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W analizie modeli dynamicznych 
nawierzchni kolejowej zazwyczaj 
podkłady traktowane są jako bryły 
sztywne (por. [5]). Prace [2,4] stanowią 
nieliczne przykłady analizy zmienne-
go przekroju podkładu, ograniczając 
się do analizy statycznej. W pracy [1] 
zaproponowano, by – w przypadku 
belek o dwóch wyraźnie rozróżniają-
cych się przekrojach poprzecznych 
– zastosować średnią harmoniczną. 
W analitycznych modelach dynamicz-
nych zastosowanie zmiennego prze-
kroju poprzecznego podkładu znacz-
nie utrudnia analizę. 
 Dlatego w niniejszej pracy podjęto 
próbę wyznaczenia przekroju ekwi-
walentnego, tzn. takiego przekroju o 
stałej wartości momentu bezwładno-
ści, którego zastosowanie dałoby zbli-
żone wartości odpowiedzi statycznej 
podkładu (zwłaszcza przemieszczeń) 
w odniesieniu do rzeczywistego, 
zmiennego przekroju poprzecznego. 

Analizę ograniczono do dwóch typów 
podkładów: jednego z najbardziej po-
pularnych na polskiej sieci kolejowej 
podkładu PS-94 oraz ciężkiego pod-
kładu PS-08, również eksploatowane-
go na sieci PKP-PLK S.A. 

Opis modeli

Narzędzie określania zastępczego 

momentu bezwładności podkładu 

kolejowego 

Opracowanie modelu fi zycznego 
podkładu kolejowego jest zadaniem 
bardzo złożonym. Wynika to z faktu, 
iż układ jaki tworzą poszczególne ele-
menty podłoża rusztu torowego, tzn. 
podsypki i warstwy gruntu jest nieli-
niowy i niejednorodny. W pracy przy-
jęto stałą podatność podłożą podkła-
dów, opisaną jednym parametrem 
sprężystym. Rzeczywisty przekrój po-
przeczny podkładu zastąpiono dwo-

ma elementami trapezowymi. 
 Do obliczenia zastępczych mo-
mentów bezwładności dla różnych 
przekrojów podkładu strunobetono-
wego stworzono schemat, przedsta-
wiony na rysunku 1. 
 Zastępczy moment bezwładności 
wyliczano korzystając z twierdzenia 
Steinera, dzieląc przekrój poprzeczny 
na dwa trapezy. Przy wykorzystaniu 
tak stworzonego algorytmu wyzna-
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1. Model przekroju poprzecznego wykorzysty-

wany do wyznaczenia zastępczych momentów 
bezwładności dla podkładu strunobetonowego. 

Źródło własne. 
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czone kolejne wartości zastępczych 
momentów bezwładności. Analizie 
poddane zostały dwa podkłady tj. PS- 
94 oraz PS-08.
Wynikiem obliczeń są otrzymane 
poniższe wykresy zastępczych mo-
mentów bezwładności. Poszczególne 
wartości momentów bezwładności 
dla podkładu PS-94 przedstawione na 
rysunku 2. 
 Analizując powyższy wykres, moż-
na zaobserwować duże zróżnicowa-
nie wartości momentu bezwładności 
na całej długości podkładu. Wartość 
maksymalna wynosi 27 000 cm4, a 
minimalna 8884 cm4. Wartość maksy-
malna nie jest usytuowana w miejscu 
przyłożenia obciążającej siły  (pomię-
dzy kotwami podkładu). Wartość mi-
nimalna jest natomiast w miejscu naj-
bardziej podatnym na pęknięcia, czyli 
w osi podkładu.
 Na rysunku 3 przedstawiono wyni-
ki obliczeń zastępczych momentów 
bezwładności dla podkładu PS-08. 
 Podkład PS-08 charakteryzuje się 
niewielkimi zmianami momentu bez-
władności na długości, wartość mak-
symalna wynosi 32 030 cm4, a mini-
malna 28 860 cm4.

