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Wybrane zagadnienia współpracy nawierzchni z podłożem podczas
eksploatacji bezstykowego toru kolejowego. Projekt geotechniczny
wzmocnienia podtorza suwnicy bramowej. Próba oszacowania
niepewności pomiarowych w badaniach odkształcalności podtorza.
Wybrane problemy utrzymania podtorza. Projektowanie wzmocnień
podtorza według jego właściwości. Podtorze kolejowe w warunkach
wpływu deformacji górniczych i pogórniczych.

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

redakcja-PK@sitk.org

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty):
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting”
mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia
jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą
być oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych
i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja
materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

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

Powyższe informacje oraz więcej szczegółów dostępne są na stronie:

www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
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Na okładce: ilustracja z artykułu Kazimierza Kłoska „Przykład
wyboczenia toru odstawczego bocznicy kopalnianej“

komunikacyjny

W numerze

Szanowni P.T. Czytelnicy!
Przekazywany do waszych rąk numer dziesiąty Przeglądu Komunikacyjnego, podobnie
jak poprzedni poświęcony jest zagadnieniom budowy i utrzymania podtorza kolejowego. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość i trwałość podtorza jest sprawnie działające odwodnienie na co wskazuje Autor jednego z artykułów. Brak odwodnienia lub
brak jego konserwacji staje się najczęściej przyczyną degradacji nawierzchni kolejowej.
Interesujący jest artykuł poświęcony zagadnieniom współpracy nawierzchni kolejowej
z podtorzem. Autor omawia wpływ wielu czynników na wzrost naprężeń w szynie. Do
najważniejszych czynników należy: zmiana podatności podłoża w ciągu roku, niejednorodność podłoża, lokalne nierówności w torze i szynie, zużycie boczne i faliste szyn.
Ciekawa jest publikacja poświęcona zagadnieniom wzmocnienia podtorza, głównie
stabilizacji gruntu pod warstwą ochronną. Autorzy analizują wpływ takiej stabilizacji na
grubość i nośność warstwy ochronnej. Kontrolę nośności podtorza lub jego elementów
prowadzi się najczęściej za pomocą badań płytami obciążanymi w sposób statyczny
co pozwala miedzy innymi na określenie modułów. Jedna z publikacji omawia zagadnienia niepewności pomiarowej przy oznaczaniu modułów. W efekcie Autor stwierdza
dużą niepewność pomiarową przy oznaczaniu modułów zwłaszcza w zakresie oceny
wywieranych obciążeń. Bardzo ciekawy jest artykuł poświęcony zagadnieniom pracy
podtorza na szkodach górniczych. Autor wskazuje na sposoby identyfikacji uszkodzeń
oraz na sposoby wzmacniania podtorza projektowanego na szkodach górniczych. Jedna z publikacji omawia technologię wzmacniania podtorza przy projektowaniu suwnicy bramowej oraz podaje metodę sprawdzania nośności na etapie budowy i eksploatacji. Z krótkiego przeglądu zamieszczonych w numerze artykułów widać jak ważną
rolę spełnia podtorze nawierzchni kolejowej i w sposób znaczący wpływa na trwałość
konstrukcji nawierzchni kolejowej.
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5 Włodzimierz Andrzej Bednarek

Wybrane zagadnienia współpracy nawierzchni
z podłożem podczas eksploatacji bezstykowego toru
kolejowego

Podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego ulega zmianie
sposób współpracy nawierzchni z podłożem. Zmiana tego charakteru wynika głównie ze zmiennej odkształcalności podłoża gruntowego, zużywania się poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej czy powstawania nierówności zarówno w torze jak i w samej
szynie. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia takiej zmieniającej się współpracy nawierzchni z podłożem podczas eksploatacji
bezstykowego toru kolejowego. W szczególności omówiono następujące czynniki:
– zmiana podatności podłoża w ciągu roku,
– niejednorodność podłoża po długości toru,
– lokalne nierówności w torze i w szynie,
– zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze,
– zużycie pionowe, boczne i faliste szyn.
Wymienione czynniki powodują niekorzystny wzrost naprężeń w
poszczególnych współpracujących ze sobą elementach nawierzchni
kolejowej oraz ich postępującą degradację. W pracy zawarto zespół
wzrostu naprężeń, szczególnie widoczny w eksploatowanej szynie
toru kolejowego.
Słowa kluczowe: Tor bezstykowy; Lokalnie nierówności toru; Zmienna
współpraca nawierzchnia-podłoże podczas eksploatacji
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13 Maciej Hawrysz, Ewa Twardysko

Projekt geotechniczny wzmocnienia podtorza suwnicy
bramowej

Przedstawiono rozwiązanie projektowe wzmocnienia podtorza
suwnicy bramowej posadowionej na słabonośnym podłożu z
gruntów antropogenicznych.
Do opracowania rozwiązania projektowego wykorzystano wyniki
rozpoznania geotechnicznego warunków gruntowo-wodnych w
rejonie projektowanej inwestycji na podstawie których ustalono
wartości parametrów geotechnicznych do obliczeń statycznych.
Proponowane rozwiązanie projektowe zakłada wykonanie stabilizacji chemicznej spoiwami przypowierzchniowej warstwy podłoża gruntowego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowania geotechnicznego przeprowadzono sprawdzenie warunków
stanu granicznego nośności GEO dla dwu sytuacji obliczeniowych
obejmujących okres budowy suwnicy oraz okres jej eksploatacji.
Obliczeniami wykazano, że zaproponowany sposób wzmocnienia podłoża, pomimo pozostawienia w podłożu części słabonośnych gruntów antropogenicznych spełnia warunki nośności
GEO i użytkowalności SLS narzucone przez producenta suwnicy.
Słowa kluczowe: Podtorze kolejowe; Projektowanie geotechniczne; Suwnica bramowa
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21 Marek Krużyński

Wybrane problemy utrzymania podtorza
W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność ponownego
włączenia do prac utrzymaniowych usuwania lokalnych uszkodzeń
podtorza na liniach kolejowych. Wskazano dwa podstawowe ich rodzaje które kwalifikują się do naprawy w tym trybie tym bardziej, że
aktualne Warunki Techniczne określają sposoby wykonania napraw.
Usprawnienie organizacji utrzymania linii kolejowych i przeznaczenie na ten cel zwiększonych funduszy pozwoliłoby na uniknięcie
rozległych uszkodzeń i ograniczania prędkości pociągów.
Słowa kluczowe: Podtorze kolejowe; Utrzymanie podtorza; Naprawa
podtorza
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24 Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński

Projektowanie wzmocnień podtorza według jego
właściwości
W referacie przedstawione są dwa główne sposoby obliczania wzmocnień górnej strefy podtorza stosowane w PKP. Omówiono sposoby
określania parametrów geotechnicznych gruntów podtorza do projektów wzmocnień. Podano przykłady opracowania wykresów zależności
grubości warstwy ochronnej od właściwości gruntów w podtorzu. Na
podstawie analizy dopuszczalnych obciążeń gruntów i obciążeń od
nawierzchni omówiono przydatność podtorza do budowy warstw
ochronnych.
Słowa kluczowe: Droga kolejowa; Podtorze gruntowe; Badania podtorza; Projektowanie wzmocnień
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29 Kazimierz Kłosek

Podtorze kolejowe w warunkach wpływu deformacji
górniczych i pogórniczych
W pracy przedstawiono wybrane problemy projektowania, budowy
i utrzymania podtorza linii kolejowych AGC/AGTC na terenach objętych działalnością górniczą. Wskazano na odmienną współpracę nawierzchni i podtorza górniczego, co będzie wymagało zastosowania
w pracach modernizacyjnych właściwej profilaktyki górniczo-budowlanej. Przedstawiono przykłady awarii infrastruktury kolejowej
powstałych wskutek mobilizacji deformacji ciągłych jak i nie ciągłych
terenu górniczego.

18 Michał Pawłowski

Próba oszacowania niepewności pomiarowych
w badaniach odkształcalności podtorza

W artykule podjęto próbę oszacowania niepewności pomiarowych
występujących w trakcie wyznaczania wartości modułów odkształcenia podtorza i wskaźników odkształcenia. Opisano sposób wyznaczania niepewności w pomiarach pojedynczych i seryjnych.
Z wykorzystaniem przykładowych wyników badania odkształcalności podłoża obliczono niepewności pomiarowe. Na podstawie
przeprowadzonej analizy opracowano wnioski.
Słowa kluczowe: Droga kolejowa; Podtorze kolejowe; Badania stanu odkształcenia, Niepewności pomiarowe
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Słowa kluczowe: Teren górniczy i po-górniczy; Ochrona powierzchni;
Profilaktyka budowlana
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Aktualności
Chiny: Gigantyczny przetarg
na dostawę pociągów KDP

KE potwierdziła finansowanie dla
Pendolino

Powstanie dokumentacja pozwalająca
inwestować w kolej miejską

Rynek Kolejowy, 26.08.2014

Rynek Kolejowy, 19.09.2014

Koleje Chińskie ogłosiły właśnie przetarg na dostawę 232 pociągów do obsługi linii kolei dużych
prędkości. Ogłoszone 22 sierpnia zamówienie
to dwa kontrakty dla pociągów o maksymalnej
prędkości do 250 i do 350 km/h. Pierwszy przetarg obejmuje dostawę 57 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą mogły rozpędzać
się do prędkości maksymalnej 250 km/h. Drugie
zamówienie dotyczy 175 pociągów mogących
osiągać prędkość 350 km/h. Zamówienie zostało ogłoszone poprzez spółkę zależną Kolei
Chińskich, zajmującą się kolejowymi inwestycjami (ang. China Rail Investment Corporation).
Kolejom Chińskim bardzo się spieszy, ponieważ
na oferty czekają tylko do 29 sierpnia. Zwycięzcy
przetargu zostaną natomiast wyłonieni najprawdopodobniej już 16 września. Z udziału w przetargu wykluczone są konsorcja, co ma oznaczać,
że do przetargu staną tylko krajowi dostawcy.
Pomimo poważnych wpadek przy rozbudowie
sieci kolei dużych prędkości, Chiny konsekwentnie umacniają swoją pozycję lidera w długości
sieci KDP. Warto przypomnieć, że w lipcu tego
roku chińscy kolejarze przedstawili swoje priorytety. Najważniejszy z nich to podwojenie długości
sieci kolejowej na terenie kraju - do 200 tys. km.
Do roku 2013 w Chinach było wybudowanych
103 tys. 144 km torów, w tym 11 tys. 28 km linii
kolei dużych prędkości - najdłuższej sieci KDP
na świecie. W ciągu kolejnych 16 lat, Chiny chcą
umocnić swoją pozycję lidera w tej dziedzinie
i dobudować kolejne tysiące kilometrów szybkiej
kolei - tak, aby miała ona łącznie 20 tys. km. (...)

Komisja Europejska potwierdziła 22-procentowy
wkład finansowy z Funduszu Spójności dla zakupu
20 składów Pendolino - poinformowało PKP Intercity. Finansowanie projektu było bolączką przewoźnika od kilku lat. Komisja Europejska potwierdziła 22%
wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu
„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych”, czyli 20 składów
Pendolino. Uwzględniając opinię Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, dokonała oceny projektu
i uznała, że jest on zgodny z priorytetami programu
operacyjnego i przyczyni się do osiągnięcia jego
celów. (...) Komisja Europejska zanegowała pomysł
dofinansowania zakupu tego taboru z POIiŚ, bo
ewentualna konkurencja, nie otrzymałaby takich
pieniędzy. Wtedy rozpoczęto starania o umożliwienie dofinansowania chociażby kwotą 93 milionów
euro (388 mln zł), stanowiącą 22 proc. kosztów
kwalifikowanych projektu. Będą pochodzić z tzw.
Pomocy Regionalnej w ramach POIiŚ, przyznanej dlatego, że Pendolino zatrzyma się również
w mniejszych stacjach (np. Włoszczowie), a kursy
zostaną przedłużone do Wrocławia i Rzeszowa. Pozwoli to obsłużyć więcej województw. W grudniu
2013 roku Komisja stwierdziła, że udzielenie pomocy jest zgodnie z przepisami zawartymi w unijnych
wytycznych w sprawie przedsiębiorstw kolejowych, zgodnie z którymi dozwolona jest pomoc
regionalna na zakup taboru pasażerskiego. Jednak
tamta decyzja nie miała wpływu na prowadzoną
ocenę projektu pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych. Dopiero dzisiejsze ogłoszenie rozwiewa te wątpliwości.

Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta Wyborcza Szczecin,
11.09.2014

W końcu Japonia zacznie sprzedawać
swoje superszybkie pociągi

Przejazdy kolejowe w Łódzkiem
zostaną zmodernizowane za 40 mln zł

anpop, PAP Gazeta Wyborcza, 29.08.2014

Dziennik Łódzki, 12.09.2014

Pierwszy pociąg japońskiej superszybkiej kolei ruszył w trasę w 1964 roku, kilka dni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio. A dopiero teraz
- 50 lat po tym wydarzeniu - Japonia intensyfikuje
wysiłki na rzecz eksportu swojej flagowej technologii. Na początku października 1964 roku cesarz Hirohito przewodniczył oficjalnemu otwarciu pierwszej na świecie linii superszybkiej kolei łączącej
Tokio z oddaloną o 500 km Osaką. Trasa pędzącego
z prędkością 210 km/h pociągu biegła przez 108
km tuneli i ponad 3 tys. mostów, co było konieczne
do zminimalizowania liczby zakrętów i złagodzenia ich kątów. Przez pół wieku na trasie japońskich
superszybkich pociągów Shinkansen nie wydarzył
się żaden śmiertelny wypadek, a wykolejenia miały
miejsce dwukrotnie. Obecnie średnie roczne opóźnienie pociągów Shinkansen wynosi 36 sekund,
wliczając utrudnienia spowodowane trzęsieniami
ziemi i tajfunami. Pociąg z Tokio do Osaki odjeżdża co 3 minuty, a połączenie sięga znacznie dalej
w obu kierunkach, od południowej wyspy Kiusiu do
północnego krańca największej wyspy Honsiu. Najszybsze lokomotywy osiągają prędkość 320 km/h.
W ciągu półwiecza japońska technologia znalazła
jednego nabywcę - sąsiedni Tajwan. Dopiero teraz
powstała w kwietniu tego roku organizacja International High-Speed Rail Association (IHRA) ma na
celu zmienić ten stan rzeczy i wypromować japońską technologię na świecie. (...)

Ponad 40 mln zł ma kosztować spółkę PKP Polskie
Linie Kolejowe modernizacja przejazdów kolejowych
w Łódzkiem. W regionie tym remont ma przejść 38
przejazdów - poinformowała w piątek spółka w komunikacie. Chodzi o przejazdy na trasach: z Łodzi Kaliskiej do Sieradza, ze Zgierza do Kutna i Łowicza,
z Kutna do Torunia i Płocka, a także skrzyżowania
w okolicach Poddębic, Szadku i Chorzewa Siemkowic.
Według PKP PLK obiekty będą wyposażane w dodatkowe urządzenia ostrzegawcze lub rogatki (...).
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Oświęcim. Trasa gotowa. Kiedy wrócą
pociągi?
Bogusław Kwiecień, Gazeta Krakowska, 13.09.2014

Jeszcze w tym roku pociągi będą mogły przejechać
trasę z Oświęcimia przez Skawinę do Krakowa-Płaszowa w mniej niż godzinę. Tak zapowiadają PKP
Polskie Linie Kolejowe, które od dwóch lat remontują tę linię. Remont trasy był warunkiem, by na
linię mogły wrócić pociągi pasażerskie zawieszone
prawie dwa lata temu. Województwo Małopolskie
nie zaplanowało ich jednak w rozkładzie jazdy na
lata 2014/2015. Pasażerowie są rozczarowani. Na
początku grudnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uznał, że przy bardzo niskiej frekwencji utrzymanie pociągów pasażerskich
na tej linii jest nieopłacalne (...).

Spółka „Trako” wygrała przetarg na opracowanie
dwóch dokumentów pod wspólną nazwą „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze
Szczecińskiego Obszary Metropolitalnego”. Przetarg
ogłosiło Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego, które skupia Szczecin, sąsiednie
samorządy i samorząd województwa. Opracowanie będzie kosztować 1,988 mln. - Dokumentacje
mają odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej wykorzystać sieć kolejową i jak mają przebiegać trasy
- mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura SOM.
- Chcemy mieć różne warianty rozwiązań, których
celem jest jeden organizator transportu na terenie
SOM, jedna oferta biletowa i taryfowa (...).

Nowa Warszawa Główna: pięć firm
na krótkiej liście PKP
Rynek Kolejowy / PKP SA, 17.09.2014

Jest krótka lista firm ubiegających się o możliwość
zagospodarowania terenów przy dworcu Warszawa
Główna. PKP SA do składania ofert zaprosiły pięciu
inwestorów. Postępowanie na zagospodarowanie
terenów przy Dworcu Głównym w Warszawie wkracza w nową fazę. PKP SA spośród sześciu zainteresowanych inwestorów do złożenia ofert zaprosiło
pięć firm: ECE Projektmanagement Polska, Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI SA, konsorcjum
HB Reavis Poland i Polcom Investment XIII, Karam
Enterprise z grupy ImmoFinanz oraz Neinver Polska.
Oznacza to, że wyścigu odpadła firma Apsys. Inwestycja przy Warszawie Głównej zakłada stworzenie
nowoczesnej zabudowy komercyjnej oraz integrację środków transportu publicznego. Ostateczne
zagospodarowanie nieruchomości będzie zależne
od ofert przedstawionych przez inwestorów. Inwestor będzie miał do zagospodarowania 10 ha terenu
położonego w odległości niespełna półtora kilometra od ścisłego centrum Warszawy. Szacowany koszt
inwestycji może sięgnąć nawet 900 mln euro.

Wielki dźwig montował prototypowy
rozjazd R2500
Jm, Rynek Kolejowy, 16.09.2014

Wczoraj (15 września) w Grodzisku Mazowieckim
najpotężniejszy dźwig kolejowy w Europie zamontował pierwszy w Polsce rozjazd o promieniu 2500
metrów. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia. Prototypowy rozjazd R2500m jest pierwszym
w Polsce rozjazdem o tak dużym promieniu. Jego
całkowita długość wynosi 94 306 mm. Konstrukcja
pozwala na osiągnięcie prędkości przejazdu na kierunku prostym do 200 km/h i na kierunku zwrotnym
do 130km/h. Zwrotnica rozjazdu wykonana jest
z kształtowników iglicowych oraz szyn ze stali o podwyższonej wytrzymałości, natomiast blok krzyżownicy jest monolityczny, manganowy. Warto przypomnieć, że Track Tec wyprodukował też dla Centralnej
Magistrali Kolejowej rozjazd o promieniu 1200 metrów, który pozwala na przejazd pociągów z prędkością aż 250 km/h w kierunku zasadniczym i 100 km/h
w kierunku zwrotnym. Do montażu po raz pierwszy
w kraju wykorzystano najpotężniejszy dźwig kolejowy w Europie, należący do firmy Strabag.
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Aktualności
MPK Łódź zakupi 22 nowe tramwaje.
Przetarg wygrała Pesa z Bydgoszczy
Agnieszka Magnuszewska, Dziennik Łódzki, 2.09.2014

Na początku tygodnia MPK Łódź rozstrzygnęło
przetarg na zakup nowych tramwajów. Wszystkie
22 sztuki mają być niskopodłogowe. Dostarczy je
bydgoska Pesa, której tramwaje kursują po Łodzi
od 2008 r. Pesa wygrała z Solarisem o mały włos.
Głównie przeważyła cena, bo bydgoska firma zaproponował 166,232 mln zł, a poznański Solaris
169,602 mln zł. - Pesa dostarczy do Łodzi tramwaje typu Swing. Kursują już one po Warszawie,
Szczecinie, Gdańsku i zamówił je Toruń (...).

