawowe
sieci TEN
(IV)

Zmodernizowane
linie podstawowe
sieci TEN
(V)

Nowe
pozostałe linie
sieci TEN
(VI)

Zmodernizowane
pozostałe linie sieci
TEN
(VII-P)*

Zmodernizowane
pozostałe linie sieci
TEN
(VII -F, VII -M)*

a TSI

≥ 1,1

≥ 1,0

≥ 1,1

≥ 0,83

≥ 0,91

*

P - ruch pasażerski; F - ruch towarowy; M - ruch mieszany
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spośród wyznaczonych wielkości aEC, aPN
i aTSI opisanych w tab.4-6.
Wartości występującego w (1) i (2) współczynnika a są określane w zależności od rodzaju, ważności i sposobu użytkowania linii.
Inne wartości określają w tym względzie
zarówno Eurokod, norma PN i ustalenia TSI,
które zestawiono w tab.4-6.
Należy zaznaczyć, że przy wykonywaniu
obliczeń sprawdzających współczynnik
a jest jedynie współczynnikiem korygującym dla obciążeń charakterystycznych i aby
właściwie określić wartości obciążeń obliczeniowych należy obciążenia charakterystyczne pomnożyć dodatkowo przez odpowiedni współczynnik obciążeń gf dla stanów
granicznych nośności oraz przez współczynnik dynamiczny ( ϕ 2 lub ϕ 3 ), określony
w zależności od jakości utrzymania toru:
• w przypadku starannie utrzymywanego
toru:

wtedy 1,00 ≤ ϕ 2 ≤ 1,67		
(3)
• w przypadku standardowego utrzymywania toru:

wtedy 1,00 ≤ ϕ 3 ≤ 2,00		
(4)
gdzie:
Lφ - długość miarodajna określona w [6]
w tab.6.2.
Podane w zależności (3) i (4) określenia
współczynnika dynamicznego odnoszą się
do określeń EN, natomiast w normie PN
podany jest tylko wzór (3) z zastrzeżeniem
że dotyczy zakresu 3,6m ≤ Lϕ ≤ 65,0m, a
w pozostałych przypadkach:
• dla Lϕ ≤ 3,6m należy przyjmować ϕ = 1,67,
• dla

Lϕ

≥ 65,0m należy przyjmować ϕ

= 1,00 .

Zatem określenie współczynnika dynamicznego wg PN w EN zostało rozszerzone
o uwzględnienie stanu utrzymania torów,
dając wartości tożsame dla starannego
utrzymania i bezpieczniejsze w przypadku toru gorzej utrzymanego. Można zatem
uznać, że EN jest bardziej odpowiednie do
określania wielkości współczynnika dynamicznego, gdyż uwzględnia więcej czynników mających na niego wpływ.
W przypadku budowli istniejących często
wartości obliczeniowe sił wewnętrznych
przekraczają wielkości dopuszczalne przy
sprawdzeniu nowych warunków użytkowania zgodnie z nowymi przepisami. W takiej
sytuacji zgodnie z pkt. 7.4 [11] można zastosować zależność (5) do wyznaczenia obniżonego współczynnika dynamicznego jak
dla obciążenia wyjątkowego, stosując rów12
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2. Modele obciążeń wg [4] przypisane kategorii V-M: a) schemat D3, b) schemat D4

nocześnie wartość współczynnika obciążeń
równą 1,15 zamiast wartości 1,5 właściwej
dla układu podstawowego.
(5)
Charakterystyczne w tym przypadku jest
to, że współczynnik dynamiczny zależy od
przewidywanej prędkości poruszania się
taboru ν . Może mieć to szczególne znaczenie w odniesieniu do odcinków linii lub
obiekt inżynieryjny podlegających programowemu ograniczeniu prędkości. Jednak
taka sytuacja jest możliwa gdy maksymalne
obciążenia występują sporadycznie przy akceptacji administracji zarządcy.
Obliczenia stateczności budowli w odniesieniu do istniejących norm i rozporządzeń
Omówione powyżej warunki określania
maksymalnych wielkości obciążeń użytkowych w oparciu o normę PN [11], nową
normę EN [6] i dodatkowo wymagania obowiązujących już od czerwca 2011 r. zawarte w TSI Infrastruktura [3] stały się bardziej
skomplikowane i mogą powodować wiele
wątpliwości. Obszary i zakresy obowiązywania wymagań dotyczących infrastruktury
kolejowej nakładają się na siebie, tworząc
skomplikowany system oceny pod względem zachowania wyżej wymienionych wymogów. Prowadzi to do pewnych sprzeczności i niejednoznaczności.
Jest to szczególnie widoczne gdy należy
określić, który z modeli obciążeń ustalony
jest dla konkretnego odcinka linii kolejowej
przypisanej do odpowiedniej jednostki kla-

syfikacyjnej. Zarządca infrastruktury kolejowej ustala swoje zasady w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, ale niekiedy nie
rozpatruje ich kompleksowo, a jedynie stosuje wybiórczo te, które uzna za stosowne.
W takiej sytuacji może dochodzić do nieścisłości, które mogą wpływać na bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacji gdy przypisane,
maksymalne wartości obciążeń są zaniżone.
Sytuacja taka miała miejsce w przypadku
modernizacji (remontu) linii kolejowej nr
273 Wrocław Główny – Szczecin Główny na
odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin –
Dolna Odra [9], należącej do PKP PLK S.A.
Objęty projektem odcinek został sklasyfikowany w [7] jako ważna międzynarodowa
linia transportu kombinowanego o schemacie obciążeń D3 wg [6], bez zdeterminowanej maksymalnej prędkości dopuszczalnej.
Tymczasem ta sama linia została sklasyfikowana jako należąca do transeuropejskiej
sieci transportowej TEN-T o kategorii wg
TSI jako V-M, a więc zgodnie TSI (załącznik
E) powinien mieć dla niej zastosowanie
schemat D4 i maksymalna prędkość dopuszczalna 100 km/h dla wagonów towarowych jako najniekorzystniejsze obciążenie.
Ponadto biorąc pod uwagę, że dla schematu D4 obowiązuje maksymalna prędkość
dopuszczalna 120 km/h, zachodzi konieczność przyjęcia tej najwyższej prędkości jako
obowiązującej. Zatem, podane przez PLK
wymogi co do klasyfikacji obciążeń dopuszczalnych zaniżają schemat, z bardziej
niekorzystnego D4 (Rys. 2 b) do bardziej korzystnego D3 (Rys. 2 b), co działa ujemnie
na bezpieczeństwo. Natomiast prędkość
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3. Mur oporowy w linii nr 276 Wrocław-Międzylesie: a) Widok od strony torowiska, b) Strona odpowietrzana kamiennego muru oporowego [14]

maksymalna jest sprzeczna w TSI i PN i należałoby jako najbezpieczniejszą przyjąć największa tj. 120km/h.
Ponieważ wymogi TSI obowiązują od niedawna, zarówno zarządcy linii jak i projektanci nie zauważają tego problemu. Jednak
ta nieścisłość wymaga aby poświęcić jej
należytą uwagę. Dlatego aby określić wagę
problemu przeprowadzono symulacyjne
obliczenia sprawdzające dla pojedynczego
przykładu, którego wyniki opisano w następnym rozdziale niniejszej publikacji.
Analiza porównawcza na przykładzie badań stateczności muru oporowego
Stabilizacja obiektów zagrożonych osuwiskami lub wykonanych w trudnych górskich
warunkach posadowienia stwarzało zawsze
wiele problemów z zapewnieniem stabilności obiektów inżynierskich [13]. Analizowany przykład oparto na badaniach sprawdzających stateczność dla rzeczywistego
przypadku opisanego w [1, 2, 14 i 15] (rys.
3). Dotyczyły one budowli inżynierskiej jaką
jest kamienny, ponad stuletni mur oporowy,
który uległ degradacji podczas użytkowania.
W celu określenia jego stateczności wykonane zostały obliczenia sprawdzające zgodnie
z założeniami PN, a następnie wykonano te
same obliczenia z uwzględnieniem obciążeń wg EN i TSI.
Na rysunku nr 3 pokazano analizowany
przekrój charakterystyczny przez skarpę
i mur oporowy. Wykonane obliczenia sprawdzające stateczność muru oporowego polegały na zebraniu wszystkich występujących
obciążeń obliczeniowych, a następnie przeprowadzeniu sprawdzenia dwóch warunków stateczności, określających czy mur jest
stabilny na obrót i na przesuw.
Do obliczeń sprawdzających przyjęto:
a. ze względu na stateczność muru oporowego na obrót badano wycinek muru
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4. Przekrój poprzeczny przez mur oporowy z rys. 3 oraz przez podtorze i warstwy gruntu

oraz nasypu kolejowego o szerokości 1m,
na którym przeprowadzono sprawdzenie
stateczności na obrót względem punku
obrotu A (rys. 5),
b. ze względu na stateczność muru oporowego na przesuw badano wycinek muru
oraz nasypu kolejowego o szerokości 1m,
na którym przeprowadzono sprawdzenie
stateczności na przesuw względem płaszczyzny styku muru z podłożem skalnym
(rys.4 i 5).
Zebrane obciążenia obliczeniowe (rys. 5)
obejmowały wszystkie istotne obciążenia
muru:
a. ciężar własny muru oporowego (siła G2),
b. ciężar własny wieńca betonowego muru
(siła G1),
c. ciężar własny podsypki tłuczniowej
i piaskowej oraz gruntu nasypowego z rumoszu skalnego, (siła pionowa EGv),
d. parcie czynne gruntu na mur oporowy od
ciężaru własnego podsypki tłuczniowej

i piaskowej oraz gruntu nasypowego z rumoszu skalnego (siła pozioma EGh),
e. obciążenia od taboru kolejowego przeniesione przez grunt na mur (siła pionowa
EQv),
f. obciążenia od taboru kolejowego przeniesione przez grunt na mur (siła pozioma
EQh).
Sprawdzenie muru oporowego na obrót
wykonano zgodnie z [10] wg następującej
zależności:

M oA < M uA ⋅ mo 		

(6)

gdzie:

M oA - moment wszystkich sił obliczeniowych powodujących obrót ściany,

M uA - moment wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających obrotowi ściany,
mo = 0,9.
Sprawdzenie muru oporowego na prze-
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5. Rozkład obciążeń użytkowych wg [11] wraz z zebraniem obciążeń na 1m długości muru oporowego z rys. 3 i 4

suw dokonano zgodnie z [10] wg następującej zależności:

Qtr < Qtf ⋅ mt

			

(7)

gdzie:
Qtr - obliczeniowa wartość składowej stycznej (poziomej) obciążenia w płaszczyźnie
ścięcia,
mt = 0,95,
Qtf - suma rzutów na płaszczyźnie ścięcia
wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających przesunięciu ściany.
Po przeprowadzeniu obliczeń stateczności
muru oporowego z rys. 3÷5 wg warunków
określonych w (6) i (7) dla jednakowych warunków obciążeń, przy przyjęciu schematów
wg PN [11], EN [6] i [8, 9 i 7] oraz [3] otrzymano wyniki, które zestawiono w tabeli 7.
We wszystkich przypadkach stateczność
na obrót nie została spełniona, co spowodowano konieczność kotwienia muru na całej
długości w podłożu skalnym. Takie właśnie
wzmocnienie zostało wykonane w tym konkretnym przypadku przy remoncie muru
oporowego, aby z uwzględnieniem siły kotwiącej warunek ten był spełniony. Natomiast
drugi warunek jest spełniony i nie występował przesuw, niezależnie od przyjętego schematu obciążeń. Sposób remontu, wzmoc14
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nienia i kotwienia muru nie jest istotny dla
dalszej analizy, dlatego ograniczono się jedynie do schematu pokazanego na rys. 5.
Przy analizie wyników porównano zatem
ze sobą wyniki pod kątem zmian wielkości
sił w zależności od przyjętego schematu obciążeń, które podano w tabeli 8.
Wyniki zawarte w tab. 8 pokazują że proporcje sił powodujących utratę stateczności, do
tych które tę stateczność utrzymują. Są one
podobne we wszystkich przypadkach, a różnice nie przekraczają 6% przy obrocie i 15% przy
przesuwie. Nie wpływa to jednak w przedstawionym przypadku na zmianę oceny stateczności ogólnej. Przy czym można zaobserwować zbliżone wyniki dla obu norm obciążeń
PN i EN oraz niewielkie różnice pomiędzy
schematami D3 i D4 , które nie przekraczają
2%. Tymczasem różnice pomiędzy PN i EN,
a Zał. 2.2B wg[7] osiągają wartość ok. 5÷14
%. W tym przypadku bezpiecznej dla stateczności muru jest gdy wartość N1 jest mniejsza, a wartość N2 jest większa. Można zatem
stwierdzić, że dla obrotu najbezpieczniej jest
stosować PN, a dla przesuwu EN, przy czym
różnice dla obu tych schematów są nieznaczne. Natomiast, jak można się było spodziewać,
bardziej bezpieczny będzie schemat D4 niż D3
lecz różnice między nimi są niewielkie.