Model analityczny

Do opisu modelu analitycznego 
przyjęto jednowarstwowy model 
nawierzchni w postaci belki Berno-
ulliego-Eulera. Obliczenia dla tego 
modelu wykonywano przy użyciu 
programu Mathcad: model oblicze-
niowy został opracowany w Katedrze 
Infrastruktury Transportu Szynowego 
i Lotniczego Politechniki Krakowskiej. 
W modelu ugięcia podkładu opisano 
poprzez równanie różniczkowe: 
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w którym, parametry E, S, I
p
 oraz U są 

stałe na długości podkładu i oznacza-
ją:
E –  moduł Younga materiału podkła-

du [N/m2]
I
p
 –  moment bezwładności podkładu 

[m4]
S –  siła sprężająca w podkładzie (- 

oznacza siłę rozciągającą) [N] 
U – współczynnik sztywności podpar-

cia podkładu [N/m2]
y –  przemieszczenie pionowe pod-

kładu [m]
q(x) – jednostkowe obciążenie piono-

we podkładu [N]

Podkład został obciążony układem sił 
rozłożonych na długości podkładek 
podszynowych w postaci rozkładu 
prostokątnego. Do wyznaczenia sta-
łych, występujących w rozwiązaniu 
równania jednorodnego, przyjęto ze-
rowanie się drugiej i trzeciej pochod-
nej na końcach podkładu, czyli zero-
wania  momentu zginającego M i siły 
poprzecznej Q na końcach podkładu. 
Rozwiązanie równania niejednorod-
nego przyjęto stosując metodologię, 
opisaną w pracach [3,5], tzn. rozwija-
jąc linię ugięcia i obciążenie w szereg 
Fouriera w przedziale [0,λ], gdzie λ 
oznacza długość podkładu:
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Stałe a
o
, a

i
 oraz b

i
 wyznaczono na pod-

stawie rozwinięć znanego obciążenia 
w szereg Fouriera na podstawie wzo-
rów analitycznych, natomiast stałe y

o
, 

A
i
 oraz B

i
 wyznaczono, po zrózniczko-

waniu wyrażeń (3) i podstawieniu do 
równania (1) wyrażeń (2) i (3).

 

 

2. Wykres zastępczych momentów bezwładności podkładu PS-94

 

 

3. Wykres zastępczych momentów bezwładności podkładu PS-08

 

4. Model 3D podkładu PS-94 w Autodesk Simulation Multiphysics

 

5. Model 3D podkładu PS-94 z przeskalowanym obrazem ugięcia
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Model numeryczny 

W celu wykonania modelu numerycz-
nego opartego na Metodzie Elemen-
tów Skończonych służącego do ana-
lizy stanu naprężeń i przemieszczeń 
stworzono trójwymiarowe bryły pod-
kładów. Posłużył do tego program 
Autodesk Inventor, gdzie stworzono 
modele podkładów PS-94 oraz PS-08.
Następnie w programie  Autodesk 
Simulation Multiphysics, przepro-
wadzono analizę statyczną modeli. 
Opracowanej wcześniej bryle nadano  
właściwości materiałowe odpowiada-
jące elementom występującym w to-
rze. Podsypkę i podtorze  zastąpiono  
elementami typu string o stosownej 
sztywności. Obciążenie od sił przeno-
szonych przez szyny zostały rozłożone 
na powierzchni odpowiadającej polu 
podkładki podszynowej.  
 Analiza statyczna modelu została 
przeprowadzona dla trzech różnych 
wartości wskaźników podłoża pod-
kładu C

b
.

Analiza parametryczna

Przeprowadzono analizę parame-
tryczną dla dwóch podkładów stru-

nobetonowych PS-94 oraz PS-08.  Z 
wykorzystaniem modelu analityczne-
go a także numerycznego, porówna-
no wartości ugięcia dla trzech wskaź-
ników podłoża podkładu C

b
: 75 MN/

m3, 115 MN/m3 oraz  155 MN/m3.  W 

modelu analitycznym wykorzystano 
do obliczeń trzy różne wartości mo-
mentu bezwładności podkładu (max, 
min i średnią).
 Na rysunkach 6, 7 i 8 przedstawio-
no linię ugięcia podkładu PS-94 dla 

 

6. Linia ugięcia podkładu PS-94 dla maksymalnej średniej i minimalnej war-
tości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu C

b
=75 MN/m3

7  

7. Linia ugięcia podkładu PS-94 dla maksymalnej średniej i minimalnej war-
tości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu C

b
=115MN/m3

 

8. Linia ugięcia podkładu PS-94 dla maksymalnej średniej i minimalnej 
wartości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu 

C
b
=155MN/m3

Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-94 [Wskaźnik podłoża podkładu 75MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

27000 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

17127 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

8884 cm4

min 0,9208 7,05% 0,9907 5,30% 0,9738 1,85% 0,9378

max 1,0746 2,71% 1,0463 1,86% 1,0560 0,28% 1,0776

Tab. 1. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-94 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=75MN/m3

    