MPK Łódź kupiło 52-letnie tramwaje.
Wyjechały na trasę
wz, Gazeta Wyborcza, 29.08.2014

Zakupione przez Łódź wagony mają po 52 lata.
Kosztowały razem 140 tys. zł. Od czwartku jeżdżą
z Łodzi do Ozorkowa, na trasie linii 46. Dwuczłonowe wagony wyprodukowano w niemieckich
zakładach Duewag. W 1992 r. zostały zmodernizowane, wstawiono w nie niskopodłogowe
fragmenty. Początkowo tramwaje jeździły w Mannheim, w 2008 r. sprzedano je do Helsinek. Tam
zostały po raz kolejny odnowione. - W ramach
modernizacji dokonanej w Helsinkach zamontowano m.in. nowoczesne sterowanie wagonem
przy pomocy ręcznego zadajnika jazdy, wyremontowano również pudła wagonów i podłogę
(...) Jeden z wagonów przemalowano w barwy
MPK. Drugi pozostawiono w barwach przedsiębiorstwa z Helsinek. Zapewne będzie stanowił
on dużą atrakcję dla miłośników komunikacji
miejskiej i przez najbliższy czas będzie najczęściej
fotografowanym wagonem w Łodzi. Tramwaje
mają 56 miejsc siedzących i 91 stojących. MPK
zapewnia, że tramwaje doskonale nadają się na
tę trasę, ponieważ mogą jeździć nawet po bardzo
zniszczonym torowisku.

Kraków. Zaprezentowano nowe
autobusy Solarisa
Marcin Karkosza, Gazeta Krakowska, 11.09.2014

Od czwartku krakowscy pasażerowie mogą podróżować ośmioma nowymi autobusami marki
Solaris, które kupiło Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne. Będą one kursować na liniach
179, 164 oraz 503. To kolejne pojazdy z silnikami
spełniającymi europejską normę niskiego spalania Euro 6, które pojawiły się w naszym mieście.
Jeśli chodzi o wyposażenie ośmiu nowych autobusów, to jest ono niemal identyczne jak w pojazdach kupowanych już wcześniej, w ramach wieloletniego kontraktu podpisanego z firmą Solaris 27
kwietnia 2011 roku (...).

Droga S8 Złoczew - Sieradz.
Zakończono prace budowlane
Tadeusz Sobczak, Dziennik Łódzki, 29.08.2014

Prawie 740 mln zł pochłonęła budowa odcinka
drogi ekspresowej S8 od węzła Złoczew do węzła Sieradz Południe. Zakończyły się właśnie prace budowlane na niespełna 20-kilometrowym
odcinku trasy. Kierowcy będą jednak musieli
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jeszcze poczekać na przejazd tą drogą. Z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że odcinek ósemki z Sieradza do Złoczewa zostanie
otwarty dla ruchu w tym samym czasie, co obwodnica Sieradza oraz kolejny odcinek ósemki
Wieluń- Złoczew. Najprawdopodobniej nastąpi
to w połowie października. Wówczas z Sieradza
będzie można bezpośrednio dojechać S8 do
Wrocławia (...).

że w latach 2014-2020 rząd przeznaczy ponad 3
mld zł na ,,sądeczankę”. Droga szybkiego ruchu
miałaby biec od Brzeska przez Nowy Sącz, Krynicę, aż do Muszynki i granicy państwa. Z Nowego
Sącza do Brzeska drogą krajową nr 75 obecnie
jedzie się prawie godzinę. Budowa wartej ponad 3 mld zł ,,sądeczanki” czas ten skróci nawet
o 20 min. Podróż do Krakowa trwałaby 1 godz.
10 min. (...).

Olkusz: obwodnica gotowa, ale
otwarcie za miesiąc

Będzie obwodnica Tomaszowa
Lubelskiego. Minister Bieńkowska
obiecała kasę na drogi

Katarzyna Ponikowska, Gazeta Krakowska, 24.08.2014

Mimo że zakończyła się już budowa drugiego odcinka obwodnicy Olkusza, droga zostanie oddana do użytku najwcześniej w połowie września.
O ile dobrze pójdzie. Bowiem dopiero w środę,
20 sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił
o pozwolenie na użytkowanie. A procedura taka
trwa minimum miesiąc. Wcześniej otwarcie planowano w sierpniu. - Poślizg wyniknął stąd, że
wykonawca nie miał pełnej dokumentacji z budowy. Musiał mieć czas na jej skompletowanie
- wyjaśnia Roman Leśniak z ZDW (...).

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego:
Drugi etap wybuduje Mota-Engil
Głos Wielkopolski, 2.09.2014

Drugi etap budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego zrealizuje konsorcjum Mota-Engil taką decyzję podjęła GDDKiA. Poznański oddział
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
podał w poniedziałek, że wybiera najkorzystniejszą ofertę złożoną przez jedną z czterech firm,
które zgłosiły się do przetargu. Oferta konsorcjum Mota-Engil Central Europe oraz Mota-Engil
Engenharia e Construcao jest warta 284,26 mln
zł brutto. Umowa na budowę II etapu ciągu drogi ekspresowej S11 ma zostać podpisana jeszcze
w tym roku.

Koniec prac na S17 w dolinie Ciemięgi.
Nowym odcinkiem pojedziemy pod
koniec września
Artur Jurkowski, Kurier Lubelski, 28.08.2014

Prawie się udało. Drogowcy zgodnie z terminem
zakończyli prace przy poprawie fragmentu trasy
S17 w dolinie Ciemięgi. Mieli na to czas do 28
sierpnia. Kilka dni później powinni zacząć z niej
korzystać kierowcy. Ale już wiadomo, że tak nie
będzie. - Trwają odbiory techniczne. Trasa zostanie otworzona dopiero po uzyskaniu pozwolenia
na użytkowanie. Kiedy? Wkrótce, może to nastąpić w drugiej połowie września - deklarował
w czwartek Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (...).

Ekspresówka do Brzeska niepewna. Do
2020 roku może nie być pieniędzy
Alicja Fałek, Gazeta Krakowska, 10.09.2014

Ponad dwa tysiące osób „podpisało się” pod
fejsbukową akcją „Popieram ekspresówkę do
Brzeska”. Tymczasem nie ma żadnych gwarancji,

Joanna Nowicka, Kurier Lubelski, 14.09.2014

Elżbieta Bieńkowska zadeklarowała podczas
ubiegłotygodniowego pobytu w Lublinie, że
w programie budowy dróg na lata 2014-2020
znajdzie się m.in. dokończenie budowy drogi
ekspresowej S-17 Lublin-Warszawa oraz S-19 Lublin-Rzeszów: - Będzie też kilka obwodnic, m.in.
obwodnica Tomaszowa Lubelskiego - zapowiedziała. Inwestycja od lat jest w pełni przygotowana do realizacji. Skompletowane są pozwolenia, wykupione działki. Na to wszystko wydano
około 40 mln. zł. Jednak w 2012 roku rząd, mimo
licznych protestów, „zdjął” inwestycję z listy priorytetowej (...).

Dwa odcinki obwodnicy będą gotowe
za 2,5 miesiąca
Anna Gorczyca, Gazeta Wyborcza Rzeszów, 12.09.2014

Na zakończenie całej obwodnicy Mielca trzeba
będzie poczekać jeszcze rok - do września 2015.
Ale już w listopadzie powinny zostać oddane
do użytku dwa odcinki. Cała obwodnica Mielca będzie miała ponad 17 km długości i będzie
kosztowała około 130 mln zł. Zaprojektowano
ją tak, żeby kierowcy jadący od strony Dębicy w kierunku Warszawy oraz jadący od strony
Rzeszowa, np. w kierunku Połańca i Kielc, omijali miasto. Obwodnica skróci także dojazd do
centrum Mielca mieszkańcom niektórych osiedli
i podmieleckich wsi (...).

Budowa Trasy W-Z. Tunel jest już
przebity na wylot
Matylda Witkowska, Dziennik Łódzki, 9.09.2014

Przejezdny (ale tylko dla ciężkiego sprzętu budowlanego) jest tunel pod Trasą W-Z. Do czasu
jego przebicia, robotnicy musieli w nim pracować w maskach, bo spaliny z maszyn nie miały
ujścia. Od piątku cały tunel jest już przekopany
(...). Do wybrania jest jeszcze metr gruntu, potem kładziona będzie półmetrowej grubości
płyta zbrojona, a na niej już docelowa jezdnia.
Tunel będzie miał 246 metrów długości, oraz
prawie 9 metrów szerokości. Zmieszczą się
w nim dwie jezdnie o szerokości 3,5 metra oraz
chodniki techniczne, niedostępne dla pieszych
(...). Całość inwestycji ma być gotowa we wrześniu 2015.
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

Wybrane zagadnienia współpracy

nawierzchni z podłożem podczas eksploatacji bezstykowego
toru kolejowego
Włodzimierz Andrzej Bednarek
Podczas eksploatacji bezstykowego toru kolejowego ulega zmianie sposób współpracy nawierzchni z podłożem. Zmiana tego charakteru wynika głównie
ze zmiennej odkształcalności podłoża gruntowego, zużywania się poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej czy powstawania nierówności
zarówno w torze jak i w samej szynie. W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia takiej zmieniającej się współpracy nawierzchni z podłożem podczas
eksploatacji bezstykowego toru kolejowego. W szczególności omówiono następujące czynniki:
– zmiana podatności podłoża w ciągu roku,
– niejednorodność podłoża po długości toru,
– lokalne nierówności w torze i w szynie,
– zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze,
– zużycie pionowe, boczne i faliste szyn.
Wymienione czynniki powodują niekorzystny wzrost naprężeń w poszczególnych współpracujących ze sobą elementach nawierzchni kolejowej oraz ich
postępującą degradację. W pracy zawarto zespół wzrostu naprężeń, szczególnie widoczny w eksploatowanej szynie toru kolejowego.

koła pojazdu z szyną dochodzi do pionowego, bocznego i falistego zużycia szyny [6,16].
dr inż.
Włodzimierz Andrzej Bednarek
Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Zakład Budowy Mostów
i Dróg Kolejowych
e-mail: wlodzimierz.bednarek@put.poznan.pl

WSTĘP
W eksploatowanym torze może dochodzić do odkształceń podsypki i podtorza,
co skutkuje nierównomiernym podparciem
toru kolejowego [10,12]. Typowym następstwem jest powstawanie lokalnej utraty
kontaktu toru z odkształconym lokalnie
podłożem, a tym samym do powstawania
na długości pewnych odcinków luk między
podkładami a podsypką. Liczba tych luk
i ich zasięg rosną wraz z czasem eksploatacji
toru. Obciążenie taborem przywraca utracony kontakt toru z podłożem, ale zjawisku
temu towarzyszy wzrost oddziaływań dynamicznych taboru na tor w zależności od
wielkości pustek i prędkości jazdy pojazdu
szynowego. Powstawanie luk w torze stwarza również niekorzystne warunki podparcia
rusztu torowego, co ujemnie wpływa na np.
stateczność eksploatowanego toru bezstykowego [11].
Powstające nierówności toru powodują
zaburzenia ruchu obrotowego koła, skutkujące obniżeniem trakcyjnej efektywności
koła (stopień wykorzystania jego przyczepności wynikającej z nacisków statycznych
podczas eksploatacji).
Podczas eksploatacji, wskutek kontaktu
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CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE ODDZIAŁYWANIA NA TOR
Zmiana podatności podłoża w ciągu roku
Analiza procesu zużycia czy deformacji
toru kolejowego uzasadnia stwierdzenie,
że z punktu widzenia pracy obciążonych
elementów nawierzchni, zasadnicze znaczenie ma rozwój nierówności podłużnych.
Nierówności te są następstwem odkształceń
podsypki i podtorza oraz nierównomiernego podparcia toru na jego długości, powstających podczas procesu eksploatacji toru
[18,19,34]. Zmiana warunków podparcia
toru następuje również wskutek zmieniających się w zależności od pory roku stanów gruntów podtorza, co ilustruje rys. 1,
przedstawiający zmianę modułu podatności
gruntu w ciągu roku [27,37]:

Pora roku ma także znaczący wpływ na
„sztywność toru” [8,21]. Zwiększenie jego podatności powoduje osłabienie sił dynamicznych działających na tor. Wniosek ten ma
duże znaczenie eksploatacyjne. W okresie
zimowym, podłoże sprężyste jest sztywniejsze, co skutkuje tym, że szyny częściej pękają od uderzenia płaskiego miejsca na kole
(czemu sprzyja jeszcze obniżenie udarności
stali szynowej). Zatem w okresie tym zestawy kołowe z płaskimi wytarciami obręczy,
przekraczajacymi dopuszczalną głębokość,
powinny być natychmiast wycofywane z ruchu, co wynika z rys. 2.

2. Zmiany przyspieszeń przeciążających w warunkach letnich i zimowych [21]

Okres letni (sztywność toru 160 [MN/m]):
1’ – płaskie wytarcie głębokości 1 mm,
2’ - płaskie wytarcie głębokości 1,5 mm,
3’ - płaskie wytarcie głębokości 2 mm,
1. Zmiany modułu podatności gruntu w ciągu
roku [37]

Deformacje toru w płaszczyźnie pionowej
są spowodowane głównie naciskami ciężkiego taboru towarowego, o dużym natężeniu ruchu ale mniejszych prędkościach niż
pociagi pasażerskie.

Okres zimowy (sztywność toru 40 [MN/m]):
1’ – płaskie wytarcie głębokości 1 mm,
2’ - płaskie wytarcie głębokości 1,5 mm,
3’ - płaskie wytarcie głębokości 2 mm,
Krzywa 4 jest wykresem doświadczalnym
dla koła z miejscem płaskim głębokości 1,5
mm dla warunków zimowych.
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prędkością i bardziej obciążonych. Dużego
znaczenia nabierają zatem metody i przyrządy do pomiaru stanu i profilu kół pojazdów szynowych i główek szyn kolejowych
[15,17,24,26].

3. Przykłady deformacji w strefie przejściowej na dojeździe do obiektu inżynieryjnego

4. Schemat zmiany sztywności nawierzchni przy dużej zmianie podatności podłoża

Maksymalna wartość naprężeń wywołanych płaskimi wytarciami występuje przy
prędkości 25÷30 km/h [8,20,21]. Tak więc
jazda z ograniczoną do 20 km/h prędkością nie zabezpiecza toru przed ujemnymi
skutkami płaskich miejsc na kole. W torze w warunkach letnich jest zachowany
charakter zmian przyśpieszeń (zależny od

prędkości). Największe przyśpieszenia występują przy prędkości jazdy 15÷20 km/h,
jednak ich wartość jest około cztery razy
mniejsza niż w okresie zimowym. Zatem
z punktu widzenia pracy toru szczególnie
niebezpieczne są uszkodzenia w postaci
płaskich miejsc na kołach wagonów towarowych, poruszających się z mniejszą

2.5. Przykładowy wykres ugięc toru na granicy nawierzchnia podsypkowa a bezpodsypkowa [32]
(analiza statyczna)

6
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Niejednorodność podłoża po długości toru
Występująca niejednorodność podłoża
po długości toru kolejowego najczęściej
spowodowana jest następującymi czynnikami:
• różnym rodzajem gruntów podtorza,
• różnym zagęszczeniem materiałów
podsypkowych,
• wpływem eksploatacji taborem kolejowym,
• zmianą konstrukcji nawierzchni kolejowej.
Dodatkowym miejscem zmieniającym
charakter pracy toru kolejowego są strefy
przejściowe np. przed obiektami mostowymi czy zmiana podatności przed i na
przejeździe kolejowym (rys.3 i 4).
W ostatnich latach wprowadza się wiele
nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które
pokazują nowe spojrzenie na technologie
budowy toru, w miejscu występowania
skokowej zmiany sztywności podłoża szyny przy np. dojazdach do przejazdów kolejowych czy obiektów mostowych [30,31].
Na rys. 5 przedstawiono przykładowy wykres ugięć toru na granicy nawierzchnia
podsypkowa a bezpodsypkowa (analiza
statyczna) [32]. Jak widać z wykresu ugięcia, skokowa zmiana podparcia szyny kolejowej, powoduje znaczną zmianę parametrów geometrycznych toru (np. osiadanie
czy wichrowatość – biorąc pod uwagę
jeszcze możliwość różnej pracy toków szynowych).
W Europie znajduje się szereg różnych
rozwiązań stref przejściowych. Do najbardziej znanych rozwiązań można zaliczyć:
• technologia konstrukcji nawierzchni
RHEDA,
• instalacja dodatkowych szyn pomiędzy
szyny toczne na odcinku ok. 20 m przed
wprowadzeniem nowej nawierzchni,
• stosowanie zabiegu sklejania podsypki,
• umieszczanie pod podkładami rusztu
stalowego (firma Rhomberg),
• zmiana długości podkładów przed oraz
za obiektem inżynieryjnymi,
• strefa przejściowa w postaci płyty betonowej,
• strefa dojazdowa wzmocniona kolumnami cementowymi.
Niektóre stosowane rozwiązania pokazano na rys. 6.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

6. Przykłady rozwiązań stref przejściowych przed obiektami inżynieryjnymi
a) konstrukcja strefy przejściowej z dodatkowymi szynami wewnątrz
b) rozwiązanie strefy dojazdowej do nawierzchni w tunelu
c) sklejanie podsypki
d) schemat wzrostu sztywności podparcia nawierzchni w przypadku zastosowania sklejania podsypki
e) rozmieszczenia płyty betonowej w torze
gdzie: 1A - płyta betonowa stosowana bezpośrednio pod szyną, 1B - płyta betonowa wylewana na torowisku, 2 - płyta wylewana pod szyną,
ale nad płytą nawierzchni bezpodsypkowej (o zmiennym przekroju), 3 - płyta żelbetowa pod szyną na obiekcie
f) strefa dojazdowa wzmocniona kolumnami cementowymi.
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Nierówność pionowa toru ma postać:

π ⋅ x 
zn = e0 ⋅ sin
 , dla 0 ≤ x ≤ l ,
 l 

(2.1)

Zastępcza nierówność opisana jest równaniami prostych
w postaci:

l
2⋅ x
, dla 0 ≤ x ≤
2,
l
7. Kształt pionowej nierówności toku szynowego: e0 – głębokość nierówności,
l − x
l – długość nierówności [28]
l
z n2 = 2 ⋅ e0 ⋅ 
 , dla ≤ x ≤ l
l


2
z1n = e0 ⋅

Lokalne nierówności w torze
Podczas eksploatacji bezstykowego toru
kolejowego powstają deformacje (nierówności) zarówno w torze jak i np. w samej
szynie. Poruszający się po nierównym torze
tabor przywraca wprawdzie kontakt toru
z podłożem, ale zjawisku temu towarzyszy wzrost oddziaływań dynamicznych taboru na tor. Wielkość tego wzrostu zależy
przede wszystkim od kształtu powstałej
nierówności i prędkości jazdy pojazdu szynowego, w znacznie mniejszym stopniu
od konstrukcji zawieszenia pojazdu szynowego i odkształcenia kół pojazdów [28].
Odkształcenia pionowe toru mają kształt
cosinusoidalny, który można dla uproszczenia obliczeń zastąpić liniami prostymi
(rys. 7) [28].
W pracy [28] współczynniki kd zwiększające oddziaływania na tor uzależniono od
wymiarów powstającej w torze nierówności o głębokości e0 i długości nierówności l.
Wartości tych współczynników w zależności od wymiarów pojedynczej nierówności,
w przypadku toru z podkładami drewnianymi można określić z wykresu na rys. 8, natomiast z podkładami betonowymi z wykresu
na rys. 9. Jak widać na rys. 2.8 i 2.9 szczególnie niekorzystne są „krótkie” nierówności l
o „dużej” głębokości e0.
W obliczeniach nawierzchni proponuje
się przyjmowanie współczynników dynamicznych kd z uwzględnieniem wpływu oddziaływania miejscowych nierówności toru
w postaci:

k d = 1 + 0 ,000085 ⋅

e0
⋅V 2
l

8. Wykres zależności współczynnika kd od
wymiarów nierówności toru na podkładach
drewnianych i prędkości pojazdu [28]

(2.2)
(2.3)

9. Wykres zależności współczynnika kd od
wymiarów nierówności toru na podkładach
betonowych z przekładkami z gumy o grubości
20 mm i od prędkości pojazdu [28]