Wnioski
W dobie zmian zachodzących w naszym kraju, związanych z coraz mocniejszą integracją w ramach Unii Europejskiej
dostosowanie i zachowanie jednolitych
standardów stało się zadaniem bardzo
ważnym. Dodatkowo nakładają się na to
zmiany zachodzące w obrębie całej wspólnoty i poszczególnych krajów członkowskich. Powstały uregulowania obejmującą
swoim zakresem cały europejski system
kolejowy. Nowe przepisy zawarte w decyzji
Komisji Europejskiej dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” (TSI Infrastruktura)
są przykładem trudności w pogodzeniu
dotychczasowych normi ustaleń z nowymi zaleceniami i przyzwyczajeniami osób
odpowiedzialnych za zlecanie, wykonywanie i ocenę projektów nowych i remontów istniejących obiektów infrastruktury
kolejowej. Przeprowadzona w niniejszej
publikacji analiza porównawcza warunków
obciążeń z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów daje obraz różnic
jakie wynikają z zastosowania odmiennych
schematów obliczeniowych. Wyniki tych
analiz zestawiono w tabeli 7 i 8. Na ich pod-
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Tabela 7. Zestawienie wyników dla przeprowadzonej analizy stateczności
Podstawa prawna

Współczynniki
a

ϕ

Schemat
obciążeń (najbardziej
niekorzystny)

gf

Stateczność na
obrót

M oA

M uA ⋅ mo [kNm]

Qtr

Moment
powodujący obrót

Moment
przeciwdziałający
obrotowi

Siła powodująca
przesunięcie

[kN]
Siła przeciwdziałająca
przesunięciu

413,6

328,2

145,3

213,8

426,7

333,0

149,2

216,3

379,7

286,5

111,4

191,2

382,9

290,4

114,6

193,4

[kNm]

kategorii linii

dynamiczny

obciążeń

PN

1,21

1,00

1,5

EN

1,21≥1

1,06

1,5

Zał.2.2B [7]

1,21

1,00

1,5

TSI

1,21≥1

1,00

1,5

Stateczność na przesuw

Zastępczy
dla (k = +2)
(wg rys.1 b)
Podstawowy
(wg rys.1 c)
D3 (V-M)
wg [3]
D4 (V-M)
wg [8 i 9]

[kN]

Qtf ⋅ mt

Tabela 8. Porównanie wyników dla różnych wyjściowych schematów obciążeń
Podstawa
prawna

Schemat
obciążeń

Proporcja sił powodujących utratę stateczności do przeciwdziałających
Stateczność na obrót

N1 =

M oA
M uA ⋅ mo

Stateczność na przesuw

N2 =

Qtr
Qtf ⋅ mt

PN

Zastępczy

1,26

0,68

EN
Zał. 2.2B [7]
TSI

Podstawowy
D3 (V-M)
D4 (V-M)

1,28
1,33
1,32

0,69
0,58
0,59

stawie można określić kilka zasadniczych
wniosków i spostrzeżeń:
a. we wszystkich analizowanych przypadkach różnice wyników analizy stateczności muru nie przekraczają 6% przy obrocie
i 15% przy przesuwie,
b. dla normy PN [11] i EN [6] wyniki są bardzo
zbliżone, bądź identyczne w zależności od
interpretacji wielkości współczynnika dynamicznego,
c. dla wymagań zawartych w TSI Infrastruktura [3] na przykładzie schematu D4 i D3
można stwierdzić, że różnica jest niewielka i nie przekracza 2%, choć należy zaznaczyć, że analizowany przypadek dotyczy
tylko jednego aspektu z całej gamy obiektów inżynierskich i budowli ziemnych, dla
których należałoby podobna analizę również przeprowadzić.
Wynika z tego, że różnice w podejściu do
arbitralnego wyboru zastosowania schematu obciążeń mają pewien wpływ na ostateczny wynik w stopniu mogącym wpływać
w niektórych przypadkach na bezpieczeństwo interoperacyjne budowli podtorza. Dlatego sugeruje się określenie bardzo precyzyjnych wytycznych dotyczących rozwiązania
omawianego problemu przez jednostki decyzyjne, które umożliwiłyby projektantom
i zarządcom infrastruktury jednoznaczne
i nieskomplikowane warunki doboru właściwych schematów obliczeniowych w powią-
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zaniu z klasyfikacją linii kolejowych odpowiadające wymogom interoperacyjności. 
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Model numeryczny nawierzchni
kolejowej i podtorza - badania wstępne
Ewelina Kwiatkowska, Jakub Lewandowski

Praca badawcza jest poświęcona opracowaniu modelu numerycznego nawierzchni kolejowej. Opracowanie obejmuje analizę obciążeń nawierzchni
kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych i strunobetonowych z dwoma typami warstwy izolacji antywibracyjnej. Badania wykonano z
wykorzystaniem metody elementów skończonych analizując wpływ typu podkładów kolejowych na podtorze kolejowe. Analiza obejmowała redukcję
naprężeń w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji antywibracyjnej na spodniej powierzchni podkładu.
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Materiałów

Wstęp
Prezentowane wyniki badań wstępnych
stanowią kontynuację programu badawczego innowacyjnych materiałów antywibracyjnych stosowanych na liniach kolejowych.
Podjęte zagadnienie ochrony antywibracyjnej toru kolejowego stanowi ważne zagadnienie w programie modernizacji i poprawy
bezpieczeństwa na polskich liniach kolejowych.
Zarządca infrastruktury, jakim są Polskie
Linie Kolejowe dąży w wyniku prowadzących prac modernizacji infrastruktury do
poprawy bezpieczeństwa podróżujących
koleją, zwiększenia prędkości pociągów
towarowych i pasażerskich, zmniejszenia
emisji hałasu na obszarach zurbanizowanych i objętych ochroną w ramach programu Natura 2000. Prowadzone inwestycje
infrastrukturalne poddawane są programowi kontroli w ramach TSI nakładających na
projektantów modernizacji linii kolejowych
i wykonawców prac budowlanych zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i polskimi
przepisami prawa.
16
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Dążąc do zapewnienie bezpieczeństwa
podróżnych poprzez prawidłowe utrzymanie nawierzchni kolejowej w okresie eksploatacji i utrzymania maksymalnych prędkości
jazdy pociągów kolej staje się alternatywą
dla komunikacji samochodowej. Zmniejszając emisję hałasu generowanego przez
pociągi pasażerskie i towarowe w obszarach
zurbanizowanych może skutecznie konkurować z innymi środkami transportu lądowego. Polskie Linie Kolejowe wprowadzając
kolejnictwo polskie w XXI wiek zobligowane
są do wprowadzania innowacyjnych materiałów budowlanych w konstrukcji nawierzchni i na linie kolejowe.
W niniejszej pracy zostanie omówione
wstępne zagadnie projektowania modelu
numerycznego nawierzchni kolejowej zbudowanej z innowacyjnych na rynku polskim
podkładów strunobetonowych z izolacją
antywibracyjną. Izolacja antywibracyjna
stosowana w postaci mat jest montowana
w konstrukcji podkładu strunobetonowego
na etapie produkcji w wytwórni [1].
Podkłady strunobetonowe z sprężystymi
podporami antywibracyjnymi
Podkłady strunobetonowe z izolacją antywibracyjną stosowaną na styku podkładu
i podsypki tłuczniowej stosowane są powszechnie na liniach kolejowych niemieckich i austriackich. Podkłady ze sprężystymi
podporami w postaci mat antywibracyjnych
stosowanych na spodniej powierzchni stosowane są w celu zmniejszenie oddziaływań
akustycznych na otocznie linii kolejowej
przez obniżenie propagacji drgań przekazywanych przez nawierzchnię do podtorza
i dalej na konstrukcje budynków w terenach
zurbanizowanych.
Warstwa izolacji antywibracyjnej stosowana
na styku podkładu z podsypką zwiększa również w istotny sposób siły oporu nawierzchni
na przesuw poprzeczny. W szczególności na
liniach kolejowych o wąskich łukach mniejszych niż 300 metrów zalecane stosowanie
jest izolacji antywibracyjnej w celu zmniejsze-

nie deformacji toru w kierunku porzecznym
wywołanych siłami odśrodkowymi.
Zmniejszenie deformacji toru kolejowe
uzyskane w wyniku stosowaniu izolacji
antywibracyjnej wpływa na zwiększenie
powierzchni kontaktu toru z ziarnami podsypki tłuczniowej. Zwiększenie powierzchni
kontaktu podkładu z podsypką tłuczniową
wpływa na zmniejszenie degradacji ziaren
tłucznia wydłużając okres eksploatacji toru.
Wydłużenie okresów między naprawczych
wydatnie zmniejsza koszty eksploatacji toru
kolejowego.
Izolacja antywibracyjna zmniejsza przeciążenia dynamiczne, jakim jest poddawany
tor kolejowy w wyniku obciążeń od pociągu
pasażerskiego. Przeciążenia dynamiczne na
poziomie podtorza kolejowego przy zastosowaniu izolacji antywibracyjnej z porównaniu z torem o podkładach bez izolacji antywibracyjnej są dwa razy mniejsze. Świadczą
o tym średnie przyspieszenia drgań mierzonych w podtorzu. Mniejsze przeciążenia na
poziomie podtorza wpływają na zmniejszenie odkształceń nawierzchni poprawiając
bezpieczeństwo i komfort podróżujących
koleją [2]
Cel badawczy
Niniejsza praca ma na celu opracowanie wstępnego modelu numerycznego
nawierzchni kolejowej i podtorza. Analizie
poddane zostaną, deformacje jakim ulega
nawierzchnia kolejowa zbudowana z podkładów strunobetonowych oraz wpływ zastosowanych izolacji antywibracyjnych na
spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych na redukcję naprężeń w podtorzu kolejowym. Opracowany model na celu
porównanie wyników symulacji komputerowych degradacji toru kolejowego w zależności od nawierzchni z wynikami pomiarów
propagacji drgań realizowanych na torze
kolejowym.
Opracowany model nawierzchni kolejowej ma na celu porównanie wyników oddziaływań nawierzchni na podtorze w zależ-
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ności od typu podkładów kolejowych oraz
stworzenie narzędzia do projektowania
izolacji antywibracyjnej dostosowanej do
obciążenia linii kolejowej, w celu uzyskania
najefektywniejszych oddziaływań na poziomie podtorza kolejowego.
Symulacje komputerowe nawierzchni kolejowej umożliwią pracę na zmiennych parametrach technicznych zamodelowanego
materiału podkładów kolejowych i izolacji
antywibracyjnej. W wyniku kalibracji modelu
zostanie opracowany sposób oceny doboru
paramentów technicznych modelu w zależności typu obciążenia [3].
Metoda badawcza
W pracy wykorzystano oprogramowanie
komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych( MES). MES jest numeryczną metodą rozwiązywania układów
równań różniczkowych. MES jest alternatywą do metod analitycznych, bardziej pracochłonnych, wymagających wprowadzenia
ograniczających założeń w celu uzyskania
rozwiązania. MES ma powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, m.in.
w mechanice, budownictwie, energetyce.
Metodę elementów skończonych wykorzystuje się do rozwiązywania zagadnień statyki
i dynamiki konstrukcji przestrzennych.
W programie Abaqus 6.12, wykorzystującym MES, opracowano trójwymiarowy
model nawierzchni kolejowej oraz podtorza, który umożliwia wyznaczenie naprężeń
w podtorzu w zależności od przyjętego
materiału podkładów oraz wibroizolacji.
Konstrukcję poddano działaniu obciążenia
statycznego [4].