9. Porównanie linii ugięcia podkładu PS-94 dla metody numerycznej i ana-
litycznej z uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
=8884 cm4. Wartość 

współczynnika podłoża C
b
=115MN/m3

Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-94 [Wskaźnik podłoża podkładu 155MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

27000 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

17127 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

8884 cm4

min 0,4332 3,17% 0,4649 1,82% 0,4515 0,91% 0,4241

max 0,5258 1,11% 0,5146 0,29% 0,5229 1,61% 0,5419

Tab. 3. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-94 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=155MN/m3

Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-94 [Wskaźnik podłoża podkładu 115MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

27000 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

17127 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

8884 cm4

min 0,5774 5,85% 0,6359 4,36% 0,6210 1,28% 0,5902

max 0,7117 2,35% 0,6882 1,47% 0,6970 0,52% 0,7170

Tab. 2. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-94 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=115MN/m3
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maksymalnej, średniej i minimalnej 
wartości momentu bezwładności 
przy wykorzystaniu modelu analitycz-
nego oraz różnych wartości wskaźni-
ka podłoża podkładu.
 W wyniku przeprowadzonej anali-
zy porównawczej zauważano, że na 
linię ugięcia podkładu strunobeto-
nowego typu PS-94 duży wpływ ma 
przyjęty moment bezwładności. Po-
równując wyniki otrzymane w ana-
lizie analitycznej z tymi otrzymany-
mi z analizy numerycznej – okazuję 
się, że uzyskane wyniki z obu metod 
mają najbardziej zbliżone wartości 
w przypadku przyjęcia minimalnego 
momentu bezwładności podkładu 

w analizie analitycznej. Na rysun-
ku 9 przedstawiono porównanie linii 
ugięcia podkładu PS-94 uzyskaną w 
metodzie numerycznej z wynikami 
analizy analitycznej dla najmniejsze-
go momentu bezwładności I

p
=8884 

cm4. Przedstawiono wynik dla jednej 
wartości współczynnika podłoża pod-
kładu C

b
=115MN/m3, pozostałe wyni-

ki kształtują się analogicznie.  
 W tabelach (Tab. 1, 2 i 3) zestawio-
no wartości minimalne i maksymalne 
przemieszczeń podkładu dla wszyst-
kich współczynników podłoża.
 Dla współczynnika C

b
=115MN/m3 

można zauważyć, że różnica wartości 
przemieszczeń obliczonych w obu 

metodach, zwiększa się wraz ze wzro-
stem wartości momentu bezwładno-
ści. Dla minimalnej wartości momen-
tu bezwładności porównano również 
wartości naprężeń uzyskanych z me-
tody numerycznej oraz metody anali-
tycznej. Na rysunku 10 przedstawiono 
wyniki tej analizy.
 Analogiczne obliczenie przeprowa-
dzono również dla podkładu struno-
betonowego typu PS-08. Na rysun-
kach 11, 12 i 13 przedstawiono linię 
ugięcia podkładu PS-08 dla maksy-
malnej, średniej i minimalnej wartości 
momentu bezwładności oraz różnych 
wartości wskaźnika podłoża podkła-
du.

   

10. Porównanie wartości naprężeń w podkładzie PS-94 dla metody nume-
rycznej i analitycznej z uwzględnieniem momentu bezwładności Ip=8884 

cm4. Wartość współczynnika podłoża C
b
=115MN/m3

 

11. Linia ugięcia podkładu PS-08 dla maksymalnej średniej i minimalnej 
wartości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu 

C
b
=75 MN/m3

 

12. Linia ugięcia podkładu PS-08 dla maksymalnej średniej i minimalnej 
wartości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu 

C
b
=115 MN/m3

 

13. Linia ugięcia podkładu PS-08 dla maksymalnej średniej i minimalnej 
wartości momentu bezwładności i wskaźnika podłoża podkładu 

C
b
=155 MN/m3

 

14. Porównanie linii ugięcia podkładu PS-08 dla metody numerycznej i 
analitycznej z uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
= 288860 cm4. 