(2.4)

gdzie:
e0 – głębokość nierówności, [mm],
l –długość nierówności, [m],
V – prędkość jazdy, [km/h].
Na rys. 10 pokazano zależność współczynnika dynamicznego kd od długości
nierówności l dla wybranych głębokości nierówności e0 i prędkości jazdy V.
Analizując widma pionowych nierówności toru otrzymuje się zależność wyrażajacą
wariancję sił dynamicznych przekazywanych przez koło na szynę [36]:

8
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10. Zależność współczynnika dynamicznego kd od długości nierówności l dla wybranych głębokości nierówności e0 i prędkości jazdy V
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(2.5)
gdzie:
v – prędkość jazdy, [m/s],
mn – masa nieusprężynowana pojazdu, [kg],
C – współczynnik sprężystości toru, [N/m].
s

Równanie to ma zastosowanie do analizy
zjawiska dla przypadków dużych prędkości jazdy, dla których szczególne znaczenie
mają oddziaływania wywołane nierównościami o krótkich falach odkształcenia [36].
Miejscowe odkształcenia powierzchni szyny i koła
Na wielkość oddziaływań dynamicznych
bardzo istotny wpływ mają nierówności
toru (przede wszystkim krótkie nierówności
pionowe) będące powodem zwiększenia
naprężeń w podtorzu nawet 2,6 raza w stosunku do obciążeń statycznych. Punkt torowiska, gdzie oddziaływania są największe,
znajduje się zawsze przed środkiem nierówności w kierunku ruchu pojazdu (rys. 2.11).
W przypadku średniego pochylenia nierówności toru mniejszego od 1 [‰] przy
długości nierówności co najmniej 2 [m], dodatkowe obciążenia nie występują [29]. Nierówność geometryczną główki szyny i przejazd koła przez taką nierówność rozważano
w pracy [33].
Zużycie faliste szyny
Podczas eksploatacji, wskutek kontaktu koła
pojazdu z szyną dochodzi oprócz pionowego
i bocznego zużycia szyny, do niekorzystnego
falistego zużycia szyny [6]. Zużycia faliste szyn
[16,23,25] są źródłem zwiększonych oddziaływań dynamicznych między kołem a szyną, przenoszących się zarówno na tabor, jak
i na nawierzchnię oraz podtorze. Powodują one

12. Zależność długości fali zużycia falistego od prędkości [9]
- BR survey (1991)
- Vancouver ‘Skytrain’ (1992)
- Harrison (1979)
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11. Naprężenia pod podsypką [29]:
1 – szyna bez nierówności, 2 – szyna z nierównością o średnim pochyleniu 10 ‰

13. Graniczna wartość prędkości przy falistym 14. Graniczna wartość prędkości przy falistym
zużyciu szyn w miejscu złamania szyny
zużyciu szyn na dłuższym odcinku toru
gdzie:

λf

– długość nierówności zużycia falistego szyny,
zgr– graniczne pionowe zużycie szyny.
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niszczenie podsypki i pozostałych elementów
składowych nawierzchni oraz są powodem
szybszego zużywania się taboru kolejowego.
Doświadczenia wskazują, że zjawisko to występuje między innymi na szynach, po których kursują szybkie pociągi pasażerskie, a ruch towarowy jest ograniczony lub wcale nie występuje.
Typowe zużycie faliste może być wyrażone jako funkcja prędkości pojazdu szynowego v oraz charakterystyki częstotliwościowej
f według wzoru L=v/f (rys. 12).
Ze względu na zwiększone oddziaływania
dynamiczne między kołem a szyną, określono
graniczne wartości prędkości przy tym rodzaju
zużycia szyny, co pokazano na rys. 13 i 14 [1].
Jak widać na rys. 13, szczególnie niekorzystne dla ruchu pociągów są krótkie fale
o stosunkowo dużej głębokości (amplitudzie).
Koniecznością zatem staje się pomiar i monitorowanie stanu szyn kolejowych [2,7,13,24]
i stanu toru, a także zwiększenie trwałości
i niezawodności szyn i toru kolejowego [3,26].
Najskuteczniejszym sposobem usuwania już
istniejącego w szynie zużycia falistego szyn
jest ich szlifowanie lub napawanie [1,35].
Jak widać z przedstawionej analizy wskutek
eksploatacji toru dochodzi do zmiany sposobu współpracy nawierzchni kolejowej z podłożem, co powoduje przede wszystkim:
• zmniejszenie efektywności przyczepności
koła na odkształconym torze,
• wzrost naprężeń w obciążonych elementach nawierzchni kolejowej,
• nadwyżki dynamiczne działające na tor
kolejowy,
• postepujące zużycie i degradację nawierzchni kolejowej.
Zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze
Powstające nierówności toru powodują
zaburzenia ruchu obrotowego koła. Wpływa to na trakcyjną efektywność koła, rozumianą jako stopień wykorzystania jego
przyczepności wynikającej z nacisków
statycznych podczas eksploatacji [22].
Dla przypadku ruchu koła po torze nierównym sinusoidalnie (rys. 15) mamy:


 2 ⋅π
⋅ l + ϑ  , gdzie: ϑ

 L

ζ (l ) = a ⋅ sin

– początkowy kąt obserwacji zjawiska [22];
przyjęto ϑ = 0 .
Prędkość zaburzeń ruchu obrotowego
koła, poruszającego się po nierówności harmonicznej wynosi [22]:

Ω * = −4 ⋅
(2.6)
gdzie:
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π 3 v2 ⋅ a2
3

L

a, l, L

⋅

Rk

 4 ⋅π 
⋅l
⋅ sin
 L


– jak na rys. 2.15;

v , Rk
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15. Odkształcenie toru opisane sinusoidą [22]

16. Zmniejszenie efektywności przyczepności koła na odkształconym torze

– odpowiednio prędkość i promień koła pojazdu.
Amplituda momentu harmonicznego zaburzenia ruchu koła, o momencie
masowym bezwładności J k wynosi:

A*M

= Jk ⋅ 4⋅

π 3 v2 ⋅ a2
L3

⋅

Rk

[22].
Moment przyczepności koła do szyny
wynosi: MΨ = Ψ t ⋅ Q ⋅ Rk . W wyni-

()

ku obliczeń porównawczych otrzymujemy:

A*M = c ⋅ MΨ

, gdzie:

c

-zmniejszenie

efektywnego wykorzystania przyczepności
koła na odkształconym torze [%].
Odkształcenie toru opisane sinusoidą, powodujące zmniejszenie przyczepności koła
z szyną, pokazano na rys. 16.
Przy nacisku koła na szynę Q=50 [ kN ], na
długości 2 [m] oraz wartości współczynnika przyczepności Ψ(ν=30) =0,2, otrzymujemy
znaczące obniżenie efektywności przyczepności przy amplitudzie większej od 5 [mm],
a teoretyczny 50 % brak przyczepności przy
agr=35,775 mm, gdzie: agr – graniczna amplituda odkształconego toru. Zwiększenie
nacisku koła powoduje zmniejszenie tego
niekorzystnego zjawiska.
Spadek trwałości nawierzchni i nadwyżki dynamiczne
Podczas eksploatacji parametry geometryczne toru ulegają zmianie [5]. Wzrastająca
wartość syntetycznego wskaźnika jakości

toru J, będąca obiektywną oceną stanu jego
utrzymania wiąże się ze spadkiem trwałości
nawierzchni (rys. 17a) czy powstawaniem
nadwyżek dynamicznych działających na tor
(rys. 17b).
Pogarszający się stan toru, powstające
nadwyżki dynamiczne, zużycia i miejscowe odkształcenia powierzchni tocznej koła
i szyny są główną przyczyną powstawania
uszkodzeń szyn. Analizy tych uszkodzeń
przeprowadzone w oparciu o informacje
o uszkodzeniach zebrane z odcinków o długości około 50 km, pozwalają opisać przebieg zjawiska rozkładem Weibulla o dystrybuancie w określonej postaci [36]:

 Qδ
F (Q ) = 1 − exp
 θ




,

(2.7)

gdzie:
Q - obciążenie ruchem, [Tg],

δ
θ

- parametr kształtu,

- parametr skali.
Analiza wykresów skumulowanej częstości rejestrowanych uszkodzeń szyn w siatce funkcyjnej rozkładu Weibulla, umożliwia
prognozowanie postępującego procesu
uszkodzeń szyn oraz określenie granicznego
obciążenia ruchem [36].
Czynniki wymienione w tym punkcie pracy są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa toru podczas jego ekploatacji.
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syntetycznego wskaźnika jakości toru J, będąca obiektywną oceną stanu jego utrzymania wiąże się ze
spadkiem trwałości nawierzchni (rys. 2.17a) czy powstawaniem nadwyżek dynamicznych działających
na tor (rys. 2.17b).
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a)

b)

 J   4,1 104  J 3  1,4  102  J 2  6  102  J  1,12

PV   12  0,06  P  0,5  V  50  J  0,5
P – nacisk na oś [kN]

17. Wpływ stanu toru J na spadek trwałości nawierzchni i nadwyżki dynamiczne [4]

Rys. 2.17. Wpływ stanu toru J na spadek trwałości nawierzchni i nadwyżki dynamiczne [4]

Wzrost naprężeń w obciążonej szynie na- warunków eksploatacyjnych kolei europej- Podsumowanie
Pogarszający
dynamiczne,
zużycia i miejscowe odkszta łcenia
wierzchni
kolejowejsię stan toru, powstające
skich (wnadwyżki
zakresie obciążenia
i konstrukcji
w pracach
[14,21], uszkodzeń
Współzależność
stanu
taboru i toru
powierzchni tocznej koła i szyny nawierzchni)
są główną znajdujemy
przyczyną
powstawania
szyn.
Analizy
tychpowoW
punkcie
2
pracy
przedstawiono
wy(patrz
dane
w
tabl.
1).
duje
w
procesie
eksploatacyjnym
skumulouszkodzeń przeprowadzone w oparciu o informacje o uszkodzeniach zebrane z odcinków o długości
brane powstające podczas eksploatacji
Jak widać z tabl. 1 największy wzrost naprę- wany przyrost odkształceń, które naruszają
około 50 km, pozwalają opisać przebieg zjawiska rozkładem Weibulla o dystrybuancie w określonej
odkształcenia i zużycia o zwiększonym od- żeń w szynie, oprócz naprężeń kontaktowych, spokojność jazdy pojazdów. Powstające niepostaci [36]:
działywaniu na tor kolejowy, powodujące powodują przede wszystkim powstające de- równości w torze wraz z pogarszaniem się jego
uszkodzenia elemetów nawierzchni kolejo- formacje toru kolejowego, płaskie miejsca na stanu obniżają trwałość nawierzchni i powowej. Działanie ich jest szczególnie widoczne kole, zmiany temperatury czy pełzanie szyn. dują powstawanie nadwyżek dynamicznych
w pracy szyny toru kolejowego. Szyna taka Pogarszające się podczas eksploatacji parame- działających na tor. Ocenę ich oddziaływań na
w eksploatowanym torze kolejowym pod- try geometryczne toru, opisane syntetycznym pracę szyny toru bezstykowego przedstawiodawana jest działaniu wielu niekorzystnych wskaźnikiem jakości toru, powodują spadek no w tabl. 1.
czynników [8,21]. Niektóre z nich wynika- trwałości nawierzchni czy powstawanie nadPowstające nierówności powodują, że podją z obciążeń od nacisków pojazdów, inne wyżek dynamicznych działających na tor. czas ruchu pojazdu pojawiają się dodatkowe,
oddziaływują głównie w czasie eksploatacji Czynniki zwiększające oddziaływania dyna- szkodliwe czynniki np. wężykowanie lokomonp. nierówności szyny, koła czy nierówności miczne na tor (np. miejscowe odkształcenia tywy, jej kołysanie czy podskakiwanie. Kształt
całego toru kolejowego. Oszacowanie war- powierzchni szyny i koła) są istotne z punktu powstającej nierówności powoduje obnitości naprężeń w szynach dla przeciętnych widzenia pracy toru podczas jego eksploatacji. żenie efektywności trakcyjnej koła pojazdu,
Tabela 1
Rodzaj i efekt obciążeń
1
1. Obciążenie pionowe:
- zginanie szyny
- zginanie główki względem szyjki
- naprężenia kontaktowe
2. Obciążenie poziome:
- zginanie szyny
- zginanie główki względem szyjki
- naprężenia kontaktowe
3. Obciążenie siłami podłużnymi:
- zginanie szyny
- zginanie główki względem szyjki
4. Wadliwy kształt obręczy kół
5. Mimośrodowe obciążenie pionowe i poziome (skręcanie szyny):

Przyczyny wywołujące
naprężenia oraz orientacyjne
wartości naprężeń [MPa]
2

Zasięg oddziaływania
3

100
60
~ 1000

do kilku m (5 m)
do kilku cm (0,2 m)
do kilku cm

100
100
~ 1000

do kilku m (2,7 m)
do kilkudziesięciu cm (0,7 m)
do kilku cm

5
20
do 300

do kilku m (2 m)
do kilku cm (0,1 m)
-

do 60

do 0,8 m

do 150

-

do 15
do 100
do 200 (najczęściej ok. 60)

-

do 50

-

do 50
nawet ponad 3-krotny wzrost
naprężeń od sił pionowych

zależny od kształtu deformacji
(rys. 2.8÷2.9)

6. Zmiany temperatury względem temperatury przytwierdzenia
7. Różnica temperatury główki
i stopki szyny
8. Pełzanie szyn
9. Naprężenia własne
10. Naprężenia technologiczne
(układanie szyn)
11. Naprężenia od wyłukowania szyny
w łukach o małych R
12. Nierówności toru
w płaszczyźnie pionowej
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rozumianej jako stopień wykorzystania jego
przyczepności wynikającej z nacisków statycznych. Wskutek znacznej sztywności toru kolejowego powstają obszary braku kontaktu toru
z podłożem, co stwarza niekorzystne warunki
jego podparcia, ujemnie wpływając np. na
stateczność eksploatowanego toru bezstykowego. Płaskie wytarcia obręczy w zestawach
kołowych mają bezpośredni wpływ na naprężenia powstające w nawierzchni, a zwłaszcza
w szynach. Takie wytarcia są jedną z głównych
przyczyn pękania szyn, szczególnie w porze
zimowej, przy niskich temperaturach [21]. Przy
splocie niekorzystnych czynników (niska temperatura, zły stan uresorowania wagonu, duży
nacisk koła na szynę) mogą powodować masowe uszkodzenia szyn. Wpływ sztywności nawierzchni kolejowej na pionowe zużycie szyn
jest istotny i za najlepszą uważa się sztywność
100÷150 kN/mm [36]. Koła taboru o mniejszych średnicach zwiększają ryzyko uszkodzeń
powierzchni szyn. Zwiększenie prędkości jazdy
pojazdów skutkuje wzrostem liczby uszkodzeń
szyn, spowodowanych dużą częstotliwością
uderzeń. 
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Projekt geotechniczny

wzmocnienia podtorza suwnicy bramowej
Maciej Hawrysz, Ewa Twardysko

Współczesne hale magazynowe charakteryzują się lekką konstrukcją nieprzystosowaną do przenoszenie dużych obciążeń , stąd często instaluje się w nich
suwnice bramowe umożliwiające szybki rozładunek materiałów i ich transport do magazynu. Prezentowana praca jest przykładem projektowania geotechnicznego torowiska suwnicy bramowej o udźwigu 8 ton przewidzianej do instalacji w magazynie wyrobów hutniczych w jednym z miast na terenie
Dolnego Śląska. Przedstawione rozwiązanie projektowe dotyczy wzmocnienia podłoża gruntowego uformowanego z gruntów antropogenicznych o
ograniczonej nośności. Projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi [12] i normami zharmonizowanymi z Eurokodem 7 [6]
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Charakterystyka obiektu i warunków
geotechnicznych jego realizacji
Warunki gruntowo - wodne
Zakład w którym planowana jest instalacja suwnicy bramowej znajduje się we
wschodniej części miasta Świdnica. Teren
inwestycji położony jest w bliskim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy ,obecnie spełnia
funkcję placu składowo – manewrowego
utwardzonego warstwą asfaltową.
W roku 2011 zostały wykonane badania
podłoża gruntowego w rejonie projektowanej hali [2]. W ramach rozpoznania geotechnicznego wykonano sondowania penetracyjne próbnikiem przelotowym ( RKS
) w 5 punktach do głębokości 3,8 – 4,4 m
oraz przeprowadzono sondowania dynamiczne sondą ciężką DPH. W wyniku przeprowadzonych sondowań stwierdzono, że
pod warstwą asfaltu występują grunty antropogeniczne (Mg ), złożone z gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym, z domieszką piasku, kamieni, żużla i kawałków
cegieł, z zawartością części organicznych
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2-3 %. Ta warstwa zalega do głębokości
1,5 – 1,8 m ppt i powstała wyniku wyrównywania naturalnego obniżenia terenu
w kierunku rzeki. Pod względem składu
granulometrycznego warstwa nasypu odpowiada pyłowi z iłem i piaskiem ( saclSi
) .Nasyp charakteryzuje się niskim oporem
penetracji przy sondowaniu dynamicznym ( 1-3 uderzenia na 10 cm wpędu sondy) , co dowodzi jego bardzo ograniczonej
nośności .
Pod nasypami stwierdzono występowanie bardzo zagęszczonych żwirów
z piaskiem (saGr). Stopień zagęszczenia
żwirów na podstawie sondowań z interpretacją według normy [ 9 ] wynosi 0,83
– 0,89. Warstwa ta stanowi nośne podłoże
gruntowe .
Z otworów pobrano próbki o naturalnej wilgotności - kategoria B, klasa 3, [7]
do badań laboratoryjnych. W ramach tych
badań oznaczono: skład ziarnowy, wilgotność naturalną, gęstość objętościową
gruntów nasypowych po skomprymowaniu.
Wymienione warstwy zalegają praktycznie horyzontalnie , a poziom wody
o zwierciadle swobodnym występuje na
głębokości 3,3 m ppt. Zatem , występujące warunki gruntowo-wodne w podłożu
przyszłego torowiska suwnicy kwalifikują
się jako złożone ze względu na warstwę
słabonośnego nasypu.
W przypadku projektowania pełnej
wymiany warstwy gruntów antropogenicznych badania wykonane w ramach
dokumentacji geotechnicznej [2] można
było uznać za wystarczające. W przypadku
zamiaru pozostawienia części warstwy nasypów w podłożu konieczne było dodatkowe ich rozpoznanie.
Dlatego w 2013 r. wykonano dodatkowe
badania: badanie płytą dynamiczną (VD),
ścinarką obrotową (TV) i penetrometrem
tłoczkowym (PP) bezpośrednio pod nawierzchnią asfaltową . Wyniki tych badań
pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości

na ścinanie bez odpływu cu gruntu nasypowego oraz modułu odkształcenia E przy
wykorzystaniu niemieckiej instrukcji badań podłoża dróg [13 ] na podstawie uzyskanych wartości modułu dynamicznego
EVD . Stosunek prędkości fali akustycznej do
osiadań pod obciążeniem dynamicznym
płyty wyniósł 5,8 – 7,0, świadczy to o wysokiej ściśliwości gruntu oraz o dużej trudności w jego zagęszczaniu . Wówczas zaleca
się według [ 13] stabilizację spoiwem lub
wymianę takiej warstwy .
Parametry geotechniczne wydzielonych
warstw gruntowych
Do oceny charakterystycznych wartości
parametrów geotechnicznych wydzielonych w podłożu gruntowym warstw wykorzystano zarówno bezpośrednio wyniki
badań polowych i laboratoryjnych (ciężar
objętościowy γ, wytrzymałość na ścinanie
bez odpływu cu) jaki i zależności korelacyjne dla wyprowadzenia efektywnych
parametrów wytrzymałości ( ef. kąt tarcia
wew. Φ’ i ef. spójność c’) [3] oraz modułu
odkształcenia E0 [7] .
W rezultacie do obliczeń nośności podłoża i osiadań torowiska przyjęto ostrożnie
oszacowane następujące wartości charakterystyczne parametrów:
* dla warstwy (nasypu niekontrolowanego) gruntu antropogenicznego Mg (saclSi)
• ciężar objętościowy γ = 21,1 kN/m3,
• wytrzymałość na ścinanie bez odpływu
cu = 37 kPa,
• efektywny kąt tarcia wewnętrznego Φ’ =
11,5 0 ,
• efektywna spójność c’ = 14 kPa ,
• moduł odkształcenia E0 = 15 MPa
* dla warstwy żwiru z piaskiem ( saGr )
• ciężar objętościowy γ = 18,1 kN/m3,
• efektywny kąt tarcia wewnętrznego Φ’ = 35 0 ,
• moduł odkształcenia E0 = 100 MPa.
Przy czym efektywny kąt tarcia wewnętrznego Φ’ i efektywna spójność c’,
ze względu na brak badań wytrzymałości
typu CD dla gruntów antropogenicznych
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1. Schemat przekroju poprzecznego szyny jezdnej i jej mocowania (www.ghsa.pl)

przyjęto według danych z literatury [14] .
Rekomendowane wartości Φ’ i c’ dla gruntów rodzimych odpowiadających gruntowi o uziarnieniu saclSi w konsystencji
twardoplastycznej wynoszą: Φ’ = 20 – 240
i c’ = 25 – 35 kPa.
Ponieważ rozważana warstwa nasypu
posiada cech podobne do gruntów zwałowych powstających z nakładu złóż kopalin
użytecznych , przyjęto ich wytrzymałość
na ścinanie na poziomie 55% wytrzymałości standardowej [1]. Stąd podana powyżej
ocena wartości parametrów Φ’ i c’ .
Konstrukcja suwnicy jest prosta co przy
złożonych warunkach gruntowych ze
względu na występowanie nasypów niekontrolowanych kwalifikuje inwestycję do
II kategorii geotechnicznej