Tabela 1. Charakterystyka materiałów poszczególnych elementów zdefiniowanych w modelu
Element

Moduł Younga [MPa]

Współczynnik Poissona [-]

Szyna 60 E1

210 000

0,3

Podkład strunobetonowy PS 94

70 000

0,3

Izolacja typ 1

1

0,3

Izolacja typ 2

2

0,3

Podsypka tłuczniowa

150

0,35

Podtorze

120

0,3

podkłady, izolację, warstwę podsypki, tłucznia oraz gruntu modelowano jako 8-węzłowe elementy przestrzenne C3D8R. Materiał
wszystkich elementów jest izotropowy.
Następnie na wszystkie elementy nałożono takie siatki MES, aby uzyskać ich zgodność po połączeniu elementów. Zgodność
siatek na powierzchni połączenia między
różnymi elementami jest wymagana dla
zachowania ciągłości modelu. Każdy węzeł
elementu belkowego opisuje 6 parametrów
(3 przemieszczenia i 3 obroty), natomiast
zastosowane elementy przestrzenne (stanowiące podkład) mają 3 parametru węzłowe (3 przemieszczenia). Niniejsza praca
poświęcona jest analizie naprężeń w podtorzu kolejowym w wyniku czego pominięto
szczegółowe opisywanie elementów konstrukcyjnych nawierzchni w celu optymalizacji rozwiązania numerycznego. Założono
sztywne połączenie pomiędzy wszystkimi
elementami. Pominięto warstwę tłucznia

ponad podstawą podkładu kolejowego.
Obciążenie stanowią dwie siły skupione
o wartości 55kN, symulujące nacisk osi pociągu na tor. Siły te są przyłożone w połowie
rozpiętości modelowanej szyny. Podparcie
modelu zapewniono poprzez zablokowanie
przesuwów (X,Y,Z) na powierzchni dolnej
warstwy gruntu.
Wyniki badań
Analizie poddano wyniki obciążenia statycznego nawierzchni dwoma siłami skupionymi przyłożonymi pionowo w środku
badanego odcinaka toru kolejowego. Przyłożono dwie siły pionowe o wartości 55
kN prostopadle do szyny nad podkładem.
Model obciążenia zastosowano w trzech
badanych typach nawierzchni. Analizie
porównawczej poddano dwa typy izolacji
antywibracyjnej na spodniej powierzchni
podkładów i nawierzchnię bez izolacji na

Opis modelu MES
Do modelu wykorzystano odcinek toru
kolejowego. W prezentowanych wstępnych
wynikach badań odcinek zbudowany jest z 6
podkładów strunobetonowych PS 94, dwóch
typów podkładek izolacyjnych pod podkładami grubości 10 mm, warstwa tłucznia granitowego grubości 35 cm, spoczywającego na
podtorzu.
Ze względu na wstępny charakter pracy
odcinek toru dostosowano do założeń prowadzonych prac badawczych. W wyniku kalibracji modelu uwzględniono zanikające oddziaływania na końcach odcinka, potwierdzając
poprawność przyjętej długości modelu.
Założenia modelu: szynę zamodelowano jako belkę o przekroju prostokątnym,
którego moment bezwładności odpowiada momentowi bezwładności szyny
60E1. Zastosowano element skończony
Abaqus’a o nazwie B31. Pozostałe elementy:
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1. Schemat statyczny konstrukcji

2. Naprężenia na poziomie podtorza kolejowego. Nawierzchnia z podkładami strunobetonowymi z izolacją antywibracyjną typu 1

3. Naprężenia na poziomie podtorza kolejowego. Nawierzchnia z podkładami strunobetonowymi z izolacją antywibracyjną typu 2
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Tabela 2. Wpływ zastosowania izolacji antywibracyjnej na zmniejszenie naprężeń w torze
w porównaniu z brakiem izolacji pod podkładami
Naprężenia w:

Izolacja antywibracyjna typu 1 [kPa]

Izolacja antywibracyjna typu 2[kPa]

osi toru

0,25

1,28

na końcach podkładów

0,18

0,867

styku podkładu i podsypki. Analizie poddano wyniki naprężeń zarejestrowanych na
styku podsypki z podtorzem kolejowym.
W opracowanym modelu nawierzchni toru
i obciążenia szczególną uwagę poświęcono
naprężeniom w podtorzu kolejowym przyjmując uproszczony model toru.
Wyniki badań dla pierwszego modelu
Pierwszy model umożliwiał analizę statyczną naprężeń w podtorzu kolejowym dla nawierzchni kolejowej o podkładach strunobetowych PS94 z izolacją typu 1. Zastosowana
izolacja ma grubość 10 mm i moduł Younga
1 MPa. Przyjęte obciążenie stanowi połowę
maksymalnego obciążenia dla linii kolejowej
wynoszące 110 kN na oś.
Maksymalne naprężenia w podtorzu kolejowym zarejestrowano w osi toru wynoszące 15,89 kPa. W osi szyny naprężenie wynosi
14,58 kPa, na końcach podkładów z zelówkami
10,64 kPa (rys.2).
Wyniki badań dla drugiego modelu
Drugi model umożliwiał analizę statyczną naprężeń w podtorzu kolejowym dla nawierzchni
kolejowej o podkładach strunobetowych PS94
z izolacją typu 2. Zastosowana izolacja ma grubość 10 mm i moduł Younga 2 MPa. Przyjęte obciążenie stanowi połowę maksymalnego obciążenia dla linii kolejowej wynoszące 110 kN na oś.
Maksymalne naprężenia w podtorzu kolejowym zarejestrowano w osi toru wynoszące

14,86 kPa. W osi szyny naprężenie wynosi
13,63 kPa, na końcach podkładów z zelówkami 9,953 kPa (rys.3).
Analizie poddano dwa typu izolacji antywibracyjnej o grubości 10 mm. Parametrem
zmiennym przy modelowaniu parametrów
technicznych izolacji był moduł Younga.
Przyjęto moduł dla izolalcji typu pierwszego
równy 1 MPa, a dla izolacji typu 2 przyjęto
wartość 2 MPa. Przy zastosowaniu izolacji
o dwukrotnie większym module uzyskano
zmniejszenie naprężeń w podtorzu wynosząco 0.103 e^4 Pa.
Wyniki badań dla trzeciego modelu.
Trzeci model umożliwiał analizę statyczną naprężeń w podtorzu kolejowym dla nawierzchni
kolejowej o podkładach strunobetowych PS94
bez wibroizolacji. Przyjęte obciążenie stanowi
połowę maksymalnego obciążenia dla linii kolejowej wynoszące 110 kN na oś.
Maksymalne naprężenia w podtorzu kolejowym zarejestrowano w osi toru wynoszące
16,14 kPa. W osi szyny naprężenie wynosi
14,81 kPa, na końcach podkładów strunobetonowego bez zelówki 10,82 kPa (rys.4).
Przeprowadzając analizę porównawczą
wyników naprężeń odczytanych na poziomie
podtorza kolejowego na styku podsypki tłuczniowej z podtorzem stwierdzono, że zastosowanie zelówki pod podkładem typu pierwszego wpływa na zmianę rozkładu naprężeń
w podtorzu w porównaniu z nawierzchnią
bez zelówek i zmieszenie naprężeń o 0,25 kPa

w osi toru, zmniejszenie naprężenie na końcach podkładów wynosi 0,18 kPa. Przy zastosowaniu zelówki typu drugiego zmniejszenie
poziomu naprężeń w osi toru wynosi 1,28 kPa,
zmniejszenie naprężenie na końcach podkładów wynosi 0,867 kPa (tab.2)
Podsumowanie
Wyniki badań wstępnych wykazały znaczący wpływ zastosowania izolacji antywibracyjnej na spodniej powierzchni podkładów
strunobetonowych na poziom naprężeń
w podtorzu kolejowym. Wielkość naprężeń
odczytanych na poziomie kontaktu podsypki
tłuczniowej z podtorzem zależy od typu zastosowanej izolacji antywibracyjnej na spodniej powierzchni podkładu strunobetonowego. W badaniach wstępnych zastosowania
dwa typy izolacji antywibracyjnej o stałej
grubość i o zmiennym module Younga, wykazując wpływ typu izolacji antywibracyjnej
zastosowanej na spodniej powierzchni podkładu na naprężenia w podtorzu kolejowy.
Ograniczenie naprężeń w podtorzu kolejowym ma wpływ na trwałość podtorza
i w konsekwencji na degradację nawierzchni
kolejowej. Zmniejszenie naprężeń w podtorzu
kolejowym wpłynie na wydłużenie okresów
między naprawczych linii kolejowej, utrzymując niezmienną geometrię toru kolejowego,
zmniejszając koszty utrzymaniowe infrastruktury [5].
Planowane są dalsze prace nad modelem numerycznym nawierzchni kolejowej
z wykorzystaniem metody elementów skończonych, wprowadzając obciążenie dynamiczne nawierzchni. Prowadzić to będzie
do doprecyzowania metody doboru izolacji
antywibracyjnej stosowniej w podkładach
strunobetonowych w celu ochrony antywibracyjnej nawierzchni kolejowej i podtorza
oraz zmniejszenia emisji akustycznej. 
Materiały źródłowe:

4. Naprężenia na poziomie podtorza kolejowego. Nawierzchnia z podkładami strunobetonowymi
bez izolacji antywibracyjnej
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Podkłady strunobetonowe
z wibroizolacją - badania in situ
Ewelina Kwiatkowska, Jacek Grosel