Wartość współczynnika podłoża C
b
=115MN/m3

15. Porównanie wartości naprężeń w podkładzie PS-08 dla metody nume-
rycznej i analitycznej z uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
=288860 

cm4. Wartość współczynnika podłoża C
b
=115MN/m3
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 Po analizie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że przyjęty moment 
bezwładności ma dużo mniejszy 
wpływ na linię ugięcia podkładu stru-
nobetonowego typu PS-08 niż miało 
to miejsce w przypadku podkładu 
PS-94. Zależność ta wynika z faktu iż, 
przekrój podkładu PS-08 jest znaczne 
mniej zróżnicowany a poszczególne 
momenty bezwładności (minimalny, 
średni i maksymalny) różnią się wzglę-
dem siebie w niewielkim stopniu.
 Na rysunku 14 przedstawiono po-
równanie linii ugięcia podkładu PS-80 
uzyskaną w metodzie numerycznej z 
wynikami analizy analitycznej dla naj-
mniejszego momentu bezwładności 
I
p
=8884 cm4. Przedstawiono wynik dla 

jednej wartości współczynnika podło-
ża podkładu C

b
=115MN/m3, pozosta-

łe wyniki kształtują się analogicznie. 
 Zestawienie  wartości minimalnych 
i maksymalnych przemieszczeń pod-
kładu PS-08 dla wszystkich współ-
czynników podłoża zawarto w tabe-
lach (Tab. 4. do Tab. 6)
 Powyższe zastawienie wskazuje na 
bardzo dobrą zgodność uzyskanych 
wyników ( różnice na maksymalnym 
poziomie 1,20 %. Dla współczynnika 
C

b
=115MN/m3 można zauważyć, że 

wartości przemieszczeń obliczonych 
w obu metodach, różnią się nieznacz-
nie dla najmniejszej wartości momen-
tu bezwładności – średnio o 0,49%. 
 Dla minimalnej wartości momentu 
bezwładności porównano również 
wartości naprężeń uzyskanych z me-
tody numerycznej oraz metody anali-
tycznej. Na rysunku 15 przedstawiono 
wyniki tej analizy. 

Wnioski 

Przyjęty, minimalny moment bez-
władności ma dużo mniejszy wpływ 
na linię ugięcia podkładu strunobeto-
nowego typu PS-08 niż ma to miejsce 
w przypadku podkładu PS-94. Za-
leżność ta wynika z faktu iż, przekrój 
podkładu PS-08 jest znaczne mniej 
zróżnicowany i na całej długości jest 
zbliżony do prostokątnego. Tym nie-
mniej różnice uzyskane w przypadku 
podkładu PS-94 nie są znaczące – przy 

średniej wartości wskaźnika podłoża 
podkładów C

b
 = 115 MN/m3 wynosi 

około 3%.
 Porównując wyniki otrzymane w 
analizie analitycznej z tymi otrzyma-
nymi z analizy numerycznej – oka-
zuję się, że uzyskane wyniki ugięć z 
obu metod mają najbardziej zbliżone 
wartości w przypadku przyjęcia mi-
nimalnego momentu bezwładności 
podkładu w analizie analitycznej. W 
przypadku naprężeń występują więk-
sze różnice – zgodnie z pokazaną 
metodą można tak dobrać wartość 
mementu bezwładności aby zmini-
malizować różnice zarówno w sensie 
naprężeń, jak i przemieszczeń.  Nale-
ży zatem zauważyć, że przyjęta me-
todologia pozwala na wyznaczenie 
ekwiwaletnego, stałego na długości 
podkładu momentu bezwładności, 
co może mieć zastosowanie do analiz 
modelowych nawierzchni kolejowej, 
zwłaszcza modeli dynamicznych.  
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Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-08 [Wskaźnik podłoża podkładu 75MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

32030 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

30098 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

28860 cm4

min 0,9910 0,46% 0,9956 0,29% 0,9939 0,17% 0,9927

max 1,0539 1,00% 1,0435 0,94% 1,0445 0,83% 1,0452

Tab. 4. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-08 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=75MN/m3

Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-08 [Wskaźnik podłoża podkładu 115MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

32030 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

30098 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

28860 cm4

min 0,6457 0,54% 0,6404 0,70% 0,6388 0,81% 0,6377

max 0,6889 0,32% 0,6857 0,23% 0,6866 0,17% 0,6872

Tab. 5. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-08 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=115MN/m3

Wartości przemieszczeń dla podkładu PS-08 [Wskaźnik podłoża podkładu 155MN/m3]

Numeryczna Analityczna 

różnica [%]
Ip

1
=

32030 cm4 różnica [%]
Ip

2
=

30098 cm4 różnica [%]
Ip

3
=

28860 cm4

min 0,4631 0,60% 0,4690 0,45% 0,4676 0,35% 0,4666

max 0,5242 1,20% 0,5122 1,12% 0,5131 1,06% 0,5137

Tab. 6. Porównanie wartości przemieszczeń podkładu PS-08 dla metody numerycznej i analitycznej z 
uwzględnieniem momentu bezwładności I

p
. Wartość współczynnika podłoża C

b
=155MN/m3