• ciężar suwnicy (stały) przenoszony na
szynę przez 1 koło Gt : Gt = 0,25 x Qs =
36,05 kN
• maksymalny ciężar podnoszony (obciążenie zmienne) przekazywane na koło Q
= 78,48 kN/2 = 39,24 kN
• ciężar 1 mb szyny Gs = 0,42 kN
• ciężar bloczka podtorza (1,0 x 0,4 x 0,25
m) Gb = 2,30 kN.
Zatem sumaryczne obciążenie stałe
przenoszone przez bloczek podtorza na
podłoże wyniesie:
Gp = Gt + Gs + Gbl = 36,05 + 0,42 + 2,30 =
38,77 kN.
ocenę wytrzymałości gruntu w według hipotezy Treski czyli wytrzymałość odpowiadającą
Wartości
oddziaływań
na
podtorze
wartości parametru cu . W dalszym okresie eksploatacji, ze względu na występowanie pod
Do sprawdzenia
warunku nośności
Sprawdzenie
stanuwystąpią
granicznego
warstwą
gruntów antropogenicznych
warstwy żwirów
w strefie aeracji,
warunki znoprzyjęto
uproszczony,
najmniej
korzystny
śności
dla
istniejących
warunków
geoodpływem ( po rozproszeniu ciśnienia porowego w nasypie ) dla której to sytuacji
układ sił obciążających
gruntowe
technicznych
wytrzymałość
gruntów w podłoże
podłożu określają
efektywne
parametry właściwe dla hipotezy
Coulomba-Mohra
który przedstawia, czyli
Rys.2. Φ' i c' .
Do obliczeń przyjęto oddziaływania:
Dane techniczne suwnicy i konstrukcja toUtrata stateczności suwnicy spowodo• ciężar konstrukcji suwnicy: Qs = 144, 21 kN wana wyparciem gruntu spod torowiska
rowiska
Konstrukcja suwnicy bramowej firmy
ZREMB SB-8 o udźwigu Q = 8t składa się
z dźwigara opartego na dwóch podporach oraz kół jezdnych poruszających się
po szynie ułożonej na podłożu.
Dźwigar suwnicy bramowej wykonany
jest z profili dwuteowych walcowanych.
Rozpiętość suwnicy wynosi 20 m. Suwnica
będzie wyposażona we wciągnik linowy
typu 11T10726 MA firmy Balkancar z chwytakiem elektromagnetycznym.
Konstrukcja suwnicy składa się z dźwigara opartego na dwóch podporach oraz
kół jezdnych poruszających się po szynie
ułożonej na podłożu po torowisku o długości 38 m i szerokości 20 m. Masa suwnicy z wyposażeniem wynosi 14,7 tony
Suwnica poruszać się będzie po szynach
typu dźwigowego A65 z elastycznym mocowaniem. Długość szyn wynosi od 6 do
18 m, masa 43,1 kg/mb, moduł Younga- E
= 2,1 x 105 MPa a moment bezwładności
2. Schemat statyczny obciążeń podłoża (oddziaływania)
przekroju szyny 3190 x 10-8m4.
Rys. 2. Schemat statyczny obciążeń podłoża (oddziaływania)
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Konstrukcja elastycznego mocowania
pozwala na budowę torowisk wysokiej
jakości, dostosowanych do różnych obciążeń i natężenia pracy. Torowiska te charakteryzują się znacznie dłuższymi okresami
użytkowania w porównaniu do torowisk
tradycyjnych.
Zaprojektowano podtorze z elementów
prefabrykowanych ( bloczków ) wykonanych z betonu C20/25, zbrojonych stalą
o wymiarach: długość L = 1000 mm, wysokość H = 250mm, szerokość S = 400 mm,
ciężar Gb = 2,30 kN.
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Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

• pochylenia podstawy (γ = 0) : bc = 1
• nachylenia obciążenia: ic = 1 oraz dla
naprężenia w gruncie przyległym do
fundamentu w poziomie posadowienia
(20 cm betonu i 15 cm tłucznia): q = 24
kN/m3 x 0,2 m + 18,15 kN/m3 x 0,15 m =
10,24 kN/m2 wyniesie: Rk / B x L= 5,14 x
37 x 1,08 + 10,24 = 215,6 kPa
Stąd Rk = 86,2 kN a Rd = Rk/ γR = 86,2/ 1,4
= 61,6 kN
Warunek obliczeniowy: Ed = 111 kN < Rd =
62 kN nie został spełniony.
Dla fazy eksploatacji obiektu (warunki
„z odpływem” ) opór graniczny podłoża Rk
określa wzór: Rk / BxL= ck’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq
+ 0,5 γ ‚ B’ N γ s γ i γ do którego po wstawienie poniższych wartości współczynników
nośności: Nq = eπ tgφ tg2(450 + φ’/2) = 2,723,14
x tg11,5
tg2 (450 +11,50/2) = 1,89 x 1,50 = 2,83
Nc = (Nq – 1) ctg φ’ = 8,99 , N γ = 2 (Nq -1)
tgφ’ = 0,74,
kształtu fundamentu: sq = 1+ B/L sinφ’ =
3. Schemat obliczeniowy dla oceny stanu granicznego nośności
1,08, sc = (sq Nq -1) (Nq -1) = 3,76 s γ = 1 –
Rys. 3. Schemat obliczeniowy dla oceny stanu granicznego nośności
0,3B/L= 0,88,
wymaga sprawdzenia warunku stanu gra- do normy EC 7 [ 6 ] w którym przyjmuje nachylenia podstawy (α= 0): bq= b γ = bc
się wartości
charakterystyczne
paramenicznegostanu
nośności
podłoża gruntowego
= 1,00 oraz
Do sprawdzenia
granicznego
nośności zastosowano
podejście
obliczeniowe
2* zalecane
geotechnicznych
oddziaływania nachylenia obciążenia: iq = i γ = ic = 1,00
GEO wyrażonego
nierównością
rzez Załącznik
Krajowyponiższą
do normy
EC 7 [ 6: ] wtrów
którym
przyjmuje sięi wartości
Vd = Ed ≤ Rdparametrów geotechnicznych zi uwzględnieniem
cząst- otrzymamy ; Rk / B x L = 499,37 kPa.
harakterystyczne
oddziaływania współczynników
z uwzględnieniem
kowych
w
wysokości
:
γ
Stąd opór
gdzie:
=
1,35
dla
obciąG
i graniczny podłoża to Rk = 499,37
współczynników cząstkowych w wysokości : γG = 1,35 dla obciążeń niekorzystnych stałych
Ed – wartość obliczeniowa efektów oddzia- żeń niekorzystnych stałych i γQ = 1,5 dla x 0,4 = 199,75 kN , a jego wartość obliczeQ = 1,5 dla obciążeń zmiennych . Stąd , wartości efektów oddziaływań dla najbardziej
ływań,
obciążeń zmiennych. Stąd, wartości efek- niowa wyniesie Rd = Rk/ γ R = 199,75/ 1,4 =
iekorzystnego
układu obciążeń (obliczeniowa wartość obciążenia podłoża) wyniesie :
Vd – wartość obliczeniowa składowej pio- tów oddziaływań dla najbardziej nieko- 142,68 kN.
Ed = Vd =nowej
γG xobciążenia,
GP + γQ x Q = 1,35 x 38,77 kN +
1,5 x 39,24
kNobciążeń
= 111,20
kN.
rzystnego
układu
(obliczeniowa
Natomiast wartość obliczeniowa efekjak wcześniej
wspomnianotów oddziaływań ( obliczeniowa wartość
Wartość obliczeniowa
oporu granicznego
podłoża
Rd została
wartość
Rd - wartość obliczeniowa
obciążenia
podłoża) wyniesie:
oporu graniczstalona znego
uwzględnieniem
częściowego współczynnika
γR x=38,77
1,4 dla
składowej pionowej obciążenia ) kształtuje
Ed = Vd = γGbezpieczeństwa
podłoża.
x GP + γQ x Q = 1,35
kN dwu
ytuacji ; nośności
w warunkach
bez odpływu
w warunkach
odpływem wód się na poziomie:
Ponieważgruntu
w podłożu
występują grunty
+ 1,5 xi 39,24
kN = 111,20z kN.
spoiste, W
obliczenia
należy przeprowadzić
Wartość
obliczeniowa
oporu graniczne- Ed = Vd = γG x (GK +Gfk) + γQ x QK = 1,35x(38,77
nfiltracyjnych.
obu przypadkach
w obliczeniach
przyjęto
:
dla
2
sytuacji
obliczeniowych
:
trwałej
go
podłoża
R
została
jak
wcześniej wspo- kN + 10,49) + 1,5x 39,24 kN = 125,4 kN
głębokość posadowienia – hf = 0,35 m
d
(okres
eksploatacji
obiektu)
i
przejściowej
Zatem warunek obliczeniowy: Ed = 125
mniano
ustalona
z
uwzględnieniem
częobciążenie stałe na podłoże pod bloczkiem podtorza – GP = 38,77 kN
(okres
budowy)
[
6
].
ściowego
współczynnika
bezpieczeństwa
kN
≤ Rd = 143 kN został spełniony.
wymiary fundamentu (bloczka): B = 0,4 m, L = 1 m
Z powyższych obliczeń wynika że noW okresie budowy i początkowym γR = 1,4 dla dwu sytuacji ; nośności gruntu
ciężar gruntu nad fundamentem: Ggk = 0
okresie eksploatacji suwnicy, ze względu w warunkach bez odpływu i w warunkach śność gruntu na wyparcie w warunkach
wpływunawody
nie uwzględniono, gdyż występuje na głębokości h1 > B
przewidywany krótki czas jej instalacji z odpływem wód infiltracyjnych.
W obu bez odpływu zostanie przekroczona . Podpodłożewtraktuje
jako jednorodne,
gdyż miąższość
nasypu
pod fundamentem
podłożusię
wystąpią
warunki współpracy
przypadkach
w obliczeniach
przyjęto: m > 2B.
łoże wymaga wzmocnienia, pomimo spełOpór graniczny
fazyrozproszebudowy ( warunki
„bezposadowienia
odpływu” )–wyznaczony
k dlabraku
obiektu podłoża
z gruntemRprzy
• głębokość
hf = 0,35 m zgodnie
nienia stanu granicznego nośności w wazależnością
11 ]ciśnienia
:
nia w[ nim
porowego . W takiej • obciążenie stałe na podłoże pod blocz- runkach odpływu wód infiltracyjnych
kiem podtorza – GP = 38,77 kN
przyjmuje
czyli dla fazy eksploatacji obiektu
Rk / BxLsytuacji
= (π +2)
cu bc scsię
ic ocenę
+q, wytrzymałodla współczynników:
ści gruntu w według hipotezy Treski
czyli
•
wymiary
fundamentu
(bloczka):
B
=
0,4
'
kształtuwytrzymałość
fundamentu :odpowiadającą
sc = 1+ 0,2 B'/Lwartości
= 1,08 m, L = 1 m
Wzmocnienie podłoża z zastosowapochylenia
podstawy
(γ
=
0)
:
b
=
1
c
parametru cu . W dalszym okresie eksplo- • ciężar gruntu nad fundamentem: Ggk = 0 niem stabilizacji chemicznej i mecha= 1 oraz dlapod
naprężenia
w gruncie
nachylenia
obciążenia
ic występowanie
atacji,
ze względu: na
• wpływu
wody nie uwzględniono, gdyż nicznej
rzyległym
do fundamentu
poziomie posadowienia
(20 cm
i 15h1cm
warstwą
występuje
na betonu
głębokości
gruntów w
antropogenicznych
> B tłucznia):
3
3
2
Przy projektowaniu konstrukcji wzmocwarstwy żwirów w strefie aeracji, wystą- • podłoże traktuje się jako jednorodne,
x 0,2 m + 18,15 kN/m x 0,15 m = gdyż
10,24miąższość
kN/m nasypu pod fundamen- nienia podtorza wzięto pod uwagę za= 24 kN/m
pią warunki z odpływem (po rozproszeniu ciśnienia porowego w nasypie) dla
równo konieczność zapewnienia jego
tem m > 2B.
której to sytuacji wytrzymałość gruntów
Opór graniczny podłoża Rk dla fazy bu- mrozoodporności jak i podwyższenia wyw podłożu określają efektywne para- dowy (warunki „bez odpływu” ) wyznaczo- trzymałości gruntu antropogenicznego
metry właściwe dla hipotezy Coulomba ny zgodnie z zależnością [11]:
zalegającego bezpośrednio pod torowi-Mohra, czyli Φ› i c’ .
Rk / BxL = (π +2) cu bc sc ic +q, dla współ- skiem. Jednocześnie wystąpi efekt zmniejszenia ściśliwości podłoża gruntowego,
Do sprawdzenia stanu granicznego no- czynników:
śności zastosowano podejście obliczenio- • kształtu fundamentu : sc = 1+ 0,2 B’/L’ = a tym samym ograniczenie osiadań torów
we 2* zalecane przez Załącznik Krajowy
suwnicy.
1,08
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Zaprojektowano wykonanie pod bloczkami wzmocnienia podtorza z gruntów
stabilizowanych spoiwem, w 2 warstwach:
• dolna warstwa o grubości 30 cm - stabilizacja gruntu zalegającego w podłożu
cementem o wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rm > 1.5 MPa,
• górna warstwa o grubości 15 cm stabilizacji popiołowo-żużlowej o wytrzymałości Rm > 2,5 MPa przygotowywanej
poza budową . Poniżej warstw stabilizowanych spoiwami wykonana zostanie
dodatkowa warstwa o miąższości 0,3 m
z zagęszczonego gruntu gruboziarnistego ( pospółki ) do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0.
Proponowany sposób wzmocnienia
podtorza przedstawia Rys. 4 będący jednocześnie schematem obliczeniowym do
sprawdzenia warunku stanu granicznego
nośności w fazie budowy i początkowego
okresu eksploatacji suwnicy (warunków
w podłożu „bez odpływu”.
4. Projekt wzmocnienia podtorza. Schemat obliczeniowy
efektów
oddziaływań
( obliczeniowa
wartość
składowej
pionowej
obciążenia podłoża
Rys.
4. Projekt wzmocnienia
podtorza.
Schemat
obliczeniowy
.
Dane przyjęte do obliczeń nośności
gruntowego
)
wynosi
:
E
=
γ
x
(G
+G
)
+
γ
x
Q
=
131,98
kN od=
V
podłoża uwarstwionego :
i charakterystyczne
wartości
nych w podłożu warstw obliczeniowych.
d
d
G Do Knicznych
fk
Q
K
Zaprojektowano
wykonanie
pod
bloczkami
wzmocnienia
podtorza
z
gruntów
stanubezpieczeństwa
granicznego GEO:
Ed suwnicy
= 132 kNdziaływań
≤ Rd(obciążeń).
= 134 kN został spełniony.
• dane geometryczne h = 0,75 m, Warunek
B = 0,40 oceny
eksploatacji
stabilizowanych
spoiwem, w 2 warstwach:
m, b = h/3 =0,75/3 = 0,25 m. głębokość
W wykorzystanej metodzie oceny osiaprzyjęto charakterystyczne
wartości grawarstwa
o grubości
30 cm - oddziałystabilizacja
gruntu
zalegającego
w podłożu
cementem
posadowienia hf = 1,1 m
niczne
obliczeniowych
efektów
końcowych
torowiska,
wartości
edo- o
Ocena- dolna
stanu
granicznego
użytkowalności
SLSdań
wytrzymałości
na
jednoosiowe
ściskanie
Rm
>
1.5
MPa,
• obciążenie fundamentu (bloczka): siła wań, określone przez producenta suwnicy metrycznych modułów ściśliwości pier- górna
15 cm stabilizacji
[4] warstwa
w postaci:o grubości
różnicy osiadań
wotnej i wtórnej M0 i oMwytrzymałości
ponowa od obciążeń stałych Gk = 38,77
poziomów popiołowo-żużlowej
ze względu na brak
Rm
>
2,5
MPa
przygotowywanej
poza
budową
. Poniżej
stabilizowanych
spoiwami
główki szyny po obu stronach toru: Δsmax < 5 badań
kN
tychwarstw
parametrów,
przyjęto na podObliczeniamm,
wykonano
metodą
jednoosiowych
odkształceń
pionowych
wydzielonych
w
zostanie
dodatkowa
warstwa
o
miąższości
0,3
m
z
zagęszczonego
gruntu
• siła pionowa od obciążeń zmiennych Qwykonana
stawie
ostrożnego
oszacowania
z
danych
(Rys.
5)
oraz
względnej
różnicy
osiadań
k
podłożu
warstw
obliczeniowych.
Do
oceny
bezpieczeństwa
eksploatacji
suwnicy
przyjęt
gruboziarnistego
( pospółki
do wskaźnika
zagęszczenia
Is =i 1,0.
literaturowych
wzdłużny szyny
δs < 0.3 %)(Rys.
= 39,24 kN
badań polowych [5].
6).
wartości
graniczne
obliczeniowych
efektów
oddziaływań,
określone prze
Proponowany
sposóbschematach
wzmocnienia
podtorza
przedstawia
Rys. 4gruntów
będący jednocześnie
• wymiary „fundamentu”: B*= B + charakterystyczne
Dla warstwy
antropogeniczb = 0,65
W przyjętych
obliczenioproducenta
suwnicy
[4]najniekorzystniejszy
w postaci
: różnicy
osiadań
główki
szyny Mpo
obu
schematem
obliczeniowym
do sprawdzenia
warunku
stanu
granicznego
nośności
wi fazie
nychpoziomów
wyprowadzono
wartości
M0 stronac
m, L* = L + b = 1,25 m
wych
założono
układ
i
początkowego
okresu
eksploatacji
suwnicy
(
warunków
w
podłożu
„bez
odpływu”.
torunim
:budowy
Δsobciążeń
<
5
mm,
(
Rys.
5
)
oraz
względnej
r
óżnicy
osiadań
wzdłużny
szyny
δs < 0.
• ciężar „fundamentu” z gruntem nad
oraz
to,
że
promień
zasięgu
z
oszacowanej
wartości
E
=
15
MPa
z
bamax
0
Dane
przyjęte
do
obliczeń
nośności
podłoża
uwarstwionego
:
Gfk = 15,39 kN
oddziaływania
pojedynczego
bloczka
dań
płytą
dynamiczną,
stosując
korelacje
% ( Rys.6 ).
- dane
geometryczne
h R= =0,75
BW
= 0,40
b = h/3 =0,75/3
= 0,25
w torowisku
wynosi
2L =m,
2 m.
zasię-m, podane
w normie
• naprężenie gruntu w poziomie posado[10] m.
jak dla gruntów
= 1,1 m bloczki. rodzimych: M0 = 12,8 MPa, M = 21,4 MPa.
głębokość
hf przyległe
wienia obok fundamentu: q‘ = 21,72 kPa
gu tymposadowienia
znajdują się tylko
- obciążenie
fundamentu
( bloczka
): siła ponowa
od obciążeń
= 38,77 kN
Jednostkowy opór graniczny podłometoda
obliczeniowa
Natomiast
dla stałych
warstwyGkzagęszczonych
Zastosowana
kN wartość M0 = M = 111 MPa ustalo- siłazgodnie
pionowaz od
zmiennych
Qk = 39,24
ża oszacowany na podstawie podanego
EC obciążeń
7 wykorzystuje
charakteryżwirów
*
- wymiary
B*= B + bgeotech= 0,65 m, L
+ b = 1,25normy
m [10].
wcześniej wzoru i wyznaczonych współstyczne„fundamentu”:
wartości parametrów
no =naLpodstawie
- ciężar „fundamentu” z gruntem nad nim Gfk = 15,39 kN
czynnikach: kształtu fundamentu – sc = 1+
'
0,2 B*/L* = 1,10, pochylenia podstawy – b-cnaprężenie gruntu w poziomie posadowienia obok fundamentu: q = 21,72 kPa
Jednostkowy opór graniczny podłoża oszacowany na podstawie podanego wcześniej wzoru i
= 1 i nachylenia obciążenia - ic = 1 wyniewyznaczonych współczynnikach: kształtu fundamentu – sc = 1+ 0,2 B*/L* = 1,10, pochylenia
sie Rk/ L* x B*= 230,92 kPa
podstawy – bc = 1 i nachylenia obciążenia - ic = 1 wyniesie Rk/ L* x B*= 230,92 kPa
Stąd opór graniczny podłoża Rk = 230,92
Stąd opór graniczny podłoża Rk = 230,92 x 0,81 = 187,04 kN , a obliczeniowa wartość tego
x 0,81 = 187,04 kN, a obliczeniowa wartość
to Rd = Rk/ γR = 187,04/ 1,4 = 133,60 kN. Równocześnie obliczeniowa wartość
tego oporu to Rd = Rk/ γR = 187,04/ 1,4 oporu
=
133,60 kN. Równocześnie obliczeniowa
wartość efektów oddziaływań (obliczeniowa wartość składowej pionowej obciążenia podłoża gruntowego ) wynosi: Ed = Vd
= γG x (GK +Gfk) + γQ x QK = 131,98 kN
Warunek stanu granicznego GEO: Ed =
132 kN ≤ Rd = 134 kN został spełniony.
Ocena stanu granicznego użytkowalności SLS
Obliczenia wykonano metodą jednoosiowych odkształceń pionowych wydzielo16