Przeprowadzono badania terenowe odcinków linii kolejowej zbudowanej z dwóch typów podkładów strunobetonowych. Badaniom poddano wpływ
zastosowanych podkładów strunobetonowych z izolacją antywibracyjną i bez izolacji antywibracyjnej na przyspieszenia drgań w podtorzu kolejowym.
Odcinki badawcze poddane zostały obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Oceniono poziom redukcji przyspieszeń w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji antywibracyjnej na styku podkładu i podsypki tłuczniowej.
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Wstęp
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku nastąpił znaczący wzrost
inwestycji na Polskich Liniach Kolejowych.
Realizowane prace modernizacyjne i rewitalizacyjne swoim zakresem objęły szlaki kolejowe i stacje. Modernizacje odcinków szlakowych mają na celu poprawę bezpieczeństwa
i komfortu podróżujących koleją zwiększając
prędkość jazdy pociągów. Na odcinakach
szlakowych inwestorem na kolejach są Polskie Linie Kolejowe, które położyły szczególny
nacisk zwiększenie bezpieczeństwa i prędkości jazdy pociągów oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych w zurbanizowanych
rejonach linii kolejowych.
Zwiększenie prędkości jazdy na liniach pasażerskich wymaga dostosowania drogi szynowej do wymagań technicznych linii kategorii magistralnych. Modernizacje obejmują
zmianę geometrii toru kolejowego, wymianę nawierzchni kolejowej dostosowując
drogę szynową do wymagań technicznych
projektowanych linii kolejowych. W wyniku
zwiększonych prędkości przejazdów pociągów następuje zwiększenie oddziaływań
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dynamicznych pociągu na konstrukcję toru.
Wzrost obciążeń dynamicznych powoduje
generowanie drgań akustycznych, degradację nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty czy
przejazdy kolejowe.
W wyniku rozwoju techniki kolejowej dążącej do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu
jazdy opracowano innowacyjne materiały
budowlane zmniejszające emisję hałasu.
Innowacyjne materiały budowlane stosowane na liniach kolejowych mające na celu
zmniejszenie oddziaływań dynamicznych
oraz wpływające na redukcję hałasu i propagację drgań w nawierzchni można podzielić
na trzy grupy. Pierwsza grupa to przekładki
podszynowe, do drugiej zaliczamy strunobetonowe podkłady z zelówkami, trzecia
grupa to maty podtłuczniowe.
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone
badaniom wpływu zastosowania wibroizolacji w podkładach strunobetonowych (zelówek). Badania przeprowadzono na torze kolejowym Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

w Ośrodku Eksplatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie. Analizie poddano poziom
propagacji grań przenoszonych przez pociąg typu Pendolino ED250 na nawierzchnię
o podkładach strunobetonowych PS94 i strunobetonowych z izolacją antywibracyjną na
spodniej powierzchni. Badania przeprowadzono na styku nawierzchni kolejowej i podtorza w celu oceny wpływu zastosowanej
izolacji antywibracyjnej.
Cel badań
Niniejsza praca ma na celu opracowanie
metody badawczej pozwalającej na identyfikację obciążeń dynamicznych przekazywanych przez pociąg na nawierzchnie kolejową i podtorze kolejowe. Badania propagacji
drgań podtorzu kolejowym mają na celu
ocenę wpływu zastosowanych podkładów
kolejowych na przekazywane obciążenie
dynamiczne.
Analizie poddano dwa odcinki badawcze,
pierwszy zbudowany z podkładów struno-

1. Schemat budowy Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie. Stanowiska
badawcze oznaczono czerwonymi liczbami: 1- podkłady strunobetonowe typu PS 94 w kilometrze
6+020, 2- podkłady strunobetonowe PS 94 z wibroizolacją typu CDM UPS- I-10B w kilometrze 6+120
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2. Schemat stanowiska badawczego nr 1. Przekrój porzeczny toru wraz z lokalizacją czujników

betonowych typu PS 94, drugi z podkładów
PS 94 z izolacją a antywibracyjną na spodniej
powierzchni. Badania porównawcze dwóch
typów podkładów mają na celu ocenę
wpływu zastosowania sprężystych podpór
podkładów na oddziaływania dynamiczne
w podtorzu kolejowym.
Badania przeprowadzono na torze kolejowym poddanym obciążeniu do pociągiem
typu Pendolino ED 250. Badania mają na
celu pomiar charakterystyk dynamicznego
obciążania generowanego przez pociąg osobowy. W dalszym etapie prac na podstawie
wyników badań przeprowadzonych przy
obciążeniu pociągiem zostanie opracowany
i wykalibrowany model numerycznych wykorzystujący metodę elementów skończonych. Model obejmować będzie analizę MES
nawierzchni kolejowej o różnym typie podkładów i obciążeniu dynamicznym symulującym pociągi towarowe i osobowe [1].
Stanowisko badawcze
Stanowiska badawcze zbudowano na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa
w Żmigrodzie. Pierwszy odcinek badawczy
składał się z nawierzchni typu klasycznego o podkładach strunobetonowych PS 94
zlokalizowanych w kilometrze 6+020. Drugi
odcinek badawczy składał się z nawierzchni

typu klasycznego o podkładach strunobetonowych PS 94 z izolacją antywibracyjną typu
CDM -UPS-I10- B zlokalizowanych w kilometrze 6+120 (rys. 1) [2].

6. Schemat stanowiska badawczego nr 2 z
podkładami strunobetonowymi PS 94 z izolacją antywibracyjną CDM -UPS-I-10B wraz z
lokalizacją czujników

Lokalizacja stanowiska badawczego nr 1
i 2 umożliwiała prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością do 100 km/h, stanowisko
znajdowało się poza skrajnią taboru rys. 7.

4. Zdjęcie stanowiska badawczego nr 1.

Schematy lokalizacji punktów pomiarowych.
Badania przeprowadzono stosując dwa
schematy lokalizacji punktów pomiarowych.
Pierwszy schemat obejmowała pomiar
na jednym odcinku badawczym rejestrującym pojedynczy przejazd pociągu. Czujniki
zlokalizowano w osi podkładów strunobetowych i strunobetonowych z wibroizolacją
w odległości 3 metrów od osi toru (rys. 2).
Drugi schemat obejmowała pomiar równocześnie na dwóch odcinkach badawczych na z rejestracją sygnałów podczas
pojedynczego przejazdu pociągu. Czujniki
zlokalizowano w osi, co drugiego podkładu strunobetonowego bez wibroizolacji
i co drugiego podkładu strunobetonowego
z wibroizolacją w odległości 3 metrów od osi
toru rys. 5, rys. 6.

7. Pociąg typu Pendolino ED 250 na stanowisku badawczym nr 2.

W badaniach porównawczych zastosowano izolację antywibracyjną produkcji firmy
CDM typu CDM- UPS-I-10B o grubości 10
mm, wykonaną z granulatu gumowego, ciężarze własnym 9,9 kg/m2 rys. 8.

8. Wibroizolacja typu CDM-UPS-I-10B na spodniej powierzchni podkładu strunobetonowego
PS 94

3. Schemat stanowiska badawczego nr 1 wraz
z lokalizacją czujników w planie.
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5. Schemat stanowiska badawczego nr 2 z
podkładami strunobetonowymi PS 94 wraz z
lokalizacją czujników

Badane odcinki toru kolejowego zostały
poddane obciążeniu od pociągu Pednolino
ED 250 jadącego z prędkością V1= 50 km/h,
V2= 70 km/h, V3= 105 km/h. Na stanowisku
badawczym nr 1 zastosowano 6 czujników
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w osi podkładów strunobetonowych i strunobetonowych z wibroizolacją.
Na stanowisku badawczym nr 2 tor poddano obciążeniu pociągiem jadącym z prędkościami: V4=50 km/h, V5=90 km/h, V6= 105
km/h. Pociąg Pendolino ED 250 o długości
187,4m (rys 9), składa się z siedmiu członów,
14 wózków, 28 osi.

9. Pociąg Pendolino ED 250

Metoda rejestracji i przetwarzania danych
Drgania mierzono przy użyciu wysokoczułych akcelerometrów sejsmicznych Bruel&Kjaer typ 8340 .Zastosowane przetworniki to akcelerometry piezoelektryczne CCLD
z wbudowanym przedwzmacniaczem, charakteryzują się one wysoką czułością i bardzo niskimi szumami (rys.10)[2].
Podstawowe parametry akcelerometru
sejsmicznego typu 8340 są następujące:
• bardzo wysoka czułość – 10000 mV/g,
• zakres częstotliwości od 0,1 Hz do 1500
Hz,
• zakres pomiarowy do 0,5 g (4,9 m/s2),
• bardzo niski poziom szumów, do 25 μg,
• hermetyczna stalowa obudowa, umożliwiająca wykorzystywanie akcelerometrów w badaniach polowych,
• masa – 775 gramów,
• izolowana podstawa.
Akcelerometry mierzyły drgania podtorza za pośrednictwem wbitych metalowych
rętów/szpil o długości 1 m. Sygnał z akcelerometrów przekazywany był do kasety pomiarowej zmocnionym kablem militarnym,
zastosowanie takiego kabla z potrójnym
ekranowaniem minimalizuje zakłócający
wpływ środowiska na pomiary. Wszystkie
przetworniki były jednocześnie połączone
z kasetą pomiarową Bruel&Kjaer typu 3560C systemu PULSE, która umożliwia podłączenie do 17 przetworników typu CCLD
z realizacją jednoczesnych, współfazowych
pomiarów bez multipleksowania. Zakres
częstotliwości mierzonych sygnałów wynosi
od 0 Hz do 25,6 kHz. W przypadków przetworników CCLD zastosowano filtr górnoprzepustowy 0,7 Hz. Dynamika modułów
pomiarowych kasety wynosi 120 dB w przypadku pomiarów szerokopasmowych, co
pokrywa zakres napięć wyjściowych typowego akcelerometru z wbudowanym
przedwzmacniaczem CCLD. Moduły akwi-
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zycji wykonane są w technice Dyn-X, tzn.
zawierają dwa 24 bitowe przetworniki A/C.
Efektem takiego rozwiązania jest praktyczne
wyeliminowanie występowania przesterowań pomiarowych wynikających ze złych
ustawień sprzętowych. Zastosowano oprogramowanie dedykowane do wykorzystywanego sprzętu, w przypadku opisywanych
pomiarów był to program (Time Data Recorder v.15.0) służący tylko do rejestracji pomiarów na dysku twardym komputera w celu
późniejszej analizy. Oprogramowanie pozwala na obserwację rejestrowanych drgań.
Zastosowany system pomiarowy umożliwia
detekcję i sygnalizację uszkodzeń okablowania, a także posiada sygnalizację przesterowań we wszystkich kanałach. Całość
systemu jest przenośna i dostosowana do
użytku terenowego w różnych warunkach
atmosferycznych. Użyty sprzęt wyposażony
jest w podtrzymanie bateryjne na wypadek
utraty zasilania przez minimum 3 godziny
z możliwością podmiany akumulatorów bez
przerywania pracy.
Wyniki badań
Analizie poddano średnie wartości przy-

10. Piezoelektryczny akcelerometr sejsmiczny
typu 8340

spieszeń zarejestrowanych w podtorzu
kolejowym dla schematu badawczego nr
1 z sześcioma czujnikami zlokalizowanymi
w osi podkładów w odległości 3 metrów od
osi toru.
Przykładową analizie akcelerogramów
przeprowadzono dla prędkości V1= 50 km/h.
W odniesieniu do analizowanego akcelerogramu wartość szczytowa przyspieszeń
drgań dla nawierzchni zbudowanej z podkładów strunobetonowych typu PS 94 wynosi 3.110 m/s2, a wartość średnia przyspieszeń wynosi 1.220 m/s2.

