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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem 
ZO Wrocław SITK.

Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
 redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowa-
nie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e 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,  
wcięć,  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 ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają procedurom recenzji merytorycznych 
zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku 
naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny czasopism naukowych – aktu-
alnie jest to 8 punktów). 

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-
tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-
nych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim numerze oraz na 
stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzen-
tów współpracujących. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-
cja 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 musząbyć orygi-
nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-
mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 
(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 
publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 
„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. Szczczegóły na: http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. 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.

www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
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Na okładce: Przykład nowoczesnego frontu do prze-
ładunku materiałów niebezpiecznych wykonanego 
z prefabrykowanych elementów bezpodsypkowej 
nawierzchni kolejowej płyt typu GTW (Fot. BFL Lauch-
hammer), Piotr Kazimierowski
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Szanowni P.T. Czytelnicy

    Oddajemy w Wasze ręce kolejny  numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony 

problemom badawczym infrastruktury kolejowej. Pierwszy artykuł prezentuje charaktery-

stykę i badania prefabrykowanych rozjazdów krzyżowych podwójnych, które zostały zabu-

dowane na linii kolejowej pod kątem przydatności ich dla prędkości eksploatacyjnych 120 

km/h. W kolejnym artykule Autorzy prezentują mobilne pomiary satelitarne torów kolejo-

wych wykonane na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pomiary pozwoliły na identy-

� kację rzeczywistych kształtów torów po ukończeniu inwestycji a przed oddaniem do eks-

ploatacji. Następny artykuł omawia problemy wyposażenia infrastruktury kolejowej w taki 

sposób ażeby dorównać standardom europejskim. Ciekawy jest artykuł prezentujący wyniki 

badań prototypowych wibroizolacji szyn tramwajowych wykonanych ze zużytych opon 

samochodowych. W badaniach uwzględniono m.in. wpływ temperatury na właściwości 

wibroizolacji. Interesujący jest również artykuł omawiający problem kolizji dzikich zwierząt z 

pojazdami szynowymi, przedstawiono statystykę takich wypadków na Kolejach Wielkopol-

skich. Ciekawy jest artykuł dotyczący tworzenia dokumentacji infrastruktury kolejowej i kon-

sultacji społecznych na etapie przedrealizacyjnym.  W kolejnym artykule zaprezentowano 

standardy i algorytmy transmisji bezprzewodowej do poprawy bezpieczeństwa w sterowa-

niu ruchem kolejowym. Numer zamyka bardzo interesująca publikacja prezentująca model 

obliczeniowy układu dynamicznego pantograf – sieć trakcyjna, w którym wykorzystano 

teorię cięgna wiotkiego i metodę Lagrange’a – Ritza do wyprowadzenia równań ruchu sieci 

jezdnej obciążonej przemieszczającymi się pantografami.   Ponadto w numerze tradycyjnie 

przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej. 

Życzę naszym drogim Czytelnikom dobrej lektury.

Redaktor Naczelny 

Prof. Antoni Szydło
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Częstochowskie hybrydy 
odstawione z powodu groźnej 
awarii
Dominik Wójcik, transport-publiczny.pl, 
17.03.2016

MPK Częstochowa odstawiło wszystkie hy-
brydowe Solbusy, bo w jednym z pojazdów 
pojawiła się usterka zagrażająca bezpieczeń-
stwu. Już wcześniej częstochowianie przez 
pierwsze miesiące eksploatacji obserwowali 
autobusy hybrydowe jadące na holu, ale z 
zupełnie innej, zażegnanej już przyczyny. 
Kierownictwo Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w Częstochowie 16 marca 
zdecydowało o natychmiastowym wycofaniu 
ze służby liniowej wszystkich hybrydowych 
autobusów marki Solbus. – W jednym z po-
jazdów ujawniła się usterka zagrażająca bez-
pieczeństwu. Doszło do perforacji przewodu 
gazowego – przyznał wiceprezes MPK Robert 
Madej. W nieofi cjalnej rozmowie jeden z kie-
rowców powiedział, że doszło do rozszczel-
nienia przewodu gazowego w okolicy reduk-
tora, wskutek czego prewencyjnie aktywował 
się system gaśniczy pojazdu, o ewentualnym 
pożarze nic nie wiadomo. Usterka najprawdo-
podobniej może wynikać z wady fabrycznej, 
bo po tym incydencie wycofano wszystkie 
hybrydowe Solbusy. – Obecnie trwa komisja i 
bada wszystkie pojazdy, pod koniec tygodnia 
będziemy wiedzieli więcej – podsumował 
Madej. Już od grudnia częstochowscy pasa-
żerowie mieli okazję podróżować nowymi 
autobusami. Często trafi ały się doniesienia o 
przerwanej podróży wskutek różnych awarii. 
Wśród pasażerów pojawiło się nawet nowe 
określenie: „wielbłąd na uprzęży”.

"Do pracy jadę rowerem". W 
kwietniu rusza gdyńska akcja
Justyna Degórska, Dziennik Bałtycki, 
24.02.2016

Cykliści, którzy od 4 kwietnia do 4 września 
włączą się do akcji i będą dojeżdżać do pra-
cy rowerem, mogą liczyć ze strony miasta na 
miłe, nawet pieniężne nagrody. Wiążą krawaty 
i wskakują na siodełka jednośladów - wzorem 
zachodnich państw, pracownicy gdyńskich 
fi rm coraz częściej przesiadają się z samocho-
dów właśnie na rowery. A wszystko to w ra-
mach organizowanej przez miasto, piątej już 
edycji konkursu „Do pracy jadę rowerem” (...). 
- Firmy mogą się rejestrować do piątku, ale już 
teraz swój udział w konkursie zadeklarowało 
125 przedsiębiorstw oraz 330 pracowników 
- wyjaśnia Urszula Domska z Zarządu Dróg i 
Zieleni w Gdyni. - To dużo więcej niż w latach 
poprzednich, co bardzo nas cieszy (...). 