5. Schemat obliczeniowy osiadań torów suwnicy

Rys. 5. Schemat obliczeniowy osiadań torów suwnicy

10 obciążeń
/2014
pr zegląd komunikWacprzyjętych
yjny schematach obliczeniowych założono najniekorzystniejszy układ
oraz

Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego
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Próba oszacowania niepewności
pomiarowych w badaniach odkształcalności podtorza
Michał Pawłowski
W artykule podjęto próbę oszacowania niepewności pomiarowych występujących w trakcie wyznaczania wartości modułów odkształcenia podtorza i
wskaźników odkształcenia. Opisano sposób wyznaczania niepewności w pomiarach pojedynczych i seryjnych. Z wykorzystaniem przykładowych wyników
badania odkształcalności podłoża obliczono niepewności pomiarowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano wnioski.
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Przystosowanie polskich linii kolejowych
do wymagań umów międzynarodowych często wymaga, nie tylko wymiany nawierzchni,
ale także przebudowy podtorza. Modernizacja podtorza, w przypadku nieskomplikowanych warunków gruntowo-wodnych,
obejmuje najczęściej wbudowanie w górną
strefę podtorza warstw ochronnych oraz
wykonanie stosownego odwodnienia linii.
Prace naprawcze poprzedzane są wstępnymi badaniami geotechnicznymi obejmującymi m. in. określenie rodzajów i właściwości
gruntów podtorza. Na podstawie wyników
tych badań dobiera się odpowiednie rodzaje
i grubości warstw ochronnych umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości modułów odkształcenia podtorza mierzonych na
torowisku.
W trakcie przebudowy podtorza wykonuje się kontrolne badania geotechniczne
umożliwiające korektę, przyjętego w projekcie, sposobu wzmocnienia podtorza. Zmiany
wprowadza się w przypadku stwierdzenia
gorszych, niż założonych w projekcie, właściwości podtorza. W celu określenia efektu zastosowanego wzmocnienia podtorza i jakości
wykonanych prac naprawczych wykonuje
się odbiorcze badania geotechniczne. Wspomniane badania wstępne, kontrolne i odbiorcze obejmują między innymi określenie
wartości modułów odkształcenia oraz wskaźników zagęszczenia podtorza. W określonych
lokalizacjach wykonuje się pojedyncze pomiary bez możliwości powtórzenia próby.
Wobec powyższego znajomość sposobu przeprowadzania próbnych obciążeń
podtorza, dla określenia wartości modułów
18
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jego odkształcenia, oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników jest niezmiernie
ważna. Oszacowanie niepewności pomiarowych umożliwia ponadto porównywanie
wyników oznaczeń wykonywanych różnym
sprzętem i przez różnych badaczy.
Niepewności pomiarowe

wielu wielkości wejściowych to wynik pomiaru tej wielkości jest funkcją wielu argumentów [1]:

Y = f ( X 1 , X 2 ,, X m )

Niepewność standardową złożoną, gdy
argumenty funkcji (4) są niezależne, oblicza
się ze wzoru [1]:

 ∂f
u (Y ) = ∑ 
i =1  ∂X i
n

Pomiarom towarzyszą zakłócenia o różnym charakterze i dlatego wartości prawdziwe mierzonych wartości są nieznane. W wyniku doświadczeń można jedynie określić
przedziały wartości, w których z określonym
prawdopodobieństwem zawierają się wartości prawdziwe. Granice zmienności wyników pomiarów określa niepewność pomiarów. Charakteryzuje ona zatem dokładność
określenia wartości mierzonych i powinna
być obliczana dla każdego pomiaru [1].
Wynik pomiaru w postaci ogólnej przedstawia poniższe równanie [1]:

Y = (Ys + PΣ ) ± U (Y )

(1),

gdzie:
Y – wynik pomiaru, Ys – wynik surowy, PΣ –
poprawka sumaryczna kompensująca wyznaczalne błędy systematyczne, U(Y) – niepewność rozszerzona
Po uwzględnieniu poprawek otrzymuje
się ostateczny wynik pomiaru w postaci [1]:

Y = Y pop ± U (Y )

(2).

Niepewność rozszerzoną, podawaną wraz
z wynikiem pomiaru wyznacza się jako wielokrotność niepewności standardowej [1]:

U (Y ) = k ⋅ u ( y )

(3),

gdzie: U(Y) – niepewność rozszerzona, u(Y) –
niepewność standardowa, k – współczynnik
rozszerzenia
Wartość współczynnika rozszerzenia k
przyjmuje się w zależności od poziomu ufności przyporządkowanego przedziałom niepewności. Najczęściej k = 2 dla P = 1 - α ≈ 0,95
lub k = 3 dla P = 1 - α ≈ 0,99 [1].
Gdy wyznaczana wielkość Y zależy od

(4).

2


 ⋅ u 2 ( X i )


(5).

Do obliczenia niepewności standardowej
złożonej (5) konieczne jest określenie niepewności składowych cząstkowych u(Xi),
związanych ze wszystkimi wielkościami wejściowymi i wpływającymi na wynik pomiaru.
Niepewności standardowe można wyznaczyć na podstawie serii obserwacji (metoda
A) lub innymi bardziej praktycznymi sposobami (metoda B) [1].
Jeżeli liczba wyników w serii jest dostatecznie duża (n > 30) to można przyjąć, że niepewność standardowa u(X) wyniku surowego
jest równa odchyleniu standardowemu [1]:

u( X ) =

∑ (x

i

− x)

2

(6),

n −1

gdzie: xi – wyniki kolejnych pomiarów w serii, n – liczba pomiarów w serii, u(X) – niepewność standardowa
Niepewność standardową można zmniejszyć poprzez wyznaczenie wartości średnich
z pomiarów. Niepewność standardową dla
średniej z serii obserwacji wyznacza się ze
wzoru [1]:

u( X )
u( X ) =
n

∑ (x

i

− x)

n ⋅ (n − 1)

2

(7).

Wykonując serię pomiarów, w warunkach
powtarzalnych, otrzymuje się zbiór wyników
surowych, których zmienność odwzorowuje
zmienności błędu przypadkowego.
W przypadku wykonywania pojedynczych pomiarów niepewność standardową wyznacza się na podstawie właściwości
przyrządów, danych uzyskanych podczas
kalibracji lub z wcześniejszych pomiarów.
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Najczęściej niepewność standardową w pojedynczych pomiarach ocenia się na podstawie błędów aparatury pomiarowej [4].
Pomiary odkształcalności podtorza i ich
niepewności
Odkształcalność podtorza określana jest
w trakcie jego próbnych obciążeń. Obciążenia wykonuje się z zastosowaniem aparatury
złożonej z: sztywnej płyty stalowej o średnicy 300 mm, dźwignika hydraulicznego wraz
z kompletem przedłużek i przegubem sferycznym, pompy olejowej z odpowiednio
skalibrowanym manometrem, czujników
przemieszczeń oraz statywu stanowiącego
poziom odniesienia. Podczas badania wykonuje się dwa cykle obciążenia i odciążenia
płyty. Obciążenia płyty realizuje się stopniami po 0,05 MPa aż do uzyskania obciążenia
maksymalnego (pmax). Odciążenie wykonuje
się stopniami po 0,10 MPa. Wartości obciążenia maksymalnego oraz przedziału obciążenia (Δp), z którego wyznacza się moduły
odkształcenia uzależnione są od rodzaju badanego podłoża. W wyniku badania określa
się wartości pierwotnego modułu odkształcenia (E1) z pierwszego obciążenia i wtórnego modułu odkształcenia (E2) z drugiego
obciążenia [2, 3]:
Δp
E1,2= 0,75. .D
(8),
Δy
gdzie: E1,2 – pierwotny (1) i wtórny (2) moduł
odkształcenia [MPa], Δp – przedział obciążenia [MPa], Δy – różnica osiadań płyty w przyjętym przedziale obciążenia [mm], D – średnica płyty pomiarowej [mm]
Wynikiem badania jest również wartość
wskaźnika odkształcenia wyznaczana z zależności:
Δy
b= 1
Δy2
(9),
gdzie Δy1 – różnica osiadań płyty w przyjętym przedziale obciążeń z pierwszego (1)
i drugiego (2) obciążenia [mm]
W celu zobrazowania sposobu określania
niepewności pomiarowych, występujących
w trakcie wykonywania próbnych obciążeń
podtorza, posłużono się przykładowymi
wynikami badania odkształcalności podłoża
gruntowego (tab. 1). Zgodnie z przepisami
[3] zastosowano obciążenie pmax = 0,25 MPa
i zakres obciążenia, z którego następnie wyznaczano wartości modułów odkształcenia
i wskaźnika odkształcenia od 0,05 do 0,15
MPa. Do pomiarów wykorzystano aparaturę wyposażoną w: płytę sztywną o średnicy
300 mm, skalibrowany manometr określający wartości obciążeń przekazywanych na
płytę z dokładnością do 0,01 MPa i jeden
czujnik zegarowy, z którego odczytywano
wartości przemieszczeń z dokładnością 0,01
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mm. Średnicę płyty pomiarowej określono
z dokładnością 1 mm.
Na skutek zastosowania, do badań odkształcalności podtorza, opisanej wyżej
aparatury, wartości modułów odkształcenia,
obliczane według równania (8), zależą od
pięciu wielkości wyznaczanych w pomiarach bezpośrednich:
E = f (p1, p2, D, y1, y2)
(10),
Natomiast wartość wskaźnika odkształcenia uzależniona jest od czterech wielkości:
I0 = f (y11, y12, y21, y22)
(11).
Dla określenia wartości niepewności
standardowej złożonej w opisywanym doświadczeniu, posłużono się zależnością (5).
Określono pochodne cząstkowe dla każdej
z mierzonych w pomiarach bezpośrednich
wielkości:

gdzie: i = 1, 2 dla pierwszego i drugiego obciążenia, j = 1, 2 dla dolnej i górnej wartości
przedziału obciążenia, z którego wyznaczane są wartości modułów odkształcenia
Przy założeniu, że błędy odczytu narzędzi
pomiarowych są wartościami granicznymi
błędów o rozkładzie prostokątnym, wyznaczono niepewności standardowe cząstkowe
u(pi), u(D) oraz u(yi) [4]:

Następnie posługując się zależnościami
(5) oraz (12) do (16) obliczono niepewności
standardowe:

W celu uzyskania ostatecznych wyników
doświadczenia, zgodnie z zależnością (1),
obliczono niepewności rozszerzone mnożąc
wartości niepewności standardowych przez
współczynnik rozszerzenia k = 2. Wyniki cząstkowe oraz ostateczne zestawiono w tab. 2.
Z przeprowadzonej analizy uzyskano następujące wyniki badania odkształcalności
podłoża: E1 = (20,1 ± 3,3) MPa, E2 = (41,7 ±
6,9) MPa oraz I0 = 2,07 ± 0,07. Na podstawie
obliczonych wyników można zauważyć, że
większym wartościom modułów odkształcenia odpowiadają większe niepewności
pomiarowe. Wyznaczone niepewności pomiarowe wynoszą ponad 16% obliczonych
wartości modułów odkształcenia. Niepewność wyznaczania wskaźnika odkształcenia
równa jest około 3% jego wartości. Największy wpływ na uzyskane wartości niepewności, w pomiarach modułów odkształcenia,
miały niepewności pomiaru przekazywanych obciążeń, stanowiły bowiem ponad
96% całkowitej wartości niepewności.
W celu uzyskania większej dokładności
wyników można np. zastosować dokładniejsze przyrządy pomiarowe. Zastosowanie
wyskalowanego manometru z działką elementarną 0,0025 MPa pozwoliłoby zmniejszyć niepewności pomiarowe trzykrotnie do
około 5% obliczonych wartości modułów
odkształcenia.
Mniejsze wartości niepewności pomiarowych uzyskuje się również gdy wartości
modułów odkształcenia wyznaczane są
z większego zakresu obciążenia. Na przykład
zwiększając miarodajny zakres obciążenia
z Δp = 0,1 MPa na Δp = 0,15 MPa uzyskuje
się wyniki o około 33% dokładniejsze. Należy
jednak pamiętać, że zwiększając zakres obciążenia Δp należy w badaniach zastosować
również większe obciążenie końcowe pmax.
Na rysunku 1 przedstawiono, dla wybranego zakresu wartości modułów odkształcenia, niepewności pomiarowe dla różnych
kombinacji błędów odczytu przekazywanych obciążeń i zakresów obciążenia, z którego moduły odkształcenia są wyznaczane.
Uwzględniając dokładność zastosowanej
aparatury pomiarowej oraz przyjęty miarodajny zakres obciążenia (Δp) po przeprowadzonych próbnych obciążeniach podtorza,
z rysunku 1 można, dla obliczonych wartości
modułów odkształcenia, odczytać odpowiadające im wartości niepewności pomiarowych.
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1. Niepewności pomiarowe występujące w badaniach odkształcalności podtorza dla różnych kombinacji błędów odczytu przekazywanych obciążeń
(0,01 MPa i 0,0025 MPa) i zakresów obciążenia (Δp = 0,1 MPa oraz Δp = 0,15 MPa)
Tabela 1. Przykładowe wyniki badania odkształcalności podłoża gruntowego
Obciążenie [MPa]

Wnioski
1. Znajomość sposobu przeprowadzania próbnych obciążeń podtorza, dla
określenia wartości modułów jego
odkształcenia i wskaźników odkształcenia oraz właściwej interpretacji
uzyskanych wyników jest niezmiernie
ważna.
2. Zastosowanie standardowej aparatury
pomiarowej prowadzi do uzyskania
wyniku o małej dokładności. Niepewność pomiarowa stanowiła około 16
% oszacowanych wartości modułów
odkształcenia.
3. Największy wpływ na uzyskane wartości niepewności, w pomiarach modułów odkształcenia, miały niepewności
pomiaru przekazywanych obciążeń.
4. Celowym jest prowadzenie badań
nad niepewnościami pomiarowymi
w oznaczaniu modułów odkształcenia
podłoża w celu możliwości zastosowania uzyskanych wyników w praktyce inżynierskiej. 
20
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1

2
Osiadanie [mm]

0,00

0,00

1,33

0,05

0,62

1,73

0,10

1,18

2,00

0,15

1,74

2,27

0,20

2,16

2,47

0,25

2,55

2,66

0,15

2,26

2,38

0,05

1,79

1,94

0,00

1,33

1,51

Tabela 2. Cząstkowe i ostateczne wyniki doświadczenia
Wielkość

1

2

Es [MPa]

20,09

41,67

u(E) [MPa]

1,647

3,461

U(E) [MPa]

3,295

6,922

E [MPa]

20,1 ± 3,3

41,7 ± 6,9

I0s

2,074

u(I0)

0,035

U(I0)

0,070

I0

2,07 ± 0,07

Materiały źródłowe
[1] Arendarski J.: Niepewność pomiarów.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
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1998.