11. Przebieg czasowy przyspieszeń składowych drgań podtorza w wyniku przejazdu pociągu
z prędkością V1= 50 km/h, krzywa niebieska- podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B,
krzywa zielona- podkłady typu PS 94

12. Przebieg czasowy przyspieszeń składowych drgań podtorza w wyniku przejazdu pociągu
z prędkością V1= 105km/h, krzywa niebieska- podkłady typu PS 94 z izolacją CDM UPS-I-10B
krzywa zielona- podkłady typu PS 94.
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Widoczna jest znaczna redukcja drgań zarejestrowanych w podtorzu kolejowym przy
nawierzchni zbudowanej z podkładów strunobetonowych PS 94 z wibroizolacją typu
CDM UPS-I-10B. Wartość szczytowa przyspieszeń drgań wynosi 1.050 m/s2, a wartość
średnia 0.530 m/s2.
Wyznaczono wskaźnik skuteczności zastosowanej izolacji antywibracyjnej W1 obrazujący iloraz wartości średnich zarejestrowanych przyspieszeń przekazywanych przez
nawierzchnię z podkładami bez izolacji
antywibracyjnej i dla podkładów z izolacją
antywibracyjna.
Wskaźnik skuteczności stosowania
izolacji antywibracyjnej dla prędkości 50
km/ h wynosi W1 = 2,3
Następnie analizie poddano wartości
średnie zarejestrowane na stanowisku badawczym nr 2. Rejestracji przyspieszeń dokonano przy wykorzystaniu trzech czujników piezoelektrycznych w osi co drugiego
podkładu w odległości 3 metrów od osi toru.
Badanie przeprowadzono równocześnie na
odcinku badawczym o podkładach strunobetonowych i strunobetonowych z izolacją
antywibracyjną.
Przykładową analizie akcelerogramów
przeprowadzono dla prędkości V1= 105
km/h.
W odniesieniu do analizowanego akcelerogramu wartość szczytowa przyspieszeń
drgań dla nawierzchni zbudowanej z podkładów strunobetonowych typu PS 94 wynosi 2.050 m/s2, wartość średnia przyspieszeń wynosi 0.850 m/s2.
Widoczna jest znaczna redukcja drgań
zarejestrowanych w podtorzu kolejowym
przy nawierzchni zbudowanej z podkładów
strunobetonowych PS 94 z wibroizolacją
typu PS 94 CDM UPS-I-10B. Wartość szczytowa przyspieszeń drgań wynosi 0,840 m/s2,
a wartość średnia przyspieszenie 0.550 m/s2.
Wyznaczono wskaźnik skuteczności zastosowanej izolacji antywibracyjnej W2 dla wartości średnich zarejestrowanych przyspieszeń przekazywanych przez nawierzchnię
z podkładami bez izolacji antywibracyjnej
i dla podkładów z izolacją antywibracyjna.
Wskaźnik skuteczności wibroizolacji wynosi dla 105 km/h wynosi W2 =1,5
Ocena wpływu wibroizolacji w podkładach kolejowych na propagację drgań
podtorzu kolejowym
Na poziom skuteczności izolacji antywibracyjnej zastosowanej na spodniej powierzchni podkładu strunobetonowego
wpływa prędkość prowadzonego ruchu
kolejowego.
22
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Analizie poddano dwie prędkości przejazdu pociągu 50 km/ i 105 km/h. Dobór analizowanych prędkości przejazdowych ma na
celu określenie skuteczności izolacji antywibracyjnej.
Dla prędkości jazdy pociągu 50 km/h
maksymalne i średnie wartości przyspieszeń
zarejestrowanych na poziomie podtorza
kolejowego dla nawierzchni zbudowanej
z podkładów strunobetonowych typu PS
94 są dwa razy większe niż dla nawierzchni
z podkładów strunobetonowych z wibroizolacją typu PS 94 CDM UPS-I-10B. Wskaźnik
skuteczności zmniejszenia propagacji drgań
w podtorzu wynosi 2,3.
Dla prędkości jazdy pociągu 105 km/h
maksymalne przyspieszenia zarejestrowane
na poziomie podtorza kolejowego dla nawierzchni zbudowanej z podkładów strunobetonowych typu PS 94 generowane przez
pojedynczą oś pojazdu są 70 % większe od
wartości średniej przyspieszeń.
W porównaniu do nawierzchni z podkładami strunobetonowymi z wibroizolacją
typu PS 94 CDM UPS-I-10B maksymalne
przyspieszenie generowane przez pojedynczą oś pojazdu jest 25% większe od wartości
średniej przyspieszeń. Wskaźnik skuteczności zmniejszenia propagacji drgań w podtorzu wynosi 1,5.
Im wyższy opracowany wskaźnik skuteczności stosowania izolacji antywibracyjnej tym mniejsze oddziaływanie dynamiczne nawierzchni kolejowej na podtorze
kolejowe. Zmniejszenie propagacji drgań
w podtorzu w wyniku zastosowania izolacji
antywibracyjnej w podkładach ma celu wydłużenie okresów międzynaprawczych linii
kolejowych, zmniejszając koszty prowadzonych prac utrzymaniowych. [3]
W dalszym etapie pracy badawczej nad
skutecznością izolacji antywibracyjnej zostaną poddane analizie odcinki badawcze
z różnymi typami izolacji antywibracyjnej
w celu porównania parametrów technicznych izolacji antywibracyjnej stosowniej
w podkładach strunobetonowych. Badania większej gamy materiałów pozwoli na
skuteczny dobór typu materiału do prowadzonego ruchu kolejowego w celu redukcji
oddziaływań dynamicznych i wydłużenia
trwałości toru [4].

Materiały źródłowe
[1] Kwiatkowska E. Innowacyjne badania
podtorza kolejowego, Technika transportu szynowego 4/2013,
[2] Wójcicki Z., Grosel J., Sawicki W., Eksperymentalne badania dynamiczne budowli, DWe Wrocław, 2014,
[3] Krużyński M., Kwiatkowska E., Zwolski J.
Badania dynamiczne toru kolejowego,
Przegląd komunikacyjny 11/2012,
[4] Kawecki J., Stypuła K. Zapewnienie
komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania
komunikacyjne, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
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Rozwój nierówności na nowym
odcinku toru kolejowego
Julian Kominowski, Bogdan Sowiński

W artykule omówiono rozwój nierówności zmodernizowanego odcinka toru kolejowego na linii kolejowej 271 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Pomiarów nierówności dokonano przy użyciu metody pośredniej oraz bezpośredniej. Do badań pośrednich posłużyła drezyna pomiarowa EM120, a pomiary
bezpośrednie wykonano przy użyciu ręcznego toromierza wózkowego. Pomiarów dokonywano w różnych okresach czasu przy uwzględnieniu wykonanej
pracy eksploatacyjnej. Przedstawiono analizę stanu technicznego wytypowanego odcinka w zakresie krótkich fal wybranych nierówności. Dokonano
konfrontacji zmierzonych nierówności przy użyciu dwóch metod pomiarowych. Ukazano wzrost wybranych nierówności bezpośrednio wpływających na
hałas i komfort jazdy pociągów.
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Wstęp
Proces rewitalizacji i modernizacji infrastruktury w Polsce został wyraźnie dostrzegalny pod koniec 2011 roku. Wraz z wejściem
nowego rozkładu jazdy łączna długość odcinków torów na których została podniesiona prędkość szlakowa była większa od długości odcinków, na których prędkość uległa
obniżeniu [6]. Unijne dofinansowanie oraz
zwiększenie dotacji państwowych pozwoliło na zwiększenie liczby poprawiających
stan infrastruktury projektów prowadzonych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Zakres
oraz harmonogram prowadzonych prac na
liniach kolejowych całego kraju jest ustalany indywidualnie, jednak jakość wykonania
nawierzchni i podtorza określają jednolite
przepisy. W artykule przedstawiono analizę
ewolucji wybranych nierówności toru kolejowego po oddaniu do eksploatacji na zmodernizowanym odcinku linii 271.
Badanym odcinkiem jest fragment,
będącej w fazie modernizacji linii kolejowej nr
271 Wrocław – Poznań. Celem modernizacji
infrastruktury nawierzchni torowej wraz
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z infrastrukturą towarzyszącą wybranego
odcinka jest dostosowanie do prędkości 160
km/h w ruchu pasażerskim i prędkości 120
km/h w ruchu towarowym oraz nacisku na
oś 221 kN, z elementami rozwiązań dla prędkości nawet 200 km/h w części dotyczącej
układu geometrycznego torów, przystosowania obiektów inżynieryjnych do nowych
obciążeń dynamicznych i zwiększonych
wymogów bezpieczeństwa, przygotowania
sieci trakcyjnej w zakresie rozstawu podpór.
Prędkość handlowa na wybranym fragmencie od momentu oddania toru do eksploatacji w listopadzie 2013 roku wynosi 100
km/h. Podczas przeprowadzonych badań
dokonano dwóch pośrednich i bezpośrednich pomiarów geometrii toru kolejowego.
Drezyna pomiarowa dokonywała pomiaru
następujących wielkości: szerokość toru,
wichrowatość, przechyłka, a także nierówności pionowych oraz poprzecznych dwóch
toków szynowych jednocześnie. Drezyna
pomiarowa w dniu 27 listopada 2013 roku,
w chwili dokonywania pomiarów poruszała się ze stałą prędkością ok. 50 km/h oraz
ok. 60 km/h w dniu 17.05.2014 r. Pomiarów
bezpośrednich dokonano przy pomocy toromierza TEC, najpowszechniej używanego
urządzenia do pomiarów stanu toru przez
PKP Polskie Linie Kolejowe. Mierzonymi
wielkościami były szerokość, przechyłka,
wichrowatość oraz nierówności pionowe

i poziome toru. Pomiary wykonano w dniu
10.10.2013 r. oraz po ponad ośmiu miesiącach eksploatacji, w dniu 23.06.2014. Zmierzona geometria toru obydwoma metodami
rejestrowana była automatycznie. Krok pomiarowy w metodzie bezpośredniej wynosił
0,5 m oraz 0.25 m w metodzie bezpośredniej, a wichrowatość toru obliczana była na
bazie pomiarowej wynoszącej 5 m.
Analiza wybranych nierówności zmierzonych metodą pośrednią
Analizie poddano pomiary szerokości oraz
wichrowatość toru na wybranym fragmencie zmodernizowanego odcinka linii kolejowej 271 (rysunki 1 i 2). Zgodnie z instrukcją
[8] odchyłka szerokości dla toru zmodernizowanego do prędkości 160 km/h wynosi
2 mm dla zwężeń i poszerzeń. Dla wichrowatości mierzonej na bazie 5 m odchyłka
wynosi 5 mm.
Powyższe porównania zmierzonej drezyną pomiarową EM120, szerokości oraz wichrowatości wskazują na niewielkie różnice
wartości pomiędzy wykonanymi pomiarami. Dodatkowo wartości pomiarów wskazują na występowaniu niewielkich zwężeń,
będących na granicy błędu pomiarowego.
Zmierzona wichrowatość w pełni mieści się
w założeniach dopuszczalnej odchyłki.
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki po-

1. Szerokość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią
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2. Wichrowatość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią

pośredniego oraz dynamicznego oddziaływania pojazdu z torem w miejscach utraty
sztywności podtorza związanej w połączeniami łubkowym przed zgrzaniem szyn.
Gęstości widmowe nierówności pionowych na omawianym odcinku potwierdzają
wzrost amplitud nierówności pionowych.
Analiza wyników przedstawionych na rys. 4
i 5 będzie się skupiała na długości fal nierówności pionowych. Zarejestrowane długości
fal nierówności pionowych mieszczą się
w zakresie od około 7 m do około 50 m. Podczas przeprowadzonych obydwu pomiarów
badanego odcinka dominującą była fala nierówności pionowej o długości ok. 12 m.
Pomiędzy pomiarami na analizowanym
odcinku obciążenie całkowite oszacowano
na 4 mln ton. Wzrost amplitud mocy nierówności potwierdza przyrost wartości badanych nierówności toru.
Nierówności poziome

3. Nierówności pionowe na wybranym odcinku zmierzone metodą pośrednią

W analogiczny sposób dokonano analizy nierówności poziomych zmierzonych
drezyną pomiarową EM120. Na rysunku 6
przedstawiono wyniki pomiarów nierówności poziomych wytypowanego odcinka.
Amplitudy nierówności poziomych, podobnie jak pionowych, wskazują na postępującą
degradację toru. Wewnętrzna instrukcja PKP
PLK [8] wskazuje, iż na wybranym odcinku dopuszczalne odchyłki dla nierówności
poziomych wynoszą 4 mm. Zauważono
niewielkie przekroczenie tej granicy w kilku
miejscach podczas drugiego pomiaru.
Analiza wybranych nierówności zmierzonych metodą bezpośrednią