Częstochowa: Centra przesiadkowe 
przyjazne cyklistom
Janusz Strzelczyk, Dziennik Zachodni, 
7.03.2016

Centra przesiadkowe powstaną przy trzech 
dworcach kolejowych. Powinny być gotowe 
za dwa lata. Miasto liczy na dotacje unijne. 
Spółka Gramar z Lublińca zaprojektuje często-
chowskie węzły przesiadkowe. Dokumentacja 
ma być gotowa jeszcze jesienią tego roku. 
Spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Miej-
ski Zarząd Dróg i Transportu. Lubliniecka fi rma 
zaprojektuje i wyceni budowę trzech węzłów. 
Budowa obiektów - jeżeli w stosownym czasie 
uda się pozyskać dofi nansowanie unijne - po-
winna zakończyć się pod koniec 2018 roku.
Węzły przesiadkowe mają powstać przy dwor-
cach: Częstochowa Główna, Stradom i Raków. 
Każda z koncepcji przewiduje budowę pero-
nów dla autobusów, miejsc postojowych dla 
taksówek, osób niepełnosprawnych i szybkiej 
obsługi, miejsc dla rowerów i parkingu dla sa-
mochodów osobowych (...).

Kraków. Dostawcy na rowerach 
dowiozą towary do lokali na Rynku 
Głównym
Piotr Rąpalski, Gazeta Krakowska, 8.03.2016

Zamiast ciężkich samochodów, krążących 
wokół Rynku i trujących spalinami przechod-
niów, część towarów do restauracji, pubów 
czy sklepów mogliby rozwozić dostawcy na 
rowerach. Urzędnicy twierdzą, że w ich pomy-
śle chodzi nie tylko o ekologię, ale o znalezie-
nie alternatywy dla wjazdu aut dostawczych 
do zabytkowego centrum Krakowa (...). - Pro-
ponujemy utworzenie w centrum miasta kilku 
punktów przeładunkowych, w których do-
stawcy będą mogli zaparkować samochody, 
przełożyć produkty do roweru towarowego 
oraz dojechać do Rynku w ciągu pięciu minut 
– mówi Marcin Wójcik, ofi cer rowerowy ZIKiT 
(...).

Rowerowa metropolia będzie 
promowała województwo śląskie
Michał Nowak, Dziennik Zachodni, 17.03.2016

Budowa wspólnej infrastruktury rowerowej, 
mobilna aplikacja dla rowerzystów i wypo-
życzalnie jednośladów w każdym mieście - 
to tylko niektóre założenia wspólnej polityki 
rowerowej miast woj. śląskiego. W czwartek 
podpisano deklarację o współpracy Górnoślą-
skiego Związku Metropolitalnego z urzędem 
marszałkowskim. Ma to być pierwszy krok do 
stworzenia prawdziwego raju dla rowerzy-
stów w miastach aglomeracji. Deklarację o 

współpracy GZM z urzędem marszałkowskim 
podpisano w czwartek w Rudzie Śląskiej (...). 
działania w nim zawarte, mają być sukcesyw-
nie wdrażane. 

Ścieżki rowerowe połączą 
podopolskie wsie z Opolem
Sławomir Draguła, nto.pl, 13.03.2016

Ścieżki rowerowe maja połączyć gminy oraz 
podopolskie wioski ze stolica województwa. 
Pieniądze na ich budowę mają pochodzić z 
budżetu gminy (...). Na ostatniej sesji rady po-
wiatu rajcy podjęli uchwałę w sprawie wyra-
żenia woli przystąpienia do realizacji projektu 
partnerskiego w ramach Aglomeracji Opol-
skiej pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowe-
rowej w powiecie opolskim - etap I” (...). Powiat 
ma zaplanowane takie trasy. Chodzi między 
innymi o ścieżki rowerowe pomiędzy Dobrze-
niem Wielkim a Popielowem, z podopolskich 
wsi do Opola, w planie jest również budowa 
kładki rowerowej na moście w Krasiejowie 
oraz centrów przesiadkowych w Ozimku, Dą-
browie czy Tarnowie Opolskim (...). 

Węższe ulice, wydzielone 
torowiska, czyli sposób na korki?
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 4.03.2016

Rowerzyści, społecznicy, prezydenci Poznania 
chcą przekonać nas do zwężania ulic w mie-
ście. Wszystko po to, by szybciej pojechały 
tramwaje, autobusy oraz... sami rowerzyści. 
 Poznań czekają ogromne zmiany komuni-
kacyjne. Władze miasta chcą, by więcej osób 
korzystało z innych środków transportu niż sa-
mochody. Pomóc w tym mają różne rozwiąza-
nia drogowe uderzające wprost w kierowców. 
Wśród pomysłów można wymienić tworze-
nie nowych buspasów, wydzielanie torowisk 
tramwajowych oraz, co budzi najwięcej kon-
trowersji, budowę dróg rowerowych kosztem 
jezdni dla aut (...).

Poznań wyłącza światła na 
przejściach dla pieszych. Póki co – 
testowo
Justyna Urbaniak, transport-publiczny.pl, 
17.03.2016

Piesi w Poznaniu nie mają łatwego życia. 
Długie czekanie na zmianę świateł to w tym 
mieście problem, o którym dyskutuje się od 
lat. Dlatego władze miasta zdecydowały się 
na wyłączenie świateł przy wybranych skrzy-
żowaniach. Testowo, na miesiąc. Wyłączanie 
świateł to w tym mieście nie nowość. W lipcu 
ubiegłego roku światła zgasły na al. Marcin-
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kowskiego przy Hotelu Rzymskim, a w sierp-
niu na skrzyżowaniach ul. Kościuszki z Libelta 
oraz Fredry. 
 Tym razem wyłączona zostanie sygnaliza-
cja przy przejściu z ul. Wrocławskiej do Kup-
ca Poznańskiego. Pasy prowadzą tam przez 
torowisko tramwajowe, ale tramwaje nie 
jeżdżą w tym miejscu aż tak często. Władze 
miasta wprowadzają tę zmianę testowo, na 
czas jednego miesiąca. To dość newralgiczne 
skrzyżowanie i testowanie nowego rozwiąza-
nia ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy 
wyłączenie świateł nie będzie niebezpieczne. 
Pomysł popierają mieszkańcy i rady osiedla. 
Testy potrwają do 15 kwietnia. 