[3] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Id-3.
Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego. 2009.
[4] Turzeniecka D.: Ocena niepewności wyników pomiarów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
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Wybrane problemy
utrzymania podtorza
Marek Krużyński
W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność ponownego włączenia do prac utrzymaniowych usuwania lokalnych uszkodzeń podtorza na liniach
kolejowych. Wskazano dwa podstawowe ich rodzaje które kwalifikują się do naprawy w tym trybie tym bardziej, że aktualne Warunki Techniczne określają
sposoby wykonania napraw. Usprawnienie organizacji utrzymania linii kolejowych i przeznaczenie na ten cel zwiększonych funduszy pozwoliłoby na
uniknięcie rozległych uszkodzeń i ograniczania prędkości pociągów.
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Wprowadzenie
Sprawność eksploatacyjna linii kolejowych w pierwszym rzędzie zależy od stanu
technicznego drogi kolejowej. Na ten stan
wpływają różne czynniki i różne wielkości go

określają. Jednym z podstawowych kryteriów
określających jakość toru jest jego układ geometryczny i odchyłki od układu założonego.
Nierówności toków szynowych w pionie i poziomie oraz odchyłki szerokości toru w przekroju poprzecznym determinują maksymalne
prędkości jego eksploatacji. Ponadnormatywne deformacje skutkują koniecznością
ograniczenia prędkości jazdy po torze. Deformacje te powstają z różnych powodów,
ale jednym z ważniejszych i stosunkowo
trudnych do usunięcia są wady podtorza.
Wady te występują zwykle lokalnie i mają tę
niekorzystną właściwość, że najczęściej narastają progresywnie w czasie eksploatacji toru.
Oznacza to, że szybkie ich usuwanie, zaraz po

ujawnieniu, pozwala na skuteczne zahamowanie degradacji i uniknięcie wprowadzania
ograniczeń prędkości ruchu a w wielu przypadkach również kosztownych prac remontowych. To szybkie usuwanie niektórych wad
podtorza, zaraz po ich ujawnieniu powinno
być wykonywane w ramach prac utrzymaniowych.
Podstawowa przyczyna powstawania lokalnych wad podtorza
Z praktyki, szczególnie na liniach modernizowanych wynika, że najczęściej pojawiające
się uszkodzenia podtorza występują w miejscach braku sprawnego odwodnienia. Ponie-

1. Przykład zastoiska wody na odkształconym torowisku ( „wychlapy”).
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waż podtorze stanowią budowle gruntowe
(o takim podtorzu będzie tu mowa) to należy
pamiętać o wrażliwości gruntów budowlanych, nawet tych spełniających wymagania
zapisane w warunkach technicznych [1], na
zawilgocenie. W literaturze [2] można znaleźć
liczne przykłady wahań nośności gruntów
w zależności od ich wilgotności. Zwykle nadmiar wody w gruncie powoduje jego osłabienie i nadmierną deformację przy obciążaniu.
Jest to sprawa oczywista ale powinno się
o tym zjawisku stale pamiętać zarówno przy
budowie czy modernizacji podtorza, jak i przy
jego utrzymywaniu w stanie sprawności technicznej. Ludzie odpowiedzialni za stan podtorza powinni „stąpać po ziemi i mieć wodę
w głowie” jak mawiał wybitny znawca problemu Profesor Stanisław Dmitruk. Sprawne odwodnienie to warunek niezbędny i konieczny
dla dobrej kondycji podtorza. Dotyczy to zarówno bocznych rowów odwadniających, ciągów drenarskich, drenokolektorów i studzienek jak i pokryć ochronnych w torowiskach
oraz w przypadku takiej konieczności drenaży
skarpowych.
Odwadnianie torowisk
Z reguły odprowadzenie wód opadowych
z torowisk do rowów bocznych lub na skarpy
nasypów uzyskuje się dzięki spadkom warstwy ochronnej. Jeżeli jednak torowisko ulegnie lokalnym odkształceniom spływ wody
może być utrudniony i mogą powstawać zastoiska pod nawierzchnią. Woda stagnująca
pod podsypką powoduje upłynnianie gruntu
w torowisku i na skutek cyklicznych obciążeń
dynamicznych wypieranie go do warstwy
podsypki. Podsypka i ruszt torowy tracą właściwe podparcie i deformują się. Proces ten
narasta wraz z upływem czasu i kolejnymi cyklami obciążeń, szczególnie w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.
Wodę z zagłębień w torowisku można
odprowadzić w ramach prac utrzymaniowych, szczególnie w początkowym okresie
pojawienia się wychlapów. Na pokazanym
przykładzie wychlapy powstały na odcinku
w płytkim przekopie. Jeżeli wychlapy powstają w nasypach to pozostawienie ich na
dłuższy okres czasu może doprowadzić do
wystąpienia lokalnych osunięć gruntu na
skarpach lub większych osuwisk. Sposób odprowadzenia wody z zagłębień w torowisku
regulują Warunki Techniczne [1] stwierdzając,
że „jeżeli torowisko jest odkształcone i nie
przewiduje się jego profilowania lub ułożenia odpowiedniego pokrycia ochronnego,
wodę z zagłębień można odprowadzić za
pomocą sączków poprzecznych sięgających
najniższych punktów tych zagłębień a wyloty sączków umieszcza się co najmniej 0,2
22
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2. Sączki odwadniające zagłębienia w torowisku [1].

m ponad dnem rowu lub co najmniej 0,1
m ponad górną powierzchnią rury drenażu
wbudowanego na międzytorzu”. Schemat
przykładu rozwiązania technicznego tego
problemu przedstawia rys. 2 [1]. Jest to najprostszy a przy tym skuteczny sposób usunięcia wady torowiska, który można zastosować
w krótkim czasie od ujawnienia się deformacji
torowiska i naprawę wykonać w ramach prac
utrzymaniowych, bez załatwiania rozlicznych
formalności, zwykle znacznie przedłużających proces naprawczy.
Odwadnianie skarp podtorza
Problem dotyczy głównie kolejowych budowli ziemnych na modernizowanych liniach
kolejowych. W praktyce inżynierskiej często

spotyka się przypadki lokalnych uszkodzeń
skarp, gdzie występują zjawiska erozji, płytkich
wyłuszczeń gruntów spowodowanych spływem wód opadowych lub nieznacznymi wypływami wód gruntowych (głównie w przekopach) oraz przemarzaniem.
Szczególnie przebudowywane podtorze:
poszerzane nasypy i przekopy narażone są na
tego typu uszkodzenia. Usuwanie roślinności
ze skarp i ich wierzchnich warstw powoduje
zmiany struktury gruntów, ich rozluźnienie
i osłabienie, szczególnie gdy usuwa się istniejący system korzeniowy nie zagęszczając
należycie powstałych w trakcie tych robót
ubytków. Dobudowa zewnętrznych części
nasypów w celu ich poszerzenia wymaga
nie tylko usunięcia roślinności ale również
zagłębienia się w istniejący korpus w formie

3. Przykład wypływu wody ze skarpy
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konawstwa specjalistycznego. Warunki Techniczne [1] stanowią, że „rowy przy przekopach
można lokalizować w strefie teoretycznego
klina odłamu gruntu tylko po stwierdzeniu,
że grunt w tej strefie jest zwarty, a skarpa stateczna”. Ponadto „umocnienia rowów musza
być szczelne na odcinkach, na których wody
infiltrujące z rowów mogłyby zmniejszyć stateczność podtorza”. Korzystną okolicznością
w tym przypadku jest tak jak poprzednio,
możliwość realizacji bez ingerencji w ruch
pociągów. Budowa drenażu powinna jednak
nastąpić niezwłocznie po rozpoznaniu uszkodzenia podtorza. Każda zwłoka w zabezpieczeniu skarpy może skutkować, w zależności
od warunków atmosferycznych, szybkim
pogarszaniem się jej stanu i w efekcie doprowadzić do powstania osuwiska, groźnego
z uwagi na bezpieczeństwo ruchu, którego
likwidacja pociągnie za sobą konieczność
znacznego rozszerzenia zakresu robót.
Podsumowanie
4. Przykładowe rozwiązanie sączków skarpowych [1]

schodkowania, w celu uzyskania połączenia
z nim gruntu dobudowywanego. Tak jak przy
uzupełnianiu ubytków gruntu podczas karczowania roślinności tak i w tym przypadku
niezwykle istotne jest zagęszczanie gruntu
dobudowywanego i uzyskanie wymaganych
parametrów zagęszczenia.
Przy poszerzaniu przekopów konieczne jest
usunięcie wierzchniej warstwy skarp. Skutkuje
to nawet zniszczeniem istniejących drenaży
skarpowych. W takich przypadkach konieczna
jest ich odbudowa w nowo uzyskanej skarpie
przekopu, aby zapobiec erozji spowodowanej spływem wód gruntowych do przekopu.
W jednych i drugich przypadkach należy stosować płytki drenaż skarpowy, w postaci sączków skarpowych, rozwinięty równomiernie na
całej uszkodzonej powierzchni (rys. 3)[1].
Lokalne zabezpieczenie skarp nasypów
i przekopów sączkami skarpowymi można
wykonać w ramach prac utrzymaniowych,
podobnie jak w przypadku sączków odwadniających zagłębienia w torowisku. Prace

naprawcze można prowadzić bez zamykania
szlaku, ewentualnie z krótkotrwałym ograniczeniem prędkości pociągów.
Jeżeli jednak mamy do czynienia z ciągłym
wypływem wody ze skarpy przekopu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod
powierzchnią terenu występuje warstwa wodonośna, której ujście znajduje się na skarpie
przekopu. Taka sytuacja wymaga interwencji
melioracyjnej. Przy płytkim zaleganiu warstwy wodonośnej lub powierzchniowym
spływie wody na skarpę może dla zapobieżenia negatywnym skutkom zapobiec budowa
górnego rowu odwadniającego. W przypadku głębszego zalegania warstwy wodonośnej
konieczne będzie wykonanie drenażu podziemnego zupełnego odcinającego dopływ
wód gruntowych do powierzchni skarpy.
Przykładowe rozwiązanie techniczne jest opisane w [1] i pokazane na rysunku 5.
Wykonanie drenażu górnego wymaga
w odróżnieniu od poprzednich zabiegów naprawczych projektu geotechnicznego i wy-

W pracy zwrócono uwagę na lokalne uszkodzenia podtorza kolejowego, występujące stosunkowo często na liniach eksploatowanych,
również tych, które zostały w ostatnich latach
zmodernizowane. Wskazane wady takie jak zastoiska wody na torowisku (wychlapy) i zjawiska erozji skarp mogą i powinny być usuwane
niezwłocznie po ich identyfikacji, w ramach
prac utrzymaniowych. Szybkie rozpoznanie
uszkodzeń podtorza i podjęcie działań naprawczych wymaga sprawnej organizacji
monitoringu i przystąpienia do robót naprawczych. Wymaga to podejmowania decyzji na
szczeblu lokalnym i odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.
Ogólnie obserwując stan eksploatowanych,
w tym zmodernizowanych linii kolejowych
można dość do wniosku, że zarówno organizacja utrzymania jak i finansowanie prac
utrzymaniowych na kolei jest niedostateczne. Przeznaczenie zwiększonych funduszy na
utrzymanie dróg kolejowych pozwoliłoby na
poczynienie znacznych oszczędności inwestycyjnych w sytuacjach gdy braki w utrzymaniu, szczególnie podtorza skutkują rozległymi
uszkodzeniami i koniecznością ograniczania
prędkości pociągów. 
Materiały źródłowe

5. Zabezpieczenie skarpy przekopu przed wypływem wody z warstwy wodonośnej.
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Projektowanie wzmocnień podtorza
według jego właściwości
Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński
W referacie przedstawione są dwa główne sposoby obliczania wzmocnień górnej strefy podtorza stosowane w PKP. Omówiono sposoby określania parametrów geotechnicznych gruntów podtorza do projektów wzmocnień. Podano przykłady opracowania wykresów zależności grubości warstwy ochronnej
od właściwości gruntów w podtorzu. Na podstawie analizy dopuszczalnych obciążeń gruntów i obciążeń od nawierzchni omówiono przydatność podtorza do budowy warstw ochronnych.
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Wstęp
Naprawy górnej strefy podtorza gruntowego przeprowadzane są w ramach rekonstrukcji lub modernizacji, punktowo lub na
całej długości w celu usunięcia miejscowych
jego uszkodzeń spowodowanych eksploatacją drogi kolejowej i działaniem czynników
przyrodniczych. Proces ulepszania stanu
magistralnych i pierwszorzędnych dróg PKP
do wymagań kolei europejskich obejmuje
dostosowywanie ich do dużych prędkości
pociągów i zwiększonych przewozów nie
tylko w zakresie nawierzchni, ale także podtorza, a szczególnie jego górnej części pod
torowiskiem i odbywa się z uwzględnieniem
podstawowych kryteriów jego stateczności
i trwałości; pozwalają one osiągnąć odpowiednią współpracę podtorza z nawierzchnią kolejową (odkształcenia podtorza mniejsze niż dopuszczalne) [1, 4].
Podstawą napraw miejscowych lub ciągłych podtorza powinny być wyniki badań
geotechnicznych, przeprowadzanych dla
wyjaśnienia warunków gruntowo-wodnych, z określeniem rodzajów gruntów
oraz podstawowych właściwości fizycznych
24

pr zegląd komunik ac yjny

i mechanicznych, metodami polowymi
i laboratoryjnymi [1, 5], z uwzględnieniem
próbnych obciążeń torowiska płytą sztywną [4], a ostatnio także z uwzględnieniem
badań metodami pośrednimi (radarowymi); ponieważ wytrzymałość i przydatność
nawierzchni do eksploatacji zależy także od
odkształcalności gruntów podtorza i ich wytrzymałości na obciążenia; najwytrzymalsza
nawierzchnia szybko będzie nieprzydatna
do ruchu pociągów, jeżeli zostanie zbudowana na mało wytrzymałym lub źle zbudowanym podtorzu.
W naprawach modernizacyjnych oraz
w miejscowych przebudowach podtorza,
jeśli nie wykazuje ono ogólnej niestateczności i nie następuje zmiana trasy w profilu lub w planie, głównie wzmacniana jest
górna strefa podtorza pod torowiskiem,
przez wbudowanie warstwy ochronnej. Dotychczasowa górna strefa podtorza zostaje
zastąpiona nową konstrukcją, którą tworzą
subwarstwy z materiałów ziarnistych naturalnych (grunty niespoiste) lub z kamienia
łamanego (niesorty, grysy, klińce), w razie
potrzeby zawierające geokompozyty (geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geokraty
przestrzenne). Warstwy ochronne budowane są na stosownie przygotowanych
gruntach podtorza lub podłoża. W licznych
przypadkach przygotowanie to polega na
zastosowaniu stabilizacji gruntów spoiwami
budowlanymi (wapnem lub cementem albo
mieszaniną tych spoiw).
Stabilizacja spoiwami gruntów pod torowiskiem może być zabiegiem przewidywanym w projekcie modernizacji górnej strefy
podtorza, lub też może być zabiegiem dodatkowym do zastosowania na budowie
przeprowadzanej w gorszych warunkach
geotechnicznych, niż przewidywane na
podstawie badań podtorza i projektu [8].
W obu przypadkach stabilizacja stosowana
jest głównie jeżeli:
• parametry geotechniczne gruntów pod
warstwą przyjmują małe wartości,
• występuje brak możliwości uzyskania właściwego zagęszczenia gruntów spoistych
pod warstwą,

• istnieje potrzeba zmniejszenia grubości
warstwy ochronnej, np. z powodu systemu odwodnienia podtorza,
• do budowy warstwy będą zastosowane
gorsze materiały bez możliwości wzmocnienia geokompozytami.
Stabilizacja gruntów pod warstwą
ochronną jest chętnie stosowana przez wykonawców robót podtorzowych i zalecana
jest przez nadzór techniczny, gdy podczas
trwania budowy okazuje się, że warstwa
ochronna według projektu jest konstrukcją
niewystarczającą dla warunków gruntowych stwierdzonych po wykonaniu robót
ziemnych dla przygotowania powierzchni
posadowienia warstwy. Przypadki takie występują, gdy nastąpi zawilgocenie gruntów
wskutek warunków klimatycznych (deszcz,
płytkie przemarznięcie podtorza), lub gdy
badania do projektu przeprowadzono
w okresie nie miarodajnym dla stanu podtorza (podczas lata, w czasie suszy).
Konkurencyjnymi sposobami przeprowadzenia robót wbudowania warstwy ochronnej w przypadku trudnych warunków geotechnicznych w podtorzu, gorszych od
przewidywanych w projekcie, mogą być:
• skuteczne odwodnienie podtorza,
• zwiększenie grubości warstwy ochronnej,
• stosowanie lepszego materiału do budowy warstwy,
• stosowanie wzmocnienia warstwy geokompozytami,
• stabilizacja spoiwami gruntów pod warstwą.
Projektowanie grubości warstwy ochronnej
Jednym z warunków odpowiedniego stanu nawierzchni kolejowej jest taka jej konstrukcja, aby naciski przekazywane przez nią
na torowisko były dostosowane do nośności
podtorza, która zależy od mechanicznych
parametrów gruntów budujących podtorze.
Uwzględniając znaną wielkość obciążeń taborem oraz konstrukcję ramy toru, przystosowanie nacisków nawierzchni do nośności
podtorza obecnie realizuje się przez projektowanie grubości warstw pośredniczących
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1. Wykres nieliniowej zależności osiadań od nacisków [12]

w przekazywaniu obciążeń od podkładów
na podtorze, stosownie do tej nośności.
Według polskich przepisów kolejowych
[1] projektowanie grubości warstw może
być przeprowadzane na dwa sposoby, albo
z uwzględnieniem nacisków dopuszczalnych na grunty podtorza, albo z uwzględnieniem minimalnych wartości modułu
odkształcenia podtorza mierzonego na torowisku.
W sposobie projektowania według nacisków dopuszczalnych na torowisko polepszenie współpracy podtorza i nawierzchni
otrzymuje się nie dopuszczając do nacisków

podsypki większych od nacisków proporcjonalnych (rys. 1):
pdop≤pprop
(1)
W ten sposób unika się nadmiernych
trwałych odkształceń podtorza wskutek
uplastycznienia i wypierania gruntu spod
nawierzchni. W praktyce do wyznaczania
obciążeń dopuszczalnych na grunty stosowane są wzory znane z mechaniki gruntów.
Obciążenie dopuszczalne przyjmowane jest
jako obciążenie krytyczne (pdop≤pkr) czyli
jako największe możliwe obciążenie nie wywołujące uplastycznienia gruntu w żadnym
punkcie podtorza, lub jako obciążenie gra-

niczne z uwzględnieniem współczynnika
bezpieczeństwa n=1,5 ÷ 3,0 (pdop = pgr / n).
Do wyznaczenia obciążeń dopuszczalnych torowiska potrzebna jest znajomość
dwóch parametrów mechanicznych gruntu - kąta tarcia wewnętrznego i spójności.
Projektowanie nawierzchni musi więc być
poprzedzone badaniami polowymi i laboratoryjnymi. W badaniach należy uwzględnić,
że obydwa parametry zależne są od właściwości fizycznych gruntów, co ma wpływ na
wybór odpowiedniej pory roku do badań [7].
Sposób ten wymaga pobrania i transportu do laboratorium próbek gruntów
o nienaruszonej strukturze, a badania wykonywane są zwykłymi metodami bez
uwzględnienia warunków w jakich pracuje
podtorze; wpływają one na zmniejszenie
parametrów gruntów.
W praktyce do projektowania grubości
warstw sporządzone są nomogramy [1].
W sposobie projektowania na podstawie
wartości minimalnego modułu odkształcenia, układ subwarstw warstwy ochronnej
posiada moduły odkształcenia stopniowo
malejące od dużego modułu wierzchniej
warstwy, do najmniejszego modułu gruntu
w podtorzu (rys. 2.).
W obliczeniach wykorzystuje się metodę
warstwy zastępczej (ekwiwalentnej). Projektowanie warstwy ochronnej polega na zastąpieniu poszczególnych subwarstw warstwy ochronnej na podtorzu, ekwiwalentną
warstwą gruntu o takiej grubości, ażeby
naprężenia pod warstwą ochronną były takie same. Moduły odkształcenia subwarstw
układu zastępuje się ekwiawlentnym modułem jednorodnego ośrodka, który wykazuje
takie same osiadanie jak układ subwarstw.
Moduł ekwiwalentny powinien spełniać warunek:
Ee ≥ Emin = Eproj
(2)
Dla określenia ekwiwalentnego modułu
odkształcenia pojedynczej warstwy ochronnej, ułożonej na jednorodnym gruncie, stosuje się równanie [12]:
Ee =

Eg2



2 
1
1− ⋅ 1−
π   E  1.4
  1 
  Eg2 

 






 ⋅ arctg  h ⋅  E1
 D  E

 g2
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Dla praktycznych zastosowań sporządzony jest nomogram, stosowany do projektowania nawierzchni dróg samochodowych
i warstw ochronnych podtorza [3]:

 Eg2 h 
Ee
= f 
, 
E1
 E1 D 
2. Schemat układu warstw do metody warstwy ekwiwalentnej [12]
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(4)

gdzie: E1 – moduł odkształcenia warstwy leżącej na podtorzu gruntowym, Eg2 – moduł
odkształcenia gruntu w podtorzu, h – gru-
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3. Wykres zależności wartości modułów odkształcenia ogólnego od stopnia 4. Wykres zależności wartości modułów odkształcenia ogólnego od
zagęszczenia gruntów niespoistych [3]
stopnia plastyczności gruntów spoistych (A – grunty spoiste, morenowe,
skonsolidowane, B – inne grunty spoiste skonsolidowane i grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane, C – inne grunty spoiste nieskonsolidowane, D – iły niezależnie od ich genezy) [3]

bość warstwy, D – średnica płyty pomiarowej [m]
Sposób oparty na określaniu naprężenia
dopuszczalnego przydatny jest tylko do
wyznaczania potrzebnej grubości warstw
z materiałów ziarnistych. Metoda modułu
ekwiwalentnego może mieć zastosowanie
do prawie wszystkich systemów wzmacniania podtorza dróg kolejowych.
Badanie parametrów geotechnicznych
podtorza
Polowe badania geotechniczne podtorza są głównym i najważniejszym źródłem
wartości parametrów gruntów potrzebnych
w procesie modernizacji. Wartości te pochodzą bezpośrednio z prac terenowych lub też
są osiągane na podstawie badań laboratoryjnych różnego rodzaju próbek gruntów
pobranych z podtorza podczas tych prac.
W badaniach laboratoryjnych określane
są podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów umożliwiające ich identyfikację, i podjęcie decyzji technicznych
oraz, uogólniając osiągnięcia mechaniki
gruntów, opracowanie zależności między
właściwościami jako uzupełnienie lub weryfikacja zależności teoretycznych. Zależności
te umożliwiają rozpoznawanie (określanie)
wartości parametrów za pomocą rozpoznanych wartości innych parametrów. Taka pośrednia metoda może być stosowana w celu
określenia wartości modułów wtórnego
26
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odkształcenia podtorza gruntowego. W tym
przypadku znajdują zastosowanie zależności
między stopniem plastyczności (IL) gruntów
spoistych i wartościami modułu E0 oraz zależności miedzy stopniem zagęszczenia (ID)
gruntów niespoistych i wartościami modułu
E0. Wartości modułu wtórnego odkształcenia oblicza się na podstawie wartości modułu pierwotnego odkształcenia podanych
w normie [3], z wykorzystaniem związków
między tymi modułami:

E g( n2) =

1

b

⋅ E 0( n )

(5)

(n)

gdzie: E g 2 - wartości modułu odkształce(n)
nia wtórnego, E 0 - normowe wartości
modułu odkształcenia pierwotnego (ogólnego), b - wskaźnik skonsolidowania
Wartości wskaźnika skonsolidowania dla
poszczególnych gruntów niespoistych wynoszą od 1,0 (żwir) do 0,80 (piasek pylasty)
i podobnie dla gruntów spoistych zależnie
od ich genezy oraz stopnia skonsolidowania
wynoszą od 0,90 do 0,60.
Na rysunku 3 przedstawione są wykresy
(n)
zależności E 0 = f I D dla głównych
rodzajów gruntów niespoistych. Podobnie
na rysunku 4 zaprezentowane wykresy za(n)
leżności E 0 = f I L odpowiadają czterem grupom A, B, C i D gruntów spoistych
wydzielonych na podstawie ich genezy oraz
stopnia skonsolidowania.
W celu wyznaczenia wartości modułu należy przeprowadzić miejscowe geotechnicz-

( )

( )

ne badanie i określić rodzaje gruntów, ich
układ oraz stan (IL; ID). Taki sposób określenia wartości modułu może być zastosowany
dla uzupełnienia zbioru wyników z badań
polowych płytą VSS i uwzględnienia wartości z miejsc o rozpoznanej budowie geotechnicznej, w których nie przeprowadzono
próbnych obciążeń płytą, a nawet może być
jedynym źródłem wartości modułów gruntów podtorza geotechnicznie rozpoznanego, dla którego nie przeprowadzono badań
odkształcalności, np. na całej długości szlaku.
Przy zastosowaniu wartości modułu z wykresu można także kontrolować ogólną poprawność wyników z polowych badań płytą.
Projektowanie z zastosowaniem wykresów
Projektowanie grubości warstw ochronnych odcinków linii kolejowych, z wykorzystaniem nomogramów dla układu dwuwarstwowego jest czasochłonne i wymaga
dużej dokładności odczytu wartości z wykresów.
W celu usprawnienia procesu wyznaczania grubości warstw zależność (3), na podstawie której został sporządzony nomogram,
można przekształcić i zapisać w postaci:




1.4




Eg 2 − Ee
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D
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(6)
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5. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej z materiału 6. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materiao module sprężystości 200MPa od modułu odkształcenia podłoża
łu o module sprężystości 200MPa, od stopnia zagęszczenia (piasek drobny
lub pylasty)

7. Wykres zależności grubości pojedynczej warstwy ochronnej, z materiału o module sprężystości
200MPa, od stopnia plastyczności spoistego, morenowego, skonsolidowanego gruntu podłoża (A)

Podstawiając do powyższego wzoru znane wartości modułu sprężystości projektowanej warstwy ochronnej E1, projektową
wartość modułu odkształcenia podtorza Ee
(np. 100 i 120MPa) oraz średnicę płyty pomiarowej D, można sporządzić wykres zależności h = f E g (rys. 5).

( )

W czasie opracowywania wzmocnień
podtorza często zdarza się, że projektant nie
dysponuje wartościami modułów wtórnego
odkształcenia podtorza. Wówczas wartości
modułów odkształcenia określa się na podstawie stopnia zagęszczenia ID lub stopnia
plastyczności IL z zależności normowych, po
wykonaniu badań geotechnicznych.
Stosując równanie (6) oraz znane za(n)
(rys. 3) oraz
leżności E 0 = f I D
(n)
E 0 = f I L (rys. 4) można opracować
wykresy zależności h = f I D (rys. 6)
oraz h = f I L (rys. 7).

( )

( )

( )

( )

Przedstawiony na przykładach sposób
opracowania zależności grubości warstwy
ochronnej w funkcji modułu wtórnego odkształcenia podtorza (rys. 5.), na którym jest
projektowana, a także zależność grubości
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warstwy ochronnej od stopnia zagęszczenia piasków (rys. 6.) i od stopnia plastyczności gliny morenowej (rys. 7.), może być
zastosowany do sporządzenia pełnego zestawu wykresów zależności grubości warstw
ochronnych pojedynczych i podwójnych
z najczęściej stosowanych materiałów, na
podtorzu z gruntów niespoistych i spoistych
o stanach zróżnicowanych dla różnych
wartości Eproj. Wykresy znacznie uprościłyby proces badań płytą VSS, która powinna
być ustawiana na głębokości stosownej do
spodziewanej grubości warstwy ochronnej
i uprościłyby proces projektowania warstw
ochronnych.
Ogólna analiza warunków w podtorzu
do stabilizacji
Ogólną przybliżoną analizę warunków
geotechnicznych w podtorzu przeznaczonym do wzmocnienia przez zastosowanie
stabilizacji spoiwami budowlanymi przeprowadzono przy zastosowaniu parametrów
wytrzymałości i odkształcalności gruntów.
Na rysunku 8 przedstawione są wykresy

zależności obciążeń dopuszczalnych torowiska (gruntów podtorza) od stopnia plastyczności (IL) według wzoru Prandtla:
(7)
gdzie: n – współczynnik pewności, φ – kąt
tarcia wewnętrznego gruntu, c – spójność
gruntu
Uwzględniono współczynnik pewności
n = 3 ze względu na dynamiczny charakter
obciążeń pojazdami.
Z rozkładu obciążeń w podłożu podkładu
wynika, że w przypadku nawierzchni typu
ciężkiego pod warstwą podsypki tłuczniowej grubości 30 –35 cm nacisk na torowisko
będzie od około 9 N/cm2 do 13 N/cm2 [6,9].
Pozwala to na wykreślenie linii poziomej „a”
na rysunku 8, której nie przekroczą naciski
na torowisko. Odcina ona grunty o nośności na tyle dużej, że warstwa ochronna nie
jest potrzebna ze względu na wytrzymałość gruntów podtorza (rys. 8, przedział „1”).
W podobny sposób przyjmując z nomogramów, że poniżej głębokości około 1,0 m od
podstawy podkładu, a nawet od głębokości
0,8 m, dalsze zmniejszanie się nacisku podsypki jest bardzo małe, a koszt wbudowania
warstwy ochronnej jest znaczny, otrzymuje
się nacisk na kontakcie podsypka – podtorze około 5 N/cm2. Na rysunku 8 można
zatem zaznaczyć drugą linię poziomą „b”,
poniżej której efekt wbudowania warstwy
ochronnej jest nieopłacalny. Odcina ona
grunty, które nie powinny być w podtorzu
(rys. 8, przedział „3”). W ten sposób otrzymuje się dość wąski przedział celowości
stosowania warstw ochronnych podtorza
(rys. 8, przedział „2”). Linie „a” i „b” na rysunku
8 wyznaczają zatem graniczne parametry
geotechniczne gruntów spoistych w trzech
przedziałach ich przydatności do budowy
podtorza, w strefie torowiska: grunty w podtorzu nie wymagające warstw ochronnych
ze względu na swą nośność (rys. 8, przedział „1”), grunty wymagające zastosowania
warstw ochronnych (rys. 8, przedział „2”),
a także grunty, które wymagają zastosowa-
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Tabela 1. Stosowanie warstwy ochronnej ze względu na właściwości gruntów podtorza
Podział gruntów

A
B
C
D

bez warstwy ochronnej
IL
< 0,42
< 0,23
< 0,23

nia warstwy ochronnej oraz dodatkowego
wzmocnienia, np. stabilizacji (rys. 8, przedział „3”). Analiza dotyczy warstw ochronnych bez wzmocnienia geokompozytami,
z pominięciem konieczności osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu
pod warstwą. Przedziały parametrów geotechnicznych kwalifikujących grunty spoiste
według ich przydatności do budowy podtorza zestawiono w tablicy 1.
Podobnie można także rozpatrywać grunty spoiste w podtorzu jako podłoże warstwy
ochronnej, w ich stanach określonych wartościami modułów wtórnych odkształcenia
podtorza. Uwzględniając zależność między
wartościami modułów wtórnego i pierwotnego odkształcenia według zależności (5)
można określić relację modułów wtórnego
odkształcenia od stanów gruntów określonych stopniem plastyczności i stanów
gruntów podzielonych na cztery grupy
z uwzględnieniem ich genezy (rys. 9) [2].
W praktyce projektowania i wykonawstwa warstw ochronnych przyjmuje się, że

8. Wykresy zależności obciążeń dopuszczalnych na grunty od stopnia plastyczności [6]

9. Zależność modułu odkształcenia wtórnego
E(n) od stopnia plastyczności [2, 10]
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Podtorze
z warstwą ochronną
IL
0,42 – 0,84
0,65 – 0,23
0,25 – 0,00
0,23 – 0,75

stabilizowane z warstwą ochronną
IL
> 0,65
> 0,25
-

podtorze charakteryzujące się modułem
odkształcenia wtórnego o wartości 10 MPa,
a według niektórych realizacji nawet 20
MPa, nie stanowi wystarczająco dobrego
podłoża dla prawidłowej pracy jej konstrukcji. Wspomniane wartości wtórnych modułów odkształcenia podtorza (10 i 20 MPa)
oznaczono na rysunku 9, sporządzonym na
podstawie normowych zależności modułów
odkształcenia, poziomymi liniami (odpowiednio „a” oraz „b”). Grunty charakteryzujące się wartościami modułów mniejszymi od
tak oznaczonych (przyjętych), powinny być
poddane stabilizacji przed zbudowaniem
warstwy ochronnej.
Wnioski
1. Stosowanie modułów minimalnych i metody warstwy podwójnej w projektowaniu wzmocnień pozwala uwzględniać realne warunki geotechniczne w podtorzu.
2. W projektowaniu wzmocnień podtorza
należy stosować przede wszystkim parametry geotechniczne z badań polowych,
uzupełniając ich zbiór wynikami badań
laboratoryjnych i normowych.
3. Dla praktycznych zastosowań można
opracować wykresy upraszczające proces projektowania wzmocnień (warstw
ochronnych).
4. Stabilizacja gruntów podtorza pod warstwą ochronną była dotychczas stosowana głównie w celu pokonania skutków
rozbieżności między warunkami geotechnicznymi przyjmowanymi w projektach podtorza i warunkami rzeczywistymi
stwierdzonymi podczas wykonywania
warstwy.
5. Stabilizowane spoiwami grunty podtorza
mogłyby być projektowym elementem
warstwy ochronnej, szczególnie gdy stan
gruntów pod warstwą nie pozwala na
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
6. Doraźnych (poza projektem) stabilizacji
gruntów podtorza pod warstwą ochronną
można uniknąć przez stosowanie dobrze
zaplanowanych badań geotechnicznych
podtorza. 
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Podtorze kolejowe w warunkach
wpływu deformacji górniczych i pogórniczych
Kazimierz Kłosek
W pracy przedstawiono wybrane problemy projektowania, budowy i utrzymania podtorza linii kolejowych AGC/AGTC na terenach objętych działalnością
górniczą. Wskazano na odmienną współpracę nawierzchni i podtorza górniczego, co będzie wymagało zastosowania w pracach modernizacyjnych
właściwej profilaktyki górniczo-budowlanej. Przedstawiono przykłady awarii infrastruktury kolejowej powstałych wskutek mobilizacji deformacji ciągłych
jak i nie ciągłych terenu górniczego.

prof.
Kazimierz Kłosek
Politechnika Śląska
w Gliwicach

Wstęp
Infrastruktura transportu kolejowego na
terenie Polski może często kolidować z obszarami górniczymi, których ogólna liczba
jest obecnie szacowana na poziomie 3200,
z czego jedynie około połowa to obszary
czynne produkcyjnie Nie dotyczy to zarazem wyłącznie obszarów wydobycia węgla
kamiennego, lecz wszelkiego rodzaju surowców i kopalin wydobywanych metodami powierzchniowymi (np. węgiel brunatny, kruszywa skalne i budowlane, itp.) lub
wgłębnymi (np. rudy metali, gaz, ropa, wody
mineralne, termalne itp.). Obszar górniczy
jest tu definiowany jako przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony
do wydobywania kopaliny objętej koncesją.
Wydobycie większości kopalin pociąga za
sobą powstawanie na powierzchni terenu
określonych szkód, które przenoszą się na
zlokalizowane tam obiekty infrastruktury powodując określone problemy w jej budowie
i utrzymaniu. Sprawą istotną staje się tu zatem ochrona terenów górniczych, rozumiana jako całokształt zagadnień dotyczących
minimalizacji wpływów obecnej i dawno
już zakończonej działalności górniczej na
zabudowę, zagospodarowanie i środowisko
przyrodnicze.
Szczególne problemy towarzyszą tu z reguły koncentracji podziemnej eksploatacji
węgla kamiennego na wybranych obszarach
co sprawia, że wpływ działalności zakładów
górniczych w obrębie niektórych ważnych
linii kolejowych (np. C-E65) na obszarze Górnego Śląska intensyfikuje problemy związane z występowania szkód górniczych.
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Linie o znaczeniu podstawowym były zabezpieczane pozostawionym w górotworze
złożem w granicach tzw. filarów ochronnych
[3]. Złoża te są jednakże w chwili obecnej
przedmiotem eksploatacji, co wynika z ich
dużej dostępności i faktu powolnego wyczerpywania się złóż łatwiejszych do pozyskania. Zdecydowana część wydobycia jest
obecnie realizowana technologią zawałową co przejawia się na powierzchni terenu
znaczą deformacją zlokalizowanych tam
obiektów, w tym również infrastruktury
transportowej kolei. Współistnienie działalności górniczej w powiązaniu z koniecznością utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa
ruchu na powierzchni stanowi duże wyzwanie techniczne, technologiczne jak i organizacyjne. Koegzystencja górnictwa i budownictwa drogowo-kolejowego jest związana
z ich wzajemną lokalizacją, co ilustruje Rys.1.
Zasadniczą sprawą w zakresie analiz
technicznych jest przedstawienie rozwiązań teoretycznych [1,2] oraz konstrukcyjno
-materiałowych umożliwiających normalną
eksploatację linii kolejowych w warunkach
intensywnej działalności górniczej kopalń
węgla kamiennego. Zadaniem pośrednim
jest dostarczanie danych w zakresie szaco-

wania kosztów modernizacji lub budowy
linii kolejowych z wykorzystaniem adekwatnych rozwiązań technicznych gwarantujących ciągłość ruchu. Jest on z reguły możliwy przy stałych ograniczeniach prędkości
w granicach 30-50km/h, niezależnie od parametrów geometrycznych nawierzchni
opisywanych wskaźnikami J lub W5. Mogą
one bowiem sugerować nie miarodajną
ocenę linii jak i znacznie zawyżony stan nośności (stateczności) podtorza górniczego,
która nie zezwala na podwyższenie prędkości drogowej . Specyfika tych zjawisk jest
całkowicie odmienna od zjawisk rejestrowanych na terenach nie górniczych, co stanowi zasadniczy element poznawczy zawarty
w pracy.
Istota szkód górniczych
Dla kolejowych obiektów liniowych jak
i punktowych zlokalizowanych na terenach
górniczych na bazie opinii Okręgowego
Urzędu Górniczego (OUG) wykonuje się tzw.
prognozy. Opinie OUG posiadają z reguły
cechy standardowej prognozy przybliżonej,
precyzującej wyłącznie ogólny charakter
deformacji (ciągłe – nieciągłe), kategorie

1. Lokalizacja istniejących, głównych elementów układu transportowego na tle obszarów górniczych GOPu

p r zeg ląd komunik ac y jny

29

Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego
tu obliczeniowego, które wystąpi gdy
powierzchnia wybrana S wokół punktu
obliczeniowego będzie dostatecznie
duża.
Składowe poziome Ux, Uy wektora przemieszczeń w chwili t obliczane są zgodnie
z wzorami:
∂w (t ) U (t ) = −B ∂w (t )
(2.3)
U x (t ) = − B
y
∂y
∂x ,
Do obliczeń przyjmuje się parametry
teorii Budryka-Knothe’go wynikające z doświadczeń czynnych kopalń o zbliżonych
warunkach geologiczno-górniczych. Ich
średnie wartości wynoszą:
a = 0,8 współczynnik wpływu dla zawałowego sposobu eksploatacji,
tgβ = 2 – 2,5; kąt zasięgu wpływów głównych , przy czym r = H/tgβ,
B = 0,32r najczęściej akceptowana przez
specjalistów zależność.
Pochodną przemieszczeń U są poziome
odkształcenia jednostkowe ε, uznawane za
podstawowy parametr opisujący zmienność
cech mechanicznych oraz wytrzymałościowych podtorza. Do istotnych zmian implikowanych tym odkształceniem zalicza się
redukcję wytrzymałości gruntu poddanego
górniczemu ‘rozpełzaniu’ jak i redukcję modułu sztywności podłoża rusztu torowego.
2. Parametry deformacji w strefie krawędziowej górniczej niecki obniżeniowej [3]
Zmienność tych parametrów oraz ich wartości ekstremalne przedstawiono na Rys.2.
W świetle dotychczasowych doświadczeń
dla liniowych obiektów kolejowych przyjmuje się za dopuszczalną granicznie II kategorię terenu górniczego o deformacjach
ciągłych(Rys.3). Nie wymaga ona w praktyce
dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych nawierzchni oraz podtorza. Sprawą kluczową pozostaje w tych warunkach zwykle
Podstawowym, prognozowanym parametrem deformacji
linii są jejluzów
problemciągłych
zapewnienia odpowiednich
stykach, zwłaszcza
w przypadku
obniżenia, ich wielkość i przestrzenny rozkład, wgdyż
wpływają
one mobilizaw
cji
poziomych
odkształceń
zagęszczających
zasadniczym stopniu na profil linii i związane z nim parametry eksploatacyjne.
podtorza górniczego. Ich superpozycja z odObecnie
standardowo
obniżenia
terenu
górniczego
oblicza
siętermicznymi
numerycznie
na
kształceniami
może prowadzić
3. Kategorie
terenu górniczego
opisujące ciągłe
deformacje
powierzchni
Podstawowym,
prognozowanym
parametrem
deformacji
ciągłych
linii są jej
w klasycznej konstrukcji nawierzchni do wypodstawie założeń teorii Budryka-Knothego :
obniżenia, ich wielkość i przestrzenny rozkład, gdyż wpływają one w
boczenia, co ilustruje Rys.7.
terenu górniczego oraz docelowe obniże- -Knothego :
zasadniczym stopniu na profil linii i związane z nim parametry eksploatacyjne.
nia terenu, i jako takie nie powinny być wy2
2
Obecnie standardowo obniżenia terenu górniczego oblicza się numerycznie
na
(2.1)(2.1)
korzystywane dla celów projektowych lub w x, y, ag, r, S( t )    ag exp  x     y    dS
 
 2
podstawie
założeń teorii Budryka-Knothego : k

2
utrzymaniowych. Wymagają one dalszych
r
S( t ) r

 
uściśleń w ramach opiniigdzie
podstawowej
, któ2
2
:
  x    y    
 ag
(2.1)
Deformacje nieciągłe podtorza
gdzie
:
ra dla szczególnie odpowiedzialnych
  2 exp
w k x, y, ag, r, S( t ) obiek wpływów
 dS
r – promień rozproszenia
wyznaczony
z pomiarów lub obliczony ze wzoru :
r2
S( t ) r




tów jest dodatkowo poszerzana w ramach r – promień rozproszenia wpływów wyznagdzie :
r wzoru
 h ,:  / tgOprócz

deformacji ciągłych w (2.2)
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czony z pomiarów lub obliczony ze
prognozy
szczegółowej.
r – promień rozproszenia wpływów wyznaczony z pomiarów lub obliczony ze wzoru :
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Tablica 1. Kategorie terenu górniczego zlikwidowanych kopalń ze względu na ograniczenia w wykorzystaniu dla celów budowlanych
1
2
Kategoria Stopień przekształcenia
poeksploatacyjnego
(Kategoria)
A
Mało
Przekształcony (A)

3
Ograniczenia w budowlanym
wykorzystaniu

4
Zagrożenia

5
Uwagi

Teren przydatny
(przy występowaniu gruntów
nośnych i zaleganiu zwierciadła
wody poniżej 2 m)

Praktycznie nie występują

Dla wykluczenia drobnych uszkodzeń elementów wykończeniowych
i architektonicznych zaleca się rozważyć potrzebę wzmocnienia konstrukcji obiektu

Deformacje ciągłe przy obniżeniach
niepowodujących podtopień

B1

małym B2,1 1)
Przekształcony
(B1 / B2 / B3)

B2

Teren
przydatny
warunkowo

Deformacje
nieciągłe o stopniu
zagrożenia

średnim B2,2 2)
dużym B2,3 3)

B3
C

Silnie
Przekształcony (C)

Teren
nieprzydatny

Gazowe
Zalewiska i podtopienia, rejony zagrożone powstaniem
osuwisk oraz wielkopowierzchniowych lejów
zapadliskowych (w tym np strefy bezpieczeństwa
wyznaczone wokół niezlikwidowanych szybów)

Po 5 latach od zakończenia eksploatacji można teren zaliczyć do kategorii A
W przypadku płytkiej eksploatacji podziemnej kopalin i otworowej siarki oraz
obecności szybów stwarzających zagrożenia zaliczone do stopni B2,1 B2,2 możliwe
jest uzdatnienie terenu do zabudowy przez podsadzenie pustek lub zastosowanie
specjalnych sposobów posadowienia obiektów budowlanych.
W terenach o stopniu zagrożenia B2,3 w zależności od analizy ryzyka należy rozważyć
zaliczenie ich do kategorii C
Zagrożenia czasowe
Zaleca się wyłączyć z zabudowy rejony nie zlikwidowanych szybów, eksploatacji
otworowej, pasy ochronne wyrobisk odkrywkowych, tereny hałd, zwałowisk
zewnętrznych i wewnętrznych oraz strefy ochronne wokół nich. Wykorzystanie terenu
w kierunku innym niż budowlany (tereny zielone, rekreacyjne itp.)