4. Gęstość widmowa mocy nierówności pionowych lewego toku szynowego

5. Gęstość widmowa mocy nierówności pionowych prawego toku szynowego

miarów nierówności pionowych wytypowanego odcinka. Zgodnie z Warunkami
technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych [5] dopuszczalne odchyłki
dla nierówności pionowych toru zmodernizowanego do prędkości 160 km/h wynoszą
24
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3 mm. Amplitudy nierówności pionowych
wyraźnie wskazują, który z odcinków znajduje się w gorszym stanie technicznym.
Należy tu zaznaczyć, że pojawiające się
piki nierówności pionowych na torze nowym są efektem przyjętej metody pomiaru

Pomiędzy badaniami pośrednimi dokonano dwóch pomiarów bezpośrednich
odcinka zmodernizowanego fragmentu
linii kolejowej 271 przy użyciu toromierza
TEC wyprodukowanego oraz serwisowanego przez firmę GRAW. Wyniki pomiarów
umieszczono na rysunkach 7 i 8. Podjęto
się analizy wybranych wyników pomiarów
geometrycznych do określenia stanu toru
z pomiarów przeprowadzonych przed oddaniem toru do eksploatacji w dniu 10.10.2013
r. oraz po około 8 miesiącach eksploatacji,
w dniu 23.06.2014 r. Pomiędzy przeprowadzonymi badaniami stanu toru obciążenie
przewozami na wybranym odcinku wynosiło ok. 4,2 mln ton. Większą ilość pracy przewozowej, ze względu na prowadzone prace
i wynikające z tego tytułu ograniczenia, wykonały przewozy pasażerskie.
Poddając analizie wyniki pomiaru szerokości toru pochodzące z dwóch badań bezpośrednich zauważono pomiędzy nimi zbież-
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ność. W obydwu przypadkach zauważono
liczne miejsca z występującymi przewężeniami. Odchyłka szerokości dla mierzonego
toru wynosi ±2 mm [4].
Bezpośrednie pomiary wichrowatości
toru wskazują na nieprzekroczenie odchyłek
dla tego pomiaru, które wynoszą 5 mm. Po
ponad 8 miesiącach eksploatacji toru dostrzeżono wyraźne zmniejszenie amplitud
wichrowatości. Nierówności pionowe pomierzone metodą bezpośrednią przedstawione są na rysunku 9.
Z przeprowadzonych pomiarów nierówności pionowych na wybranym odcinku zauważono spadek wartości amplitud. Pomiar
stanu toru w październiku 2013 r. odbył się
na torze jeszcze nie oddanym do eksploatacji. Wyniki pomiarów nierówności pionowych oraz wichrowatości błędnie wskazują na polepszenie się stanu toru od czasu
otwarcia. W czasie pomiędzy przeprowadzonymi pomiarami na wybranym odcinku nie
dokonywano żadnych prac wpływających
na geometrię toru. Różnica może wynikać
z przeprowadzonych pomiarów na torze
zupełnie nowym, na którym mogły znajdować się powierzchowne zanieczyszczenia
pochodzące z placu budowy, transportu
lub procesu produkcji. Odchyłka nierówności pionowych dla zmodernizowanej linii
o dopuszczalnej prędkości 160 km/h wynosi
3 mm [4]. W pierwszym pomiarze wyraźnie
widać znaczne przekroczenie tej wartości.
Pomiary bezpośrednie wykonane przed
oddaniem toru do eksploatacji wykazują
duże sprzeczności w porównaniu do pomiarów wykonanych w czerwcu 2014 r.
Porównanie pośredniej i bezpośredniej
metody pomiarowej na analizowanym
odcinku linii 271
Instrukcje obowiązujące w Polskich Liniach Kolejowych dotyczące prowadzenia
pomiarów geometrii dopuszczają metodę
pomiarową pośrednią i bezpośrednią. Poniżej (rys. 10) przedstawiono wyniki pomiarów
szerokości, przechyłki oraz wichrowatości
wykorzystując te dwie metody. Pomiar na
wybranym odcinku drezyną pomiarową
EM120 wykonano w dniu 27.05.2014 r. Do
pomiaru w dniu 23.06.2014 r. metodą bezpośrednią użyto toromierza wózkowego TEC,
najpowszechniej stosowanego narzędzia do
pomiaru stanu toru używanego w PLK S.A.
Przebieg szerokości toru na wybranym
odcinku zmierzony drezyną oraz toromierzem jest analogiczny, jednak zauważalne
jest wyraźne przesunięcie. Wartości pomiaru
szerokości pochodzące z urządzenia TEC są
niższej wartości. Biorąc pod uwagę dopuszczalną odchyłkę (2 mm) dla zmodernizowa-
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6. Nierówności poziome na wybranym odcinku zmierzone metodą pośrednią

7. Szerokość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią

8. Wichrowatość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią

9. Nierówności pionowe toru na wybranym odcinku zmierzona metodą bezpośrednią

nego toru o prędkości 160 km/h zauważalne
jest ciągłe zwężenie toru. Przy tak przyjętej
odchyłce oraz pomiarze wykonanym pojazdem EM120 dostrzeżono przekroczenie
jedynie w kilku miejscach.
Na rysunku 11 przedstawiono porównanie zmierzonej wichrowatości. Pomiary są ze

sobą porównywalne, a wartości w obydwu
przypadkach nie przekraczają dopuszczalnej
odchyłki wynoszącej 5 mm [4].
Przy porównaniu zmierzonej przechyłki
toru zaobserwowano przesunięcie pomiaru względem siebie. Odwrotnie jak w przypadku szerokości, wartości mniejsze przed-
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10. Szerokość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią i bezpośrednią

cymi mniejszymi wartościami tych samych
nierówności przy pomiarach bezpośrednich.
W procesie budowy linii kolejowej do parametrów prędkości 160 km/h różnice w granicach 2-3 mm odgrywają duże znaczenie dla
założonych odchyłek [4]. Co więcej, zebrane
wyniki bezpośrednio przekładają się na syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru. Pomiary pośrednie i bezpośrednie dla toru nowego
będą przedmiotem dalszych badań.
Powszechne przekonanie o doskonałej geometrii nowego toru okazało się
w analizowanym przypadku nieprawdziwe.
Zmierzone fale nierówności pionowych
prowadzą do zmniejszenia komfortu jazdy,
zwiększenia hałasu oraz wpływają niekorzystnie na stan techniczny taboru. Analiza
gęstości widmowych mocy nierówności
pionowych potwierdza hipotezę, iż geometryczne cechy tych nierówności kształtowane są na początku procesu eksploatacji toru
zmodernizowanego. Wraz z upływem czasu
eksploatacji długość fal nierówności pozostaje niezmieniona, jednak wyraźnie zauważalny jest wzrost ich amplitud. 
Materiały Źródłowe

11. Wichrowatość toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią i bezpośrednią

12. Przechyłka toru na wybranym odcinku zmierzona metodą pośrednią i bezpośrednią

stawia pomiar wykonany drezyną EM120.
Instrukcja Id-1 dopuszcza przy odbiorze pomiar przechyłki wykonany jedynie metodą
bezpośrednią, a odchyłka pomiaru wynosi
4 mm.
Pomimo analogicznych przebiegów wykresów, w przypadku zmierzonej szerokości
oraz przechyłki toru, widoczne jest kilkumilimetrowe przesunięcie. Przesunięcie wpływa
na wykazywane usterki w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek oraz na
wyniki syntetycznych wskaźników jakości
toru.
Wnioski
Analiza wybranych nierówności zmierzonych drezyną pomiarową EM120 wykazała,
26
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że wichrowatość toru po około 8 miesiącach
eksploatacji pozostała na niezmienionym
poziomie. Wykazano postępujące zwężenie toru, wzrost amplitud nierówności
pionowych oraz poziomych, co może być
naturalnym wynikiem postępującego procesu degradacji toru. Dodatkowo gęstości
widmowe nierówności pionowych również
wykazały wzrost amplitud, potwierdzając
postępujący proces degradacji toru. Na
analizowanym odcinku wykazano fale nierówności pionowych od około 7 do około
50 metrów z dominującą falą nierówności
około 12 m.
Podczas analizy wybranych wyników pomiarów metodą pośrednią i bezpośrednią zauważono analogiczny przebieg zmierzonych
nierówności charakterystykę z występują-

[1] EN: European Standard EN 13848-16: Railway applications – Track – Track
geometry quality. European Committee for Standardization (CEN), ISBN: 978058-069-07-30, 2008.
[2] Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Warszawa 2005.
[3] Instrukcja dla toromistrza Id-9, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005.
[4] Instrukcja o dokonywaniu pomiarów,
badań i oceny stanu torów Id-14, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa
2005. Lichtenberger B., Track compendium, Eurail Press, Hamburg 2011.
[5] Instrukcja o oględzinach, badaniach
technicznych i utrzymaniu rozjazdów
Id-4, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Warszawa 2005.
[6] Massel A., Odwracanie trendu degradacji infrastruktury, Rynek Kolejowy, nr
6/2014
[7] Sowinski B., Interrelation between
wavelengths of track geometry irregularities and rail vehicle dynamic properties, Archives of Transport, Tom issue
1-2, Nr vol. 25-26, 2013.
[8] Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2005.
[9] Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
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Warstwy ochronne

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Henryk Koba
Warstwy z kruszywa są bardzo popularnym rozwiązaniem w budownictwie drogowymi kolejowym. Stosowane są jako warstwy wzmacniające słabe
podłoże gruntowe oraz jako warstwy ochronne. Nośność podbudów z kruszywa ocenia się najczęściej w badaniu obciążeń płytą. Dla celów praktycznych
jako kryterium nośności przyjmuje się zazwyczaj moduł odkształcenia w drugim cyklu obciążenia. Moduł odkształcenia na powierzchni warstwy podbudowy w pierwszym i drugim cyklu obciążeń pozwala również ocenić stopień zagęszczenia warstwy. Dotychczasowe badania wskazują, że nośność
tych warstw zależy od stopnia zawilgocenia ale również od zawartości frakcji drobnych w mieszance kruszywa. W referacie przedstawiono wyniki badań
wpływu uziarnienia kruszywa i wilgoci na nośność warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

dr inż.
Henryk Koba
Katedra Dróg i Lotnisk
Politechnika Wrocławska
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Wprowadzenie
Podbudowy z kruszywa naturalnego lub
łamanego są najstarszym i najpopularniejszym typem warstw nośnych nawierzchni
drogowych i kolejowych. Stosowane są jako
warstwy wzmacniające słabe podłoże gruntowe oraz jako warstwy odcinające.
Stabilizacja mechaniczna to proces technologiczny polegający na zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu
przy optymalnej wilgotności. Uważa się, że
efekt stabilizacji mechanicznej zależy głównie od czterech czynników:
• porowatości mieszanki kruszywa (powinna być jak najmniejsza),
• cech zmieszanych gruntów i kruszyw
(głównie uziarnienia),
• sposobu i efektu wymieszania składników,
• dostatecznego zagęszczenia mieszanki
kruszywa (przy wilgotności optymalnej)
Najmniejszą porowatość mają mieszanki
posiadające odpowiednie ( ciągłe ) uziarnienie.
Właściwie wszystkie typy nawierzchni
drogowych i torowisk kolejowych zawierająw swym składzie warstwy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. Ta wieloletnia praktyka inżynierska wymusiła również
opracowanie odpowiednich wymagań dotyczących rodzajui właściwości materiałów,
oceny nośności i kontroli jakości wykonania
robót. Wykorzystywano w tym celu, stosowaną od dziesięcioleci, początkowo dla
podłoża gruntowego, metodę obciążeń płytą –VSS [3] (norma branżowa BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu od-