W weekend * nał budowy DTŚ. Ta 
inwestycja trwała... 30 lat
Justyna Przybytek, Dziennik Zachodni, 
17.03.2016

30 lat budowy Drogowej Trasy Średnicowej. 
Wraz z otwarciem odcinka G2 kończy się ta 
najważniejsza dla naszej aglomeracji inwe-
stycja (...). Łącznie DTŚ przebiega przez sześć 
miast. Ma 31,3 km długości. Najdłuższe odcin-
ki są w Gliwicach (8,07 km) i w Zabrzu (7,65 
km), ten w Katowicach ma 6,3 km, w Święto-
chłowicach 3,85 km, w Chorzowie 2,45 km, a 
w Rudzie Śląskiej 2,98 km. Otwierany w naj-
bliższy weekend odcinek G2 w Gliwicach to z 
kolei 5,6 km. Budowany był od stycznia 2013 r. 
do grudnia 2015 r (...). 

Wejherowo: "Węzeł Działki" już 
otwarty 
Tomasz Smuga, Dziennik Bałtycki, 26.02.2016

"Węzeł Działki" został otwarty. Droga połą-
czyła południową część Wejherowa z krajo-
wą "szóstką" w okolicy Powiatowego Urzędu 
Pracy. "Węzeł Działki" to układ drogowy, który 
obejmował budowę nowej ulicy wraz z dwo-
ma rondami na odcinku od ul. Sucharskiego-
-Sobieskiego do istniejącego skrzyżowania na 
drodze krajowej nr 6 na wysokości Powiato-
wego Urzędu Pracy. Uroczyste otwarcie po-
łączenia drogowego odbyło się w piątek, 26 
lutego (...).

Budowa łącznika S8 w pow. 
zduńskowolskim. Do* nansowanie 
jest pewne
jaga, Dziennik Łódzki, 27.02.2016

Pewne jest już dofi nansowanie wniosku pow. 
zduńskowolskiego budowy łącznika S8 z dro-
gą wojewódzką. Znalazł się on na pierwszym 
miejscu listy wniosków, złożonych o dofi nan-

sowanie unijne w naborze na drogi lokalne. 
Wniosek „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduń-
ska Wola - Karsznice. Budowa łącznika z drogą 
ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńsko-
wolskiego i Powiatu Łaskiego” przeszedł oce-
nę merytoryczną i jest na pierwszym miejscu 
listy rankingowej. Samorządy mają dostać 
ponad 26 mln zł dotacji. Cała inwestycja to 32 
mln zł (...).

Siedem państw chce trasy Via 
Carpathia
Sławomir Skomra, Kurier Lubelski, 7.03.2016

O budowie tej drogi mówi się od lat. Trasa 
Via Carpathia ma być międzynarodowym 
szlakiem wiodącym od najbardziej odległych 
krańców Litwy na południe Europy. W Polsce 
trasa ma przebiegać przez wschodnie woje-
wództwa - także lubelskie - i niemal w całości 
pokrywać się z, częściowo w budowie, drogą 
ekspresową S19. W czwartek przedstawiciele 
Polski, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier 
i Ukrainy podpisali deklarację o budowie Via 
Carpathii (...).Podobne porozumienie podpi-
sano już kilka lat temu, ale zrobiło to mniej 
państw i według ówczesnych planów Via Car-
pathia była krótsza. Wiodła od Kowna, przez 
Polskę, do węgierskiego miasta Miszkolc. Wraz 
z nowymi podpisami trasa się wydłużyła. Teraz 
ma wieść od Kłajpedy aż do tureckiego Stam-
bułu i docelowo do greckiego portu w Saloni-
kach. Odnogi trasy mają prowadzić do Lwowa 
i Kijowa na Ukrainie (...).

Polska nawiązuje współpracę z 
Czechami w sprawie odbudowy 
żeglugi po Odrze 
Tomasz Kapica, nto.pl, 25.02.2016

Przedsiębiorcy z Czech chcą dzierżawić u 
nas porty i budować kanał Odra-Dunaj. Ma 
on kosztować 600 mln zł ...  tylko na terenie 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Marek Gróbarczyk spotkał się kilka dni temu z 
delegacją Republiki Czeskiej, by porozmawiać 
o przyszłości żeglugi śródlądowej. A konkret-
nie - tak zwanej  Odrzańskiej Drogi Wodnej (...). 
W zeszłym roku czeskie ministerstwo trans-
portu zleciło opracowanie studium wyko-
nalności budowy korytarza wodnego Dunaj 
- Odra - Łaba, którego zadaniem jest zbadanie 
celowości przygotowania kanału dla potrzeb 
transportu wodnego, gospodarki wodnej, hy-
droenergetyki i funkcji rekreacyjnych. Czescy 
przedsiębiorcy są zainteresowani polskimi 
portami morskimi, w szczególności tym w 
Szczecinie (...).

Na lotnisku w Kamieniu Śląskim 
będzie tor wyścigowy
Radosław Dimitrow, nto.pl, 21.02.2016

Powstanie na lotnisku i będzie liczył 3,7 km. Na 
co dzień z toru mają korzystać kierowcy do-
skonalący techniki jazdy. Ale będą się tu także 
odbywać wyścigi i pokazy motoryzacyjne. 
 Takiego obiektu Opolszczyzna jeszcze nie 
miała. Na terenie lotniska w Kamieniu Ślą-
skim powstanie w pełni profesjonalny tor dla 
samochodów i motocykli. Ma mieć długość 
dokładnie 3704 m i szerokość 12 m. Pętla bę-
dzie liczyć 15 zakrętów (...). Budowa toru nie 
zakłóci pracy lotniska - wciąż będą mogły tu 
startować i lądować niewielkie samoloty. Co 
ważne, tor został zaprojektowany w taki spo-
sób, by łatwo można było skracać pętlę do 
odpowiedniej długości (...).

Kolejna linia lotnicza poleci 
z Szyman?

Justyna Urbaniak, RynekInfarstruktury.pl, 
05.04.2016 

Węgierskie linie lotnicze Wizz Air zapraszają 
na konferencję prasową na lotnisku w Szy-
manach (...). Najprawdopodobniej oznacza 
to uruchomienie stąd połączenia lotniczego. 
Przedstawiciele portu nie zdradzają, czy cho-
dzi o połączenie, ale szanse na nową trasę 
są bardzo duże. Pod uwagę brane są m.in. 
najbardziej oczekiwane przez mieszkańców 
warmińsko-mazurskiego warianty, czyli trasa 
na Wyspy Brytyjskie (najprawdopodobniej 
Londyn bądź Dublin, bo takie połączenia od 
miesięcy zapowiadane były przez samorząd).  
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsługiwany 
jest obecnie przez jedną linię lotniczą – Sprint 
Air, która oferuje stąd połączenia do Krakowa 
i Berlina, realizowane na pokładach samolotu 
Saab 340, mieszczącego jednorazowo na po-
kładzie maksymalnie 33 pasażerów. Do Berlina 
samoloty odlatują stąd we wtorki, czwartki i 
soboty, z kolei w środy, piątki i niedziele pa-
sażerowie mogą polecieć z Olsztyna do Kra-
kowa.  Wkrótce Adria Airways uruchomi stąd 
również połączenia do Monachium. (...) Port 
Lotniczy w Szymanach działa od stycznia 
bieżącego roku. W ciągu dwóch pierwszych 
miesięcy działalności lotnisko obsłużyło 2,5 
tys. pasażerów. Marszałek regionu jest prze-
konany, że jeśli działalność portu będzie się 
rozwijała tak, jak dotąd, jest spora szansa na 
to, by 2016 rok zakończyć z wynikiem 250 tys. 
obsłużonych pasażerów. Do 2025 roku ma ich 
tu być już pół miliona.

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Obecnie w Polsce brakuje standar-
dowych rozjazdów krzyżowych oraz 
skrzyżowań torów zabudowanych na 
pełnym doborze podrozjazdnic stru-
nobetonowych. Stwarza to określone 
kłopoty w trakcie prowadzonych inwe-
stycji w przypadku gdy w torach głów-
nych zasadniczych mają zastosowanie 
tego typu konstrukcje. Przy zabudowie 
pozostałych rozjazdów kolejowych na 
podrozjazdnicach strunobetonowych, 
napotykamy na głowicy rozjazdowej 
niejednorodną nawierzchnię torową ze 
względu na konieczność zastosowania 
w standardowych rozjazdach krzyżo-
wych i skrzyżowaniach torów podroz-
jazdnic drewnianych. W celu wyelimi-
nowania tej nieciągłości, jak również w 
celu zapewnienia większej zwartości i 
stateczności konstrukcji, zdecydowano 
się w 2015 roku, w ramach  inwestycji 
Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
zbudować nowy poligon badawczy. 
Obok ww. celów podstawowych w ra-
mach poligonu rozpoczęto procedurę 
certyfi kacji nowych konstrukcji na peł-
nych doborach podrozjazdnic struno-
betonowych z zastosowaniem pełnej 

odmiany spawanej która ma wydłużyć 
zasadniczo żywotność konstrukcji i po-
zwolić podwyższyć prędkość eksplo-
atacyjną do 120 km/h po kierunkach 
zasadniczych. Pierwotnie przewidywa-
no uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznych czterem producentom, jed-
nakże ostatecznie, udział w projekcie 
podtrzymały trzy fi rmy: 
1. KZN „Bieżanów” Sp. z o.o. , 
2. Track Tec KolTram Sp. z o.o.,
3. Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o..
Firma voestalpine Railway Systems Pol-
ska Sp. z o.o. była dostawcą zamknięć 
nastawczych do rozjazdów Vossloh Co-
gifer Polska Sp. z o.o.
 Wszyscy producenci, dużą uwagę 
zwrócili na  udoskonalenie swoich do-
tychczasowych konstrukcji zwłaszcza 
biorąc pod uwagę zapewnienia po-
lepszenia komfortu jazdy, wyższą nie-
zawodności i trwałość rozjazdów. Przy 
pracach dokumentacyjnych uwzględ-
niono  nowe wymagania Unii Europej-
skiej identyfi kowane we wprowadza-
nych normach EN [3], [4], [5], [6], [7], 
[8]  jak również wymagania zawarte w 
dyrektywach i specyfi kacjach technicz-

nych interoperacyjności podsystemu 
„Infrastruktura” sytemu kolei [1], [10].
 W nowych rozjazdach zastosowano 
m.in.:
• lepszy gatunek stali szyn i kształ-

towników iglicowych; 350 HT 
(wszyscy producenci),

• krzyżownice ze staliwa bainityczne-
go (KZN „Bieżanów”),

• wzmocnione konstrukcje krzyżow-
nic podwójnych (wszyscy produ-
cenci),

• rolki podiglicowe (wszyscy produ-
cenci),

• nowe zamknięcia nastawcze (WKV- 
TrackTec, Spherolock- Vossloh Cogi-
fer, SZN – KZN „Bieżanów”).

Stacja doświadczalna

Po przeprowadzonych analizach wielu 
schematów stacyjnych oraz warunków 
eksploatacyjnych (prędkość maksymal-
na, obciążenie)  m.in. stacji: Świdnik 
– linia Nr 007, Tarnów – Linia nr 091, 
Kościan – linia Nr 271, Łowicz Główny 
– linia nr 003, Leszczyny – Linia Nr 140, 
Lublin – Linia 007, zdecydowano się na 

Nowe rozwiązania konstrukcyjne rozjazdu krzyżowego 
podwójnego na podrozjazdnicach strunobetonowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia krótką charakterystykę  konstrukcyjną prototypowych rozjazdów kolejowych krzyżowych podwójnych 
zabudowanych na stacji „Świdnik” linii nr 007. Rozjazdy wyprodukowane przez trzech polskich producentów, zabudowano w celu przepro-
wadzenia badań eksploatacyjnych i wydania odpowiednich świadectw dopuszczenia do prędkości eksploatacyjnej 120 km/h.

Słowa kluczowe: Rozjazd krzyzowy; Rozjazd kolejowy

Abstract: The paper presents a brief characterization of construction of prototype railway double cross turnouts mounted on the station 
"Swidnik" on line 007. The switches produced by three Polish manufacturers, are built for the purpose of carrying out fi eld tests and issue the 
relevant certifi cates of release to service speed of 120 km / h.

Keywords: Crossover cross; Crossover railway

New design solutions crossover double cross on prestressed 
concrete sleepers

Dariusz Korab 

mgr inż

Dyrektor Projektu  w Biurze Dróg 
Kolejowych Centrali PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. 
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lokalizację poligonu na stacji Świdnik 
(Linia nr 007).
Przy podjęciu ww. decyzji wzięto pod 
uwagę również następujące aspekty:

• wszystkie doświadczalne rozjazdy 
zabudowane w torze nr 1, eksplo-
atowane w tych samych warun-
kach prędkości i obciążenia,

• wszystkie doświadczalne rozjazdy 
zabudowane na jednej stacji w ra-
mach jednego zadania inwestycyj-
nego,

• pozostałe zidentyfi kowane rozjaz-
dy zwyczajne oraz rozjazdy krzy-
żowe podwójne w torze nr 1, są w 
bardzo dobrym stanie technicznym 
ze względu na to, że zostały wymie-
nione m.in. w ramach programu 
„700 rozjazdów”. Aspekt ten po-
zwoli na wykonanie jazd doświad-
czalnych z prędkością 135 km/h.

Poszczególne lokalizacje dla konkret-
nych rozjazdów ilustruje rysunek 1. 
Podrozjazdnice strunobetonowe wy-
produkowane zostały przez TrackTec 
WPS „Kolbet” w Suwałkach, STRUNBET 
Bogumiłowice oraz WPS Mirosław Ujski 
i wykonane w  jednym uzgodnionym 
wspólnie koordynacie otworów dyblo-
wych w oparciu o zmodyfi kowany plan 
ogólny rozjazdów Rkpd austriackiego 
producenta rozjazdów kolejowych - 
VAE GmbH (za zgodą Firmy).
 Zabudowę rozjazdów na stacji Świd-

nik zakończono 31.11.2015 roku. Planu-
je się, że badania zostaną zakończone 
w 2017 roku. Prace budowlane prze-
prowadzone zostały przez Pomorskie 
Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe 
Sp. z o.o. z Gdańska. 

Zastosowane wspólne rozwiązania 
na stacji Świdnik

Program „Rkpd na podrozjazdnicach 
betonowych w odmianie spawanej” 
jest wspólnym przedsięwzięciem 
wszystkich producentów dostarczają-
cych rozjazdy na sieć PKP PLK S.A.  Na 
spotkaniach koordynacyjnych zawsze 
starano się wypracowywać wspólny 
konsensus i przyjęto następujące pod-
stawowe założenia:

- zakładana prędkość eksploatacyjna 
po torze zasadniczym 120 km/h,

- prędkość maksymalna na kierunku 
zwrotnym rozjazdu:  v ≤ 40 km /h,

- maksymalny nacisk na oś pojazdu: 
221 kN,

- promień łuku toru zwrotnego: 190 
m,

- skos: 1:9,
- szerokość toru: 1435 mm z nie-

zbędnym poszerzeniem toru w 
łuku torów zwrotnych,

- odmiana spawana, luzy spawalni-
cze: 8 mm -2; +0 mm,

- całkowita długość budowlano-kon-
strukcyjna: 33230 mm ± 10 mm,

- wkręty mocujące do podrozjazd-
nic: 42R,

- pochyleniem toków szynowych 
1:∞,

- iglice z kształtownika 60E1A1, 
- sprężysty system przytwierdzenia 

szyn Skl12,
- sprężysty system przytwierdzenia 

opornic: Df2,
- zamknięcia niewrażliwe na pełzanie 

iglic  w stalowych zintegrowanych 
podrozjazdnicach zespolonych,

- proces przestawianie zwrotnic 
wspomagany poprzez systemy rol-
kowe,

- rozjazdy zabudowane na polskich 
podrozjazdnicach strubetonowych 
we wspólnym koordynacie otwo-
rów dyblowych,

- iglice i opornice z kształtowników 
ze stali gatunku 350 HT,

- pozostałe elementy szynowe z ga-
tunku stali 350 HT,

- listwy urządzeń kierownic zwyczaj-
nych z kształtowników 33C1 gatun-
ku stali 320 Cr,

- rozjazdy przystosowane do elek-
trycznego ogrzewania rozjazdów,

- rozjazdy wyposażone w zamki uni-
wersalne do awaryjnego zamyka-
nia zwrotnicy.

Zwrotnica rozjazdów f-my TracTec 
Koltram  wyposażona została w za-
mknięcia typu WKV fi rmy BarathForge 
niewrażliwe na pełzanie iglic, w stalo-
wych podrozjazdnicach zespolonych 
własnej konstrukcji  z łożem pod napęd 
(rys.10), zwrotnica rozjazdów f-my KZN 
„Bieżanów” wyposażona została w za-
mknięcia własnej konstrukcji pionowe-
go działania SZN, zwrotnica rozjazdów 
Vossloh COGIFER (rys. 12.) wyposażona 
została w zamknięcia typu Spherolock.

Szczegółowe rozwiązania poszcze-
gólnych producentów

Rozjazd + rmy KZN „Bieżanów” za-
budowany został jako rozjazd Nr 13, 
dostarczony w nowej technologii 
blokowej przy zastosowaniu nowych 
polskich wagonów  typu „Switcher” 
do przewozów zmontowanych u pro-
ducenta zespołów rozjazdowych. Do 
zabudowy wykorzystano dźwig Got-
twald GS150.14.TR o udźwigu 153 ton. 

1. Schemat głowic rozjazdowych stacji Świdnik 
Rozjazd nr 13 - producent KZN „Bieżanów” Sp. z o.o., Rozjazd nr 24 - producent Vossloh Cogifer Polska 

Sp. z o.o., Rozjazd nr 27 - producent Track Tec KolTram Sp. z o.o
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Na rysunkach 2, 3, 4, 5 pokazano wy-
brane etapy zabudowy i montażu go-
towych poszczególnych zespołów roz-
jazdowych Rkpd. Rysunki 6, 7 ilustrują 
krzyżownicę podwójną ze zwrotnicą i 
zespół krzyżownicy zwyczajnej po za-
kończonej zabudowie.
 Dwa bloki krzyżownic pojedyn-
czych przyjechały do Świdnika na 
specjalistycznym wagonie-platformie 
wyposażonym w dźwigi (Switcher +) 
umożliwiającym samodzielny załadu-
nek i wyładunek, część środkowa zaś 
na wagonie o wydłużonych platfor-
mach (Switcher). Obecnie  w Polsce 
standardowy, kolejowy transport blo-
kowy tak dużego i ciężkiego rozjazdu 
jest możliwy tylko przy zastosowaniu 

technologii opatentowanej przez KZN. 
Dzięki tej technologii Producent uzyska 
najwyższą możliwą jakość początkową 
odpowiadającą sytuacji z odbiorów w 
fabryce,  natomiast użytkownik otrzy-
muje rozjazd zmontowany i gotowy do 
ułożenia w torze, co skraca czas elimi-
nuje  błędy i niedokładności podczas 
zabudowy
 Szczególne cechy charakterystyczne 
rozjazdu KZN „Bieżanów” [2]:
• zamknięcia własnej konstrukcji 

SZN60/Rk pionowego działania - w 
stalowej podrozjazdnicy zespolonej 
izolowanej, z zapewnieniem osłony 
suwaków nastawczych i kontrol-
nych. Zamknięcie działa analogicz-
nie jak zamknięcie klasyczne z tym, 

że współpraca drążek suwakowy  
- klamra zamka  opórka zamka od-
bywa się w płaszczyźnie pionowej. 
Pionowa współpraca tych elemen-
tów, przy odpowiedniej konstrukcji 
uchwytu klamry ustalającej położe-
nie drążka suwakowego, pozwala 
uzyskać niewrażliwość na wzajem-
ne przemieszczanie iglic względem 
opornic w granicach +/- 30 mm,

• krzyżownice pojedyncze typu „In-
sert” z wkładkami ze staliwa ba-
initycznego. Odcinki szyn skrzy-
dłowych 60E1 ze stali 350 HT są 
odpowiednio wyprofi lowane i do-
pasowane do odlewu dziobnicy,

• krzyżownica podwójna składa się z 
dwóch elementów (bloków odle-

2. Zabudowa zwrotnicy rozjazdu Rkpd przy wykorzystaniu dźwigu Got-
twald GS150.14.TR

3. Zabudowa zwrotnicy rozjazdu Rkpd przy wykorzystaniu dźwigu Got-
twald GS150.14.TR

4. Dostarczenie na plac budowy krzyżownic zwyczajnych przy zastosowa-
niu platform typu „Switcher”

5. Zabudowa elementu krzyżownicy zwyczajnej za pomocą dźwigu plat-
formy typu „Switcher”

6. Widok zespołu krzyżownic podwójnych oraz zwrotnicy rozjazdu Rkpd 
60E1-190-1:9 produkcji KZN „Bieżanów” (fot. KZN „Bieżanów”)

7. Widok zespołu krzyżownicy zwyczajnej rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 
produkcji KZN „Bieżanów” (fot. KZN „Bieżanów”)
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wanych ze staliwa bainitycznego) 
dziobowych (lewego i prawego), 
zgrzanych z opornicami prostymi. 
Kierownicę stanowi odpowied-
nio obrobiony kształtownik 48C1 
(RL1-54) w gatunku R320 Cr. Szynę 
kolankową stanowi element szy-
nowy podwójnych iglic prostych. 
Krzyżownica skręcana jest wraz z 
podwójnymi iglicami łukowymi i 
podwójnymi opornicami łukowymi 
z użyciem wkładek za pomocą śrub 
M27 kl. 10.9. Taki sposób połącze-
nia elementów zapewnia zwartość 
i niewrażliwość na pełzanie kon-
strukcji,

• rolki podiglicowe dwurolkowe i 
jednorolkowe własnej konstrukcji.

Rozjazd + rmy Track Tec KolTram Sp. 
z o.o. zabudowany został jako rozjazd 
Nr 27. Dostarczony na plac budowy 
w tradycyjnej technologii (po odbio-
rze rozmontowany i przewieziony w 
częściach – montowany ponownie na 
miejscu budowy).
Fragment zabudowanego rozjazdu ilu-
struje rysunek 8. Zespół krzyżownic po-
dwójnych pokazany został na rysunku 
9. Podrozjazdnica zespolona z zamknię-
ciem nastawczym zilustrowana na ry-
sunku 10.
 Szczególne cechy charakterystyczne 
rozjazdu [12]:
• zamknięcia WKV fi rmy CDP BHARAT 

FORGE,
• rolki podiglicowe „Austrollor” fi rmy 

Buntmetall amstetten Ges.m.b.H.,
• krzyżownice zwyczajne – tradycyj-

ne - kuto-zgrzewane,
• krzyżownice podwójne wykonane 

z szyn dziobowych 60E1 zgrzanych 
z kształtownikiem 60E1F1 z dzio-
bem wykonanym z bloku kutego. 
Szyny do dzioba i szyna kolankowa 
wykonana z materiału w gatunku 
R350 HT. Kierownica wykonana z 
kształtownika typu 48C1  (R1-54) w 

gatunku R320 Cr. Krzyżownica skrę-
cana z użyciem wkładek za pomo-
cą śrub M27 kl. 10.9.

Rozjazd + rmy Vossloh Cogifer Pol-
ska Sp. z o.o. zabudowany został jako 
rozjazd Nr 24. Dostarczony na plac bu-
dowy podobnie jak rozjazd nr 27, w tra-
dycyjnej technologii (po odbiorze roz-
montowany i przewieziony w częściach 
– montowany ponownie na miejscu 
budowy).
 Widok zabudowanego rozjazdu ilu-
struje rysunek 11. Fragment mocowania 
elementów zamknięcia nastawczego 
Spherolock w podrozjazdnicy zespolo-
nej zilustrowano na rysunku 12. Na ry-
sunku 13 widoczna rolka podiglicowa 
zintegrowana z płytą żebrową konstruk-
cji Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.
 Szczególne cechy charakterystyczne 
rozjazdu [13]:
• zamknięcia Spherolock fi rmy vo-

estalpine SIGNALING GmbH,
• rolki podiglicowe zintegrowane z 

płytami żebrowymi konstrukcji Vos-
sloh Cogifer Polska Sp. z o.o.,

• krzyżownice zwyczajne – z wydłu-
żoną dziobnicą blokową,

• krzyżownice podwójne  wykona-

8. Zwrotnica rozjazdu � rmy Track Tec KolTram Sp. z o.o. Widoczne rolki 
podiglicowe „Austrollor”.

9. Widok zespołu krzyżownic podwójnych oraz zwrotnicy rozjazdu � rmy 
Track Tec KolTram Sp. z o.o.

10. Podrozjazdnica zespolona z zamknięciem 
nastawczym w rozjeździe � rmy Track Tec Kol-

Tram Sp. z o.o.

11. Widok zabudowanego rozjazdu Rkpd 60E1-190-1:9 � rmy Vossloh Cogi-
fer Polska Sp. z o.o. na stacji Świdnik jako rozjazd nr 24



8

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 5/ 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

no z dwóch dziobnic blokowych 
ze stali gatunku R260, z grzanych z 
opornicami prostymi oraz kierow-
nicy z kształtownika 48C1 (RL 1-54) 
z gatunku R260. Dziobnice ulepsza-
ne cieplnie do twardości 340-390 
HB. Krzyżownice skręcane  z iglica-
mi podwójnymi (wewnętrznymi i 
zewnętrznymi) z użyciem wkładek 
za pomocą śrub M27 kl. 10.9 z na-
krętkami kołnierzowymi M27.

Podsumowanie

Wzrost zapotrzebowania na szybką 
kolej w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, wysokie nakłady inwesty-
cyjne na ten cel, stały się wyzwaniem 
technicznym i organizacyjnym dla pro-
ducentów wszystkich jej elementów 
składowych, jak również dla operato-
rów i zarządców infrastruktury. Wciąż 
nieustannie rosnące wymagania sta-
wiają nowe zadania eksploatatorom 
zapewnienia polepszenia komfortu jaz-
dy, wyższej niezawodności i trwałości 
wszystkich elementów nawierzchni ko-
lejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
przy okazji prowadzenia modernizacji 
swoich linii stara się o unowocześnie-
nie wbudowywanych konstrukcji przy 
zastosowaniu nowych sprawdzonych 
w innych krajach rozwiązań. Postęp w 
tej dziedzinie  wymuszony został także 
poprzez ciągłe doskonalenie i zmiany  
w innych obszarach takich jak:
• doskonalenie technologii meta-

lurgicznej i metod ulepszania stali 
za pomocą nowoczesnej obróbki 
cieplnej lub wdrażania lepszych ga-
tunków stali szynowej, np. gat. 350 
HT,

• wytwarzanie poszczególnych ele-

mentów  z nowych materiałów 
konstrukcyjnych np. staliwa baini-
tycznego,

• pojawienie się nowych wyma-
gań ekologicznych dotyczących 
ochrony środowiska które wymu-
siły powszechne przechodzenie z 
podkładów drewnianych na stru-
nobetonowe i zastępowanie sma-
rów i olejów innymi rozwiązaniami 
technicznymi, np. rolkami podigli-
cowymi,

• ciągły rozwój technologii montażu 
i zabudowy.

Oczywiście należy zdawać sobie spra-
wę, że nowoczesne rozwiązania mogą 
podwyższać nieznacznie koszty inwe-
stycji, lecz poprzez swoją podwyższoną 
niezawodność i niskie koszty eksplo-
atacji mogą zwrócić się wielokrotnie w 
okresie życia całego produktu. Jednak-
że, aby można było w pełni stosować 
opisane rozwiązania, należy najpierw 
przeprowadzić pełną procedurę certy-
fi kacji produktu w zakresie wprowadze-
nia go na rynek zgodnie z obowiązują-
cym prawem [11]. Do tego służy m.in. 
nowy poligon badawczy nowocze-
snych rozjazdów krzyżowych na stacji 
Świdnik.  
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W dniu 1 maja 1914 roku została od-
dana do eksploatacji jednotorowa linia 
kolejowa z Gdańska Wrzeszcza do Sta-
rej Piły, stacji położonej na linii Pruszcz 
Gdański – Kartuzy. Ta tzw. „kolej ko-
koszkowska” stworzyła możliwość bez-
pośredniego dojazdu z Dolnego Tarasu 
Gdańska na Wysoczyznę Kaszubską. 
Z uwagi na znaczne pochylenia, zde-
cydowano się wówczas skierować do 
jej obsługi parowozy TKt2, stosowane 
później również na trasach górskich 
(m.in. Chabówka – Zakopane).
 Historia tej linii była skomplikowa-
na [2]. Po I Wojnie Światowej przecię-
ła ją granica pomiędzy odrodzonym 

Państwem Polskim i Wolnym Miastem 
Gdańsk. Pod koniec II Wojny Światowej 
uległa zniszczeniu i już jej nie odbudo-
wano. W 1994 roku Polskie Koleje Pań-
stwowe przekazały do Skarbu Państwa 
działki, przez które przebiegała omawia-
na linia kolejowa. W 2003 roku sprzeda-
no tereny funkcjonującego przez wiele 
lat poligonu wojskowego i zamknięta 
została baza CPN w Kiełpinku. 
 Wiek XXI rozpoczął się od intensyw-
nych samorządowych inwestycji dro-
gowych w rejonie Gdańska. Pozwalały 
na to dofi nansowania z funduszy Unii 
Europejskiej. Prowadzono prace w 
ramach budowy Trasy Słowackiego, 

Trasy Sucharskiego, Drogi Zielonej, po-
łudniowej obwodnicy Gdańska i trasy 
W-Z. Inwestowano również w komu-
nikację publiczną, m.in. przez budowę 
nowych linii tramwajowych na Chełm, 
Łostowice i Piecki-Migowo, remonty 
istniejących torowisk oraz zakup no-
wego taboru autobusowego i tram-
wajowego. Wszystko to miało na celu 
zwiększenie przepustowości układu 
drogowego i zachęcenie mieszkańców 
do korzystania z komunikacji miejskiej. 
Nie uzyskano jednak w tym zakresie 
pełnego powodzenia i wówczas po-
wróciła idea wykorzystania rezerwy 
terenowej po zlikwidowanej linii kole-

Mobilne pomiary satelitarne na liniach 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Streszczenie: W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych torów kolejowych, przeprowadzonych 
na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed ofi cjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły dokładne odtworzenie rze-
czywistego kształtu geometrycznego torów. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne 
przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów podjęto kwestie transformacji pomierzonych punktów do ukła-
du Gdańsk ‘70, powtarzalności pomiarów oraz porównania pomierzonego przebiegu trasy z przebiegiem projektowanym.

Słowa kluczowe: Tor kolejowy; Pomiary satelitarne; Wery� kacja rzędnych poziomych 

Abstract: This paper presents the process of  organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of 
the Pomeranian Metropolitan Railway before offi  cially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identifi -
cation of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been 
described. Moreover,  the geodetic works during implementation of the investment has been introduced. The analysis of the surveying 
results was focused on the issues like transformation  the measured data to the local system of coordinates called Gdańsk '70, repeatability 
of measurement's results and comparison of measured route with the designed geometrical layout.

Keywords: Railway track; Satellite measurements; Veri� cation of horizontal coordinates

Mobile satellite measurements on the Pomeranian 
Metropolitan Railway
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jowej z Gdańska Wrzeszcza w kierunku 
Obwodnicy Trójmiasta.

Budowa Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej

W 2007 roku Centrum Naukowo-Tech-
niczne Kolejnictwa w Warszawie wyko-
nało na zlecenie PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A., przy wsparciu fi nansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego (UMWP), wstępne 
studium wykonalności. Po jego uzy-
skaniu spółka PKP PLK oświadczyła, 
że nie jest zainteresowana budową 
nowej linii kolejowej, dlatego zadanie 
to mogło być realizowane tylko przez 
UMWP. Władze Gdańska, początkowo 
sceptycznie nastawione do pomysłu 
– w związku z innymi planami zabudo-
wy terenów po dawnej kolei, ostatecz-
nie wsparły działania samorządowych 
władz wojewódzkich. Inwestycja zosta-
ła wpisana na listę projektów powiąza-
nych z Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej organizowanymi w Polsce w 
2012 roku.
 W 2010 roku powstała spółka celo-
wa Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., 
której zadaniem miało być wybudowa-
nie nowej linii kolejowej. Rok później, 
na podstawie koncepcji programowo-
-przestrzennej, studium wykonalności 
oraz analiz środowiskowych, Zarząd 
Województwa Pomorskiego wybrał 
ostateczny przebieg nowej linii. Wyło-
niono również w przetargu wykonaw-
cę dokumentacji projektowej, którym 
został Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  
 Trasę Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej można podzielić na dwie czę-
ści. Pierwszy, 10-kilometrowy odcinek, 
przebiegający śladem zlikwidowanej 
po wojnie Kolei Kokoszkowskiej, roz-
poczyna się odejściem od magistrali 
kolejowej E65 w okolicach przystanku 
Szybkiej Kolei Miejskiej Gdańsk Zaspa 
i kończy na wysokości Obwodnicy 
Trójmiasta. W tym miejscu zaczyna się 
drugi, nowo zaprojektowany odcinek, 
który odchodzi od starego śladu linii 
w kierunku północnym i przebiega aż 
do włączenia w linię kolejową nr 201 w 
Rębiechowie.
 Inwestycję podzielono na następu-
jące zadania:

• zadanie 1ab: budowa linii PKM na 
odcinku Port Lotniczy – włączenie 
w linię kolejową 201 (inwestycja 
fi nansowana przez UMWP, prowa-
dzona przez spółkę PKM),

• zadanie 1c: przebudowa linii 201 
na odcinku wyłączeniowym torów 
PKM (inwestycja PKP PLK S.A.),

• zadanie 2: budowa linii kolejowej 
na odcinku Port Lotniczy – włą-
czenie w stację Gdańsk Wrzeszcz 
(inwestycja UMWP, prowadzona 
przez spółkę PKM),

• przebudowa stacji Gdańsk 
Wrzeszcz w ramach modernizacji 
linii E-65 Warszawa – Gdynia (inwe-
stycja PKP PLK S.A.), wykonana na 
podstawie zmienionego – na zle-
cenie spółki PKM – projektu prze-
budowy stacji Gdańsk Wrzeszcz, w 
celu dostosowania projektowane-
go układu torowego i peronowego 
do przyjęcia pociągów poruszają-
cych się po linii PKM.

Ostatecznie nie zbudowano linii na tur-
niej Euro 2012. Przetarg na wyłonienie 
generalnego wykonawcy całej linii roz-
strzygnięto w marcu 2013 roku, a umo-
wę na roboty budowlane z konsorcjum 
fi rm Budimex S.A. & Ferrovial Agroman 
podpisano w dniu 7.05.2013 roku. Kon-
sorcjum stało się odpowiedzialne za 
wybudowanie linii PKM w ramach za-
dania 1ab oraz zadania 2.
 Infrastruktura linii PKM charaktery-
zuje się zastosowaniem rozwiązań nie-
spotykanych dotychczas na polskich 
torach, które stanowią:

• przytwierdzenie W14,
• rozjazdy łukowe R760,
• przyrządy wyrównawcze łukowe o 

przesuwie do 350 mm,
• ścianki peronowe ze stopniem uła-

twiającym wejście z toru.

W ramach realizowanej inwestycji w 
ciągu dwóch lat wybudowano od 
podstaw 18 km  dwutorowej linii kole-
jowej oraz 1,3 km jednotorowej łączni-
cy. Na trasie powstało 8 przystanków, 
z których większość pełnić będzie 
funkcję lokalnych węzłów integracyj-
nych. Wbudowano 23 rozjazdy, z cze-

go 5 to rozjazdy o promieniu 1200 m 
umożliwiające przejazd