4. Mapa powierzchni z lokalizacją płytkich eksploatacji złóż węgla kamiennego i rejonów występowania deformacji nieciągłych w obrębie przebiegu linii CE 65 na szlaku Katowice - Bytom
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zlikwidowanych kopalń jest kategoryzacja
przedstawiona w tablicy 1. Wprowadza
ona trzy główne kategorie terenów pogórniczych uzależnione od stopnia poeksploatacyjnego przekształcenia środowiska
geologicznego. Deformacjom nieciągłym
powierzchni przypisano w tej skali kategorie B i C. Praktyczne zastosowanie tej kategoryzacji dla celów modernizacji jednej z linii kolejowych zaliczanych do układu AGTC
polegało na przypisaniu większości jej odcinków do kategorii B. Została ona rozdzielona na pod kategorie B1, B2 i B3. Zagrożenia przypisane temu przebiegowi należały
do podkategorii B2. Przyjmując kryteria tej
klasyfikacji wydzielono na mapie wpływów
górniczych rejony zagrożenia deformacjami w obszarach płytkiej eksploatacji w zdecydowanej większości należy zaliczyć do
kategorii B2,1 i B2,2 (tereny o małym i średnim
zagrożeniu deformacjami pogórniczymi).
Dla stwierdzonych warunków geologicznogórniczych eksploatacji rud i węgla należy
określić wymagany zakres i głębokość rozpoznania. W zależności od wyników kartowania geologicznego przeprowadzonego
na odcinkach zagrożonych i dodatkowych
analiz zalecono przeprowadzenie dalszych
badań metodami geofizycznymi i wierceniami. Prawidłowe rozpoznanie podtorza
ma w tym przypadku bardzo istotne znaczenie, gdyż zastosowanie błędnych zaleceń uzdatniających to podtorze w ramach
tzw. profilaktyki budowlanej i górniczej
może prowadzić do poważnych problemów w trakcie eksploatacji linii, co pokazuje opisany poniżej przypadek awarii.
Deformacje pogórnicze są głównie
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu
kolejowego. Szkody wywołane nimi dotąd
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5. Lokalizacja linii kolejowej nr149 (C-E65) względem zasięgu deformacji nieciągłych

6. Lokalny uskok pod linią PKP nr 149 (zdj. archiwalne)

7. Przykład wyboczenia toru odstawczego bocznicy kopalnianej

w infrastrukturze kolejowej w większości
przypadków były niewielkie z uwagi na
znaczne ograniczenia prędkości ruchu
pociągów. Biorąc jednak pod uwagę przewidywane znaczne zwiększenie prędkości
pociągów na modernizowanych liniach,
tereny zagrożone wystąpieniem deformacji pogórniczych powinny zostać szczegółowo przebadane, zwłaszcza pod kątem
32
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występowania pustek biorąc pod uwagę
ich możliwą migrację do nadkładu i podtorza.
Przykład górniczych deformacji nieciągłych w rejonie podtorza
Przykładem deformacji nieciągłych w rejonie podtorza jednej z linii AGTC może być

zapadlisko szybu, jakie zaistniało w odległości ~80-100m od dwutorowej linii kolejowej, nie powodując w jej układzie geometrycznym praktycznie żadnych mierzalnych
skutków . Kontrolne pomiary i ocena stanu
torów mogła by wskazywać na jego dobry
stan. Istota zmian nośności podtorza została
ujawniona głównie poprzez badania geotechniczne (sondowanie statyczne i CPTU),
które ujawniły, że stan podtorza uległ w strefie brzegowej lokalnej niecki zapadliskowej
znacznemu osłabieniu i w praktyce utraciło
ono wymaganą nośność. Odkształcenia rozluźniające powierzchni przekroczyły deformacje V kategorii i przekształciły się w serię
głębokich spękań i szczelin graniczących
bezpośrednio z krawędzią torowiska, co ilustruje Rys.5 .Wcześniej rejestrowane w tym
rejonie deformacje nieciągłe w formie uskoków przedstawiono na Rys.6. Pomiary stopnia zagęszczenia podtorza w obrębie lokalnego nasypu wykazały jego duże osłabienie,
które z uwagi na stan gruntu określono po
awarii jako luźny i średnio zagęszczony,
podczas gdy przed awarią był to stan zagęszczony.. Przykładowy wynik pomiaru
ilustruje Rys.9. Minimalna wartość nośności
ujawniona na głębokości ~1,3-1,5m poniżej
powierzchni torowiska wskazuje na rozwój
stref stanu granicznego nośności w tym
obszarze. Jest to zgodne z wcześniejszymi
ocenami teoretycznymi tego typu zjawisk
w podtorzu górniczym[1,2]. Podjęcie ruchu
w tych warunkach mogło by prowadzić
w prostej konsekwencji do powstania osuwiska lub wgłębnego zapadliska względnie
innej formy utraty stateczności. Linia została całkowicie wyłączone w ruchu, do czasu
kompleksowej naprawy szkody.
Badania mikrograwimetryczne rejonu
zapadliska i przyległej linii PKP wniosły
szereg dodatkowych, istotnych informacji, aczkolwiek ich dokładność wymagała
dalszego uszczegółowienia. Badania te
umożliwiają bowiem rozpoznanie przypowierzchniowych warstw górotworu do
głębokości ~20m pod kątem lokalizacji stref
rozluźnienia gruntu, pustek itp., co może
inicjować rozwój deformacji nieciągłych na
powierzchni. Wykazano, że deformacje takie wystąpiły w bezpośrednim sąsiedztwie
korpusu nasypu oraz nastawni co ilustruje
Rys.5. Sieć pomiarowa obejmowała ogółem
560 punktów , dowiązanych do lokalnego
punktu bazowego, powiązanego z punktem osnowy grawimetrycznej kraju (Żory)
i punktami osnowy geodezyjnej. Rezultatem tych prac było ustalenie zasięgu ujemnych anomalii rezydualnych sił ciężkości
oznaczonych literami ‘a-g’ , przestawionych
zbiorczo na Rys.8 . Anomalie te mogą wynikać zarówno z istnienia przypowierzch-
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8. Zasięg ujemnych anomalii rezydualnych sił ciężkości wg Griffina0,020mGal) w rejonie linii kolejowej i granicy zapadliska szybu
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9. Przykładowy wynik pomiaru zagęszczenia podtorza w rejonie zapadliska

niowych stref rozluźnień jak i za zmian litologii, np. wskutek wcześniejszych wpływów
eksploatacji górniczej. Z uwagi na skalę
zjawiska w rejonach anomalii ‘a-g’ uznano
za uzasadnione ‘ ograniczenie przebywania
i poruszania się osób. Wzmożony monitoring tego rejonu uwzględniał konieczność
codziennych obserwacji stanu powierzchni
terenu. Lokalizacja anomalii ‘g-f-e-d’ w bezpośrednim sąsiedztwie korpusu nasypu lub
bliskości osi toru nakazywała bezwzględne
zachowanie powyższych środków ostrożności. Aktualne pomiary potwierdziły
wszystkie powyższe zagrożenia. Ekstremalny charakter powstałego zagrożenia wymagał nadzwyczajnych środków zaradczych
związanych z zaślepieniem uszkodzonego
szybu o głębokości ~650m, likwidacji leja
zapadliskowego o średnicy ~100m i 15m
głębokości a w końcowej fazie stabilizacji
podtorza mającego w przyszłości spełniać
wymogi linii AGTC o podwyższonej prędkości. Lokalizacja tej linii w rejonie dokonanej,
jak i prognozowanej, intensywnej eksploatacji górniczej będzie wymagała dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych podwyższających jej odporność na destrukcyjne
oddziaływania górnicze. Koegzystencja górnictwa i budownictwa komunikacyjnego
wymaga w tych warunkach szczególnego
podejścia co jest realizowane w ramach
tzw. postępowania ugodowego i zespołów
porozumiewawczych. Sprawą pierwszoplanową jest zatem ciągły, odpowiednio zaprogramowany monitoring wszystkich obiektów infrastrukturalnych kolei zlokalizowanej
w obrębie zagrożonym wystąpieniem de34
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formacji nieciągłych. Do terenów tych należy zaliczać zwłaszcza tereny po-górnicze
tzw. eksploatacji archiwalnej , co wymaga
dużego , interdyscyplinarnego zaplecza
badawczego oraz specjalistów mogących
ocenić realność tych zagrożeń i podać sposób skutecznego uzdatnienia podłoża.
Wnioski
Przedstawiona w pracy specyfika modernizacji i utrzymania oraz monitoringu
linii kolejowych na terenach górniczych
i po-górniczych odbiega dość zasadniczo od ogólnych warunków technicznych określonych dla terenów nie
górniczych (Id-3). Sytuacja ta nabiera
szczególnego znaczenia w warunkach
podejmowanych obecnie prac studialno-projektowych mających na celu podwyższenie standardów technicznych
niektórych linii do poziomu określonego
wymogami AGC/AGTC. Modernizacja
tych linii, z uwagi na dokonaną jak i prognozowaną działalność górniczą w rejonie wspomnianych linii kolejowych będzie zatem wymagała:
• szczegółowego rozpoznania warunków
górniczo-geologicznych oraz geotechnicznych dokonanej i prognozowanej działalności wydobywczej kopalin,
zwłaszcza węgla kamiennego,
• właściwego doboru rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni i podtorza o podwyższonej odporności na oddziaływania
ciągłe i nie ciągłe podtorza górniczego
wraz z systemami monitoringu progno-

zowanych deformacji,
• odpowiedniej koordynacji czasowo
-przestrzennej robót górniczych i rektyfikacji nawierzchni w warunkach podwyższonych prędkości,
• rozpatrzenia w wybranych przypadkach alternatywnych przebiegów
dla nowych korytarzy kolejowych
o podwyższonej prędkości co umożliwi szybsze wykazanie odpowiednich korzyści modernizacyjnych bez
ponoszenia dodatkowych kosztów
z tytułu profilaktyki górniczo-budowlanej. 
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Chcemy latać dalej, częściej i bezpieczniej

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA -Regionalny Oddział Lubelski organizuje
w dniach 25-26 listopada 2014 roku w Lublinie Międzynarodową Lotniczą Konferencję Naukowo-Techniczną, pt. „Zarządzanie lotniskami
i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”.
Zapraszając do uczestnictwa przedstawiamy:
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI LOTNICZEJ
„Zarządzanie lotniskami i przestrzenią powietrzną: użytku publicznego-certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku
wyłącznego w Polsce”
Termin: 25-26 listopada 2014 r.
Miejsce Konferencji: Sala konferencyjna w budynku NOT w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej – Curie 3
Przewidywana ilość uczestników: 120 osób
Organizatorzy: ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski w Lublinie i ITS POLSKA
Współorganizatorzy:
Krajowa Sekcja Lotnicza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Związek Regionalnych Portów Lotniczych,
Port Lotniczy Lublin,
SITK RP Oddział W Lublinie.
Cele Konferencji:
Celem konferencji będzie zapoznanie operatorów lotnisk cywilnych w Polsce z najnowszymi tendencjami usprawnienia ruchu lotniczego,
wszystkich rodzajów lotnisk i lądowisk cywilnych, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć techniki lotniczej i wytycznych Komisji
Europejskiej. Służyć także będzie szerokiej wymianie doświadczeń zarządzających lotniskami przestrzenią powietrzną z całej Polski. Konferencja umożliwi także wymianę opinii praktyków i naukowców związanych z transportem lotniczym w obliczu istniejącej sytuacji politycznej
i gospodarczej Europy, i może mieć pozytywny wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i sprawności
ruchu lotniczego. Mając na uwadze rozszerzenie zakresu oddziaływania Konferencji planujemy na nią zaprosić zarządzających lotniskami
w Kownie, Brześciu i Lwowie, będących najbliższymi granic Polski po stronie wschodniej. Spodziewamy się, iż wymiana opinii praktyków
i przedstawicieli uczelni kształcących personel naziemny i latający może mieć duży wpływ na dalsze rozwiązania prawne w zakresie podniesienie bezpieczeństwa i sprawności ruchu lotniczego.
Zakres merytoryczny:
Program konferencji przewiduje rozszerzenie wiedzy wśród ewentualnych inwestorów o procedurach koniecznych do spełnienia w czasie
przygotowania inwestycji lotniskowej jak i jej eksploatacji po wybudowaniu. W czasie trwania konferencji przewidziana jest wizyta w Porcie
Lotniczym Lublin w drugą rocznicę jego otwarcia, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z pracą Portu i perspektywami rozwoju, zwiedzą
także hangar wystawowy w którym prezentowane są najnowsze modele śmigłowców produkowanych przez PZL Świdnik – Agusta - Westland SA. Konferencja zakończona zostanie wnioskami, które skierujemy do kompetentnych organów państwowych.
Zakładamy, że tematyka obejmie prezentacje z zakresu:
1. Przestrzeń powietrzna w rejonie lotniska, strefy ograniczonego zagospodarowania, strefy usług około lotniskowych.
2. Sieć korytarzy powietrznych nad Polską i środkową Europą.
3. Operacyjność i sprawność obsługi naziemnej w strefie naziemnego ruchu lotniczego.
4. Operacyjność i sprawność przepływu pasażerów i ładunków w strefie przed lotniskiem i na terenie lotniska.
5. Zarządzanie ruchem powietrznym w świetle nowych wdrożeń w Europie.
6. Bezpieczeństwo ludzi i sprzętu na lotniskach użytku publicznego.
7. Systemy kształcenia personelu naziemnego i latającego.
8. Komplementarność transportu lotniczego z transportem drogowym i kolejowym.
Zakres merytoryczny został skonsultowany z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a także z wybitnymi specjalistami z wielu uczelni technicznych i ekonomicznych.
Więcej informacji dla zainteresowanych dotyczących warunków uczestnictwa w konferencji można uzyskać ze strony: http://www.itspolska.pl
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5 Włodzimierz Andrzej Bednarek

The chosen problems of interaction of track structure
with subgrade during CWR track operation
During a CWR track operation changes a way of interaction between
track structure and subgrade. This change mainly follows from variable elasticity of roadbed, damage of particular track structure elements or formation of unevenness as well in track and rail. In the
paper the chosen problems of such variable interaction of track
structure with subgrade during operation of CWR track are shown.
Particularly the following factors are discussed:
– a change of subgrade elasticity within a year,
– a non-homogeneity of subrade along the track,
– a local unevenness in track and in rail,
– an adhesion effectiveness reduction of wheel on deformed railway track,
– a vertical and side wear of rail and rail corrugation.
The factors specified above cause an unfavourable growth of stresses in particular cooperated elements of track structure and theirs
following degradation. In the paper a complex of stress growth, specially clearly seen in operated rail of railway track is enclosed.
Keywords: CWR track; Local unevenness of track; Variable interaction of
track structure with subgrade during operation
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13 Maciej Hawrysz, Ewa Twardysko

Geotechnical design the strenghtening of trackbed
the gantry crane
Modern storage halls are characterized by lightweight construction
misfit for carrying heavy loads, so often installed in them gantry
cranes for quick unloading of materials and their transport to the
warehouse. The presented paper is an example of geotechnical design of the track the gantry crane with a lifting capacity of 8 tons
provided for installation in the warehouse of steel products in one of
the towns in Lower Silesia. Presented design solution concerns the
strengthening of the subsoil formed from anthropogenic soils with
limited capacity. The design has been developed in accordance with
applicable regulations and standards harmonized with Eurocode 7.
Keywords: Subsoil; Geotechnical design; Gantry crane
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21 Marek Krużyński

The chosen problems of maintain railway subgrade.
The study highlighted the need to re-enable the removal of maintenance of local damage on the railway subgrade. Identified two basic
kinds that are eligible for repair in this mode, all the more that the current technical specifications define the ways to do repair. Improving
maintenance organization of railway lines and allocate increased
funds would avoid extensive damage and reducing train speeds.
Keywords: Railway track bed; Maintain the subgrade; Subgrade repair
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24 Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński

Designing reinforcements of the railway subgrade
according to its properties
This paper presents two main methods of calculating the
reinforcements of the railway subgrade used in Polish State Railways
(PKP). Ways of determining geotechnical parameters of the railway
subgrade soil in order to designing reinforcements were discussed.
The article gives examples of developing a graph of the relationship
between the thickness of protective layer and soil properties. The
usefulness of the subgrade for construction of protective layers
was discussed on the basis of analyzing permissible load on the
subgrade and permissible load on the track.
Keywords: Railroad; Railway subsoil; Railway subgrade researches; Designing reinforcements
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29 Kazimierz Kłosek

The Railway subgrade in areas affected by mining
activities
The paper presents selected problems of design, construction and
maintenance of railway subgrade AGC / AGTC in areas affected by
mining activities. Pointed to the different surface and substructure
work mining, which will require the use of appropriate prophylaxis
modernization works mining and construction. The examples of failure of railway infrastructure caused by the mobilization of continuous deformation and not continuous mining area.

18 Michał Pawłowski

An attempt to evaluate measurement uncertainty in
investigations of subgrade’s deflection
The paper presents a trial of the estimation of measurement uncertainties in calculation of the subgrade deflection modulus and the
distortion rate. A method of calculation of the uncertainty for single
measurements and series of measurements is shown. The measurement uncertainties were computed with the use of example examination of the subgrade distortion. Finally, some conclusions from the
conducted analysis have been drawn.
Keywords: Railroad; Railroad subgrade; Investigation of deflected state;
Measurement uncertainties
36
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