9 /2014

kształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenia płytą).
Obecnie, w budownictwie drogowym
jak i kolejowym, ocena nośności podłoża
i warstw ochronnych w oparciu o pomiar
modułu odkształcenia płytą stała się codzienną praktyka i niewątpliwie wpłynęła
korzystnie na poprawę jakości wykonywanych robót.
Wprowadzone w ostatnich latach nowelizacje norm dotyczące podłoża (PN-S02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. ) oraz podbudów (PN-S-06102;1997 Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, oraz wprowadzane nowe Normy
Europejskie) ujednoliciły wymagania odnośnie cechi właściwości gruntów i kruszyw
stosowanych do tych warstw nawierzchni
drogowych. Przeniesienie tych wymagań
na warstwy podtorza kolejowego stwarza
czasami kłopoty wynikające z faktu, że nawierzchnia kolejowa, w odróżnieniu od nawierzchni drogowych, jest konstrukcją przepuszczalną. W konstrukcjach nawierzchni
drogowych odpowiednio zagęszczona
warstwa podbudowy z kruszywa, przykryta
szczelnymi warstwami bitumicznymi, nie
jest narażana na okresowe zmiany zawilgocenia. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nawet bardzo starannie wbudowane
warstwy z kruszywa spełniającego wymagania jakościowe narażone są na okresowe
obniżenie nośności spowodowane zawilgoceniem materiału.
Dotyczy to szczególnie warstw ochronnych podtorza linii kolejowych już eksploatowanych jak i przebudowywanych.
Duża wrażliwość na zmiany wilgotności
materiału warstwy może być spowodowana:
• niedostatecznym zagęszczeniem warstwy,
• złym odwodnieniem korpusu torowiska,
• nieodpowiednim uziarnieniem mieszanki
kruszywa (brak ciągłości uziarnienia i duża
zawartość części drobnych - pylastych
i ilastych).

Wymagania dla kruszyw na warstwy
ochronne
Warstwy ochronne stabilizowane mechanicznie mogą być budowane z kruszyw
łamanych(mieszanki o ciągłym uziarnieniu,
klińce), naturalnych (piaski, żwiry i pospółki),
żużla wielkopiecowego i pomiedziowego
oraz z ich mieszanin.
Wymaga się aby oprócz odpowiedniego
uziarnienia kruszywo wykorzystywane do
warstw ochronnych było jednorodne bez
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek
gliny oraz spełniało wymagania określone
w tablicy 1.
Uziarnienie kruszywa
Wymagania dotyczące uziarnienia kruszywa na warstwy stabilizowane mechanicznie
są podobne w różnych krajach i charakteryzują się ciągłością ziarnienia. Ciągłość uziarnienia powoduje, że mieszanka kruszywa
charakteryzuje się małą porowatością, a zawartość części kruszyw drobnych ułatwia
zagęszczanie mieszanki i stanowi swego
rodzaju naturalne spoiwo wiążące grubsze ziarna kruszywa. Dobrze zagęszczona
warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie po przesuszeniu charakteryzuje się
bardzo dużą sztywnością i nośnością. Dla
podbudów drogowych wymaga się aby
krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-S-06102, leżała między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Podobne wymagania, jeżeli chodzi
o uziarnienie mieszanki kruszywa, stosują
Francuzi (rys. 2) i Niemcy (rys. 3). Porównując krzywe uziarnienia według wymagań polskich, francuskich i niemieckich
mnożna stwierdzić, że podejście do kryteriów uziarnienia jest podobne jednakże
mieszanki mineralne w Niemczech i Francji są nieco grubiej uziarnione. Widoczne
jest to przy porównaniu przesiewu mieszanki na sicie o wymiarze 4 mm (Polska
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Tablica 1. Właściwości kruszyw do stabilizacji mechanicznej według [1].
Lp.

1
2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
właściwości

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm,
% (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych
% (m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,
%(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,
%
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby
obrotów, nie więcej niż

7

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

8

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż
Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej niż

9

10
11

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03

Kruszywa naturalne

Wymagania
Kruszywa łamane
Podbudowa
zasadnicza pomocnicza zasadnicza
od 2
od 2 do 12
od 2
do 10
do 10
5
10
5

zasadnicza
od 2
do 10
5

pomocnicza
od 2 do 12

35

45

35

40

-

-

1
od 30 do 70

1
od 30 do 70

1
od 30 do 70

1
od 30 do 70

1

1

-

-

10

pomocnicza
od 2 do 12
10

Badania
według

PN-B-06714
-15;1991
PN-B-06714
-15 ; 1991
PN-B-06714
-16 ; 1978
PN-B-04481; 1988
BN-64/8931
-01

35

45

35

50

40

50

30
2,5

40
4

30
3

35
5

30
6

35
8

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3

1

1

1

1

2

4

PN-B-06714
-18; 1977
PN-B-06714
-19 1978
PN-B-06714
-37 ; 1980
PN-B-06714
-39 ; 1978
PN-B-06714
-28; 1978

80

60

80

60

80

60

PN-S-06102; 1997

120

-

120

-

120

-

35 – 59 %; Francja 19 – 41 % i Niemcy 28
-50%). Również Niemcy zwrócili uwagę
na problem zbyt dużej szczelności mie-

szanek stabilizowanych mechanicznie
i dla warstw narażonych na zawilgocenie
proponują mieszanki drenujące (z mniej-

1. Pola dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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PN-B-06714
-42 ; 1976

szą zawartością części < 0,063mm i zawężonym przedziałem uziarnienia na sicie 2
mm ( rys. 3).
Należy jednak podkreślić, że przedstawione wymagania odnośnie uziarnienia
kruszyw do warstw podbudów drogowych są dostosowane dla nawierzchni,
których górne warstwy są zbudowane
najczęściej z warstw nieprzepuszczalnych
(bitumicznych). W budownictwie drogowym wymaga się również aby warstwa
podbudowy stabilizowanej mechanicznie była zabudowana na warstwie gruntu przepuszczalnego lub na dodatkowej
warstwie odcinającej lub filtracyjnej.
W ten sposób warstwa podbudowy odcięta jest od dopływu wody zarówno od
góry jak i od dołu.
Po wielu latach doświadczeń i analiz opracowano również wymagania dotyczące
warstw ochronnych dla budowy kolei. Aktualnie obowiązujące wymagania dla górnej
części podtorza (w tym warstw ochronnych)
zebrane w instrukcji Id 3 dotyczą:
1. wymaganej trwałości podtorza (20 – 50
lat),
2. wytrzymałości doraźnej (nośność i sztyw-
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Przechodzi przez sito w % ( wagowo)

wodoprzepuszczalność przy warstwach
filtracyjnych i szczelność wymaganą dla
warstw ochronnych których zadaniem
jest niedopuszczenie wody do słabego
podłoża gruntowego wrażliwego na zawilgocenie.
4. Wymagania jakie są stawiane dla górnej
części podtorza odnośnie uziarnienia wyrażone są wskaźnikiem uziarnienia U = d60/
d10 (powinien być większy od 10) i wskaźnikiem krzywizny uziarnienia c = d30 x
d30/d60 x d10 (w granicach 1 - 3) . Wskaźnik
uziarnienia(U) i wskaźnik krzywizny (c)
gruntu przepuszczalnego lub na dodatkowej warstwie odcinającej lub filtracyjnej. W ten sposób mają zapewnić odpowiednią różnoziarnistość i ciągłość uziarnienia mieszanki co
warstwa podbudowy odcięta jest od dopływu wody zarówno od góry jak i od dołu.
z kolei ułatwia jej zagęszczenie.
5.
Po wielu latach doświadczeń i analiz opracowano również wymagania dotyczące warstw Dodatkowo dla linii nowo budowanych
2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki na warstwy stabilizowane mechanicznie według norm
ochronnych
dla budowy kolei. Aktualnie obowiązujące wymagania dla górnej części podtorza i modernizowanych oraz przy zabudowie
francuskich
warstw ochronnych z użyciem zestawu
(w tym warstw ochronnych) zebrane w instrukcji Id 3 dotyczą:
AHM wymaga się aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej leżała w polu
1. wymaganej trwałości podtorza (20 – 50 lat),
2. wytrzymałości doraźnej (nośność i sztywność określona według badań płytą VSS dobrego uziarnienia (rys 23-3 Id -3), oraz
E” w granicach 80 – 120MPa),
zawartość części pylastych (<0,02mm) nie
3. Wymaganą
trwałość podtorza zapewnia się poprzez wbudowanie odpowiednio przekraczała 3 %.
dobranych materiałów odpornych na zmienne warunki klimatyczne, zapewniające Porównanie krzywych uziarnienia mieszastabilność mechaniczną na styku poszczególnych warstw oraz odpowiedniąnek mineralnych według wymagań drogowodoprzepuszczalność przy warstwach filtracyjnych i szczelność wymaganą dla warstwwychi kolejowych przedstawiono na rys. 4.
ochronnych których zadaniem jest niedopuszczenie wody do słabego podłoża gruntowego Przedstawione na rys. 4 krzywe graniczwrażliwego na zawilgocenie.
ne wskazują, że wymagania dotyczące
4. Wymagania jakie są stawiane dla górnej części podtorza odnośnie uziarnienia wyrażone
uziarnienia są podobne. Zalecane krzywe
są wskaźnikiem uziarnienia U = d60/d10 (powinien być większy od 10) i wskaźnikiem
uziarnienia charakteryzują się ciągłością
krzywizny uziarnienia c = d30 x d30/d60 x d10 (w granicach 1 - 3) . Wskaźnik uziarnienia
i stosunkowo dużą zawartość frakcji drob(U) i wskaźnik krzywizny (c) mają zapewnić odpowiednią różnoziarnistość i ciągłość
nych < 0,063 mm). Mieszanki takie są łatwe
uziarnienia mieszanki co z kolei ułatwia jej zagęszczenie.
5. Dodatkowo dla linii nowo budowanych i modernizowanych oraz przy zabudowie warstww zagęszczaniu (dzięki częściom drobnym
ochronnych z użyciem zestawu AHM wymaga się aby krzywa uziarnienia mieszankiktóre stanowią swego rodzaju smar ułatwiamineralnej
leżała
w polumieszanki
dobregonauziarnienia
(rys 23-3 Id
-3), oraz zawartość
częścijący ułożenie ziaren grubszych). Jednakże
3. Krzywe
graniczne
uziarnienia
warstwy stabilizowane
mechanicznie
według norm
ciągłość uziarnienia i związana z tym minipylastych (<0,02mm) nie przekraczała
3 %.
niemieckich
malna zawartość wolnej przestrzeni powomateriałów
odpornych
na duje, że zagęszczone warstwy ochronne
ność
określonakrzywych
według badań
płytą VSSE”
Porównanie
uziarnienia
mieszanekdobranych
mineralnych
według wymagań
drogowych
zmienne warunki klimatyczne, zapewnia- są słabo przepuszczalne i bardzo wrażliwe
w granicach
80 – 120MPa),
i kolejowych
przedstawiono
na rys. 4.
jące stabilność mechaniczną na styku po- na zawilgocenia. Jest to szczególnie ważne
3. Wymaganą trwałość podtorza zapewnia
szczególnych warstw oraz odpowiednią w torowiskach kolejowych, gdzie warstwa
się poprzez wbudowanie odpowiednio
ochronna narażona jest na stały dopływ
wody poprzez bardzo przepuszczalną war100
stwę tłucznia. Bardzo często, w czasie po90
Krzywa graniczna górna Id 3
miarów terenowych, obserwuje się drastycz80
Krzywa graniczna dolna Id 3
ny spadek nośności warstw stabilizowanych
mechanicznie po opadach deszczu. Stan
70
Krzywa graniczna górna norma drogowa
ten utrzymuje się przez długi okres czasu.
60
Krzywa graniczna dolna norma drogowa
Wzrost nośności warstwy może nastąpić do50
piero po przesuszeniu materiału co nie jest
łatwe szczególnie w okresie wiosny i jesieni
40
przy zwiększonej liczbie opadów i dużej wil30
gotności powietrza.
20
W pracy [4] przedstawiono wyniki badań
wpływu
zawilgocenia warstw ochronnych
10
na spadek ich nośności. Spadek modułów
0
odkształcenia może dochodzić nawet do 50
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
– 60 %.
Wymiar oczka sita # w mm
Jako główną przyczynę tego stanu można uznać uplastycznienie drobnych cząstek
4. Porównanie krzywych granicznych uziarnienia mieszanki na warstwy ochronne według Id-3
gruntu nadmierną ilością wody.
i według normy drogowej PN-S-06102:1997
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Wyniki badań modułów odkształcenia dla poszczególnych rodzajów kruszyw
przedstawiono na rys. 7, 8 i 9.

Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

Badania przeprowadzono w warunkach
laboratoryjnych na próbkach zagęszczonych do gęstości według Proctora w cylindrze stalowym o pojemności 2,2dcm3.
Moduły odkształcenia (pierwotny i wtórny) oznaczono na próbkach o różnej wilgotności, na prasie dźwigniowej zadając obciążenia według schematu:
Obciążenie w I i II cyklu: 0,00; 0,05; 0,10;
0,15; 0,20 i 0,25 MPa
Odciążenie: 0,25; 0,15; 0,05 i 0,00 MPa
Moduły odkształcenia (Eo) obliczono z zakresu obciążeń 0,05 – 0,15 MPa z równania:

Przechodzi przez sito w % ( wagowo)

100
90
Krzywa graniczna górna Id 3

80

Krzywa graniczna dolna Id 3
Kwarcyt 1

70

Porfir 1

60

Pospólka 1

50
40
30
20
10

Eo =

0
0,02

0,063

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

31,5

Wymiar oczka sita # w mm

5. Krzywe uziarnienia mieszanek stabilizowanych mechanicznie
100

Rys.5. Krzywe uziarnienia mieszanek stabilizowanych mechanicznie

Przechodzi przez sito w % ( wagowo)
Przechodzi przez sito w % ( wagowo)

90
Krzywa graniczna górna

80

Krzywa graniczna dolna

70

Porfir 2 ( po odsianiu części drobnych

60

Kwarcyt 2 ( po odsianiu części drobnych )

50
40100
30 90
Krzywa graniczna górna

20 80

Krzywa graniczna dolna

10 70

Porfir 2 ( po odsianiu części drobnych

0 60
0,02
50
40
30

0,063

Kwarcyt 2 ( po odsianiu części drobnych )
0,125
0,25
0,5
1
2

4

8

16

31,5

Wymiar oczka sita # w mm

6. Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych po redukcji frakcji drobnych.

20

w MPa

Rys. 6. Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych
po redukcji
frakcji
drobnych.
do warstw
ochronnych
(0/31,mm
) podane
10
Wpływ wilgotności kruszywa na nośność w tabeli 1 i uziarnienia według wymagań
0
drogowych
i kolejowych.
Badane
kruszywa
warstw ochronnych
0,02
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
16
31,5
pochodziły z różnych rodzajów skał:
100
Wymiar oczka sita # w mm
• kruszywo
Badaniom
wpływu wilgotności
kruszywa
95
Moduł odkształcenia
pierwotny
- pospółka łamane kwarcytowe,
90
•
kruszywo
łamane porfirowe,
na nośność
warstw
ochronnych
stabilizo85
Modul odkształcenia wtórny - pospółka
•
kruszywo
naturalne (pospółka)
wanych80
mechanicznie
poddano
trzy
rodza75 6. Krzywe uziarnienia
Rys.
mieszanek
mineralnych
Modul odksztalcenia
wtórny
- porfir 1 po redukcji frakcji drobnych.
70
Krzywe uziarnienia poszczególnych mieje kruszywa
z których wszystkie spełniały
65
Moduldla
odksztalcenia
pierwotny
- porfirkruszyw
1
szanek
podano na rys. 5.
podstawowe
wymagania
mieszanek
60

Moduł odkształcenia

Moduł odkształcenia
w MPa

55
50
45
100
4095
Moduł odkształcenia pierwotny - pospółka
3590
3085
Modul odkształcenia wtórny - pospółka
2580
2075
Modul odksztalcenia wtórny - porfir 1
1570
1065
Modul odksztalcenia pierwotny - porfir 1
560
055
50
2
4
6
8
10
12
14
16
45
40
Wilgotność
mieszanki
w
%
35
30
25
20
15 wilgotności na moduły odkształcenia pospółki i mieszanki z kruszywa porfirowego
Rys. 7. Wpływ
10
5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Wilgotność mieszanki w %

7. Wpływ wilgotności na moduły odkształcenia pospółki i mieszanki z kruszywa porfirowego

3 ∆p
×D
4 ∆s

gdzie:
D - średnica płyty obciążającej (D = 5,0cm),
Δp - zakres przyrostu obciążeń,
Δs - osiadanie płyty dla przyjętego zakresu
obciążeń
Badania modułów odkształcenia poszczególnych mieszanek kruszyw przeprowadzono w zakresie wilgotności 4, 6, 8, 10,
12 i 14 % . Oznaczano moduł przy pierwszym i drugim cyklu obciążenia.
Następnie z tych samych próbek kruszywa (kwarcyt i porfir) użytych do badań
przygotowano próbki laboratoryjne po
odsianiu około 5 % części drobnych (<
0,063mm)i powtórzono cykl badań modułów według poprzedniego schematu.
Krzywe uziarnienia mieszanek po redukcji
części frakcji drobnych przedstawiono na
rys. 6.
Wyniki badań modułów odkształcenia
dla poszczególnych rodzajów kruszyw
przedstawiono na rys. 7, 8 i 9.
Podsumowanie
Przedstawione w referacie wyniki badań
(rys. 7, 8 i 9) wskazują, że właściwie wszystkie badane kruszywa, z wyjątkiem kruszywa naturalnego (pospółka), są wrażliwe
na nadmierne zawilgocenie. Objawia się
to znacznym obniżeniem modułów odkształcenia(pierwotnego i wtórnego) po
przekroczeniu pewnej granicy wilgotności
(około 12 %).
Spadek modułów odkształcenia dochodzić nawet do 50 – 60 %. Jako główną
przyczynę tego stanu można uznać uplastycznienie drobnych cząstek gruntu nadmierną ilością wody. Potwierdzają to wyniki badań modułów przeprowadzone na
próbkach po odsianiu części frakcji drobnych kruszywa (rys 8 i 9). Całkowite pozbawienie części drobnych nie jest wskazanez
uwagi na fakt, że te same części drobne
zwiększają nośność warstwy w stanie suchymi zabezpieczają materiał przed roz-

Rys. 7. Wpływ wilgotności na moduły odkształcenia pospółki i mieszanki z kruszywa porfirowego
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Moduł odkształcenia

w MPa

Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego
100
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w MPa

8. Wpływ wilgotności na moduły odkształcenia mieszanki z kruszywa kwarcytowego
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Rys. 8. Wpływ wilgotności na moduły odkształcenia mieszanki z kruszywa kwarcytowego
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5 Igor Gisterek

Preliminary simulation of a railway track with ballast
bonding and damping mat
In modernized and newly built railway lines both ballast track as
well as slab track are used. Apart from that a group of solutions exist,
which try to join advantages of mainly used systems, trying to avoid
their drawbacks. Such technologies include chemical ballast bonding, e.g. with synthetic resins, as well as usage of vibroelastic subballast mats, both on ground or in ballast trough. This paper deals
with initil simulation using Finite Elements Method to model a railway track with ballast bonding and subballast mat. Results of simulations have been presented, followed by conclusions and directions
for further development of the model.
Keywords: Vibroisolation; Ballast bonding; Finite Elements Method
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9 Janusz Ukleja, Sławomir Bukowski

Some aspects of buildings infrastructures stability
analysis according to polish standards and eurocode in
relation to technical specifications for interoperability
regarding to infrastructure
Norms which concern the load capacity of existing structures of
the railway infrastructure in the scope of earth structures, which
constitute track bed of railway lines, have for a long time been
modeled and adjusted to the regulations concerning the majority of the European countries. The European norms, incorporated in Eurocode 1 and subsequent regulations adjusting the
Polish norms to the European standards, however, include certain
disparities which may have an impact on the assessment of the
stability of earth structures supporting the designed and already
existing railway lines. Furthermore, as a result of a Decision no
2011/275/UE issued by the European Commission of 26 April 2011
concerning technical specifications of interoperability of the subsystem “Infrastructure” (TSI Infrastructure), the transeuropean system of conventional rail was covered by technical harmonization.
One of the key elements of the new approach to the technical
harmonization concerns requirements of allowable load. When
comparing the requirements of TSI infrastructure with the principles applied by Polish designers and infrastructure management
it might be noted that in reality it causes an ambiguous use of
output conditions for the verification calculations. These differences are of significant importance in particular for the existing
structures within the railway infrastructure as well as those which
have been used for a long time. The necessity therefore appeared
to assess the impact of the difference resulting from new regulations in the scope of old Polish load standards. Outcome and
comments supported by sample results of calculations have been
presented and described in the article in relation to the analysis of
the existing railway infrastructure objects.
Keywords Railway Infrastructure; Stability of trackbed; Interoperability
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16Ewelina Kwiatkowska, Jakub Lewandowski

Numerical model of railway track - preliminary research
Research on a numerical model of railway track. Analysis of the three
types of sleepers, prestressed concrete and prestressed concrete
with insulation. The analysis involves the reduction of stress in the
ground as a result of vibration insulation.
Keywords: Under Sleeper Pad; Numerical model of railway track

Page

19 Ewelina Kwiatkowska, Jacek Grosel

Under sleeper pad - research in situ
Research railway track constructed with railway sleeper and under
sleeper pad loaded fast train. Effect of isolation on the acceleration
in the ground. Comparison of two types of railway tracks. Assessment of dampening the insulation.
Keywords Under sleeper pad; Research in situ on railway track
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23 Julian Kominowski, Bogdan Sowiński

Development irregularities on new section of railway
track
This article shown the development of railway track irregularities on
modernized section of a new railway line no 271 remaining to Polish
Railway Lines between Poznan and Wroclaw. Measurements of irregularities made using

indirect and direct method. To indirect method
was used track geometry recording car EM120 and track measuring trolley for direct method. Measurements were taken at different
times due to total exploitation load transferred on this section. The
article describes the results of analysis technical state of these section railway track using short vawe geometrical irregularities. Were
confronted those results of analysis measured using two methods. It
shown growth of selected irregularities directly affect the noise and
ride comfort all rail vehicles.
Keywords:Diagnostics; New railway track; Measurement of irregularities
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Protective layers of the mechanically stabilized
aggregate
Granular base courses are very popular in road and railway construction. Those layers are usually used as strengthening of week
subgrade or as protective layers. . The plate bearing tests are usually
specified as bearing capacity tests of granular bases. For practical
purposes usually the modulus of deformation at second loading as
a bearing criterion for granular base is taken.A modulus of deformation on the surface of compacted base course obtained at the first
and the repeated loading allow also to estimate the compaction
degree of the base. Recent research shows that load capacity of
granular bases depend on water content in aggregate and also on
the fines content. The paper presents results of influence of fines
content and the water content on load capacity of mechanically stabilised layers .
Keywords: Protective layer; Stabilization; Granular base course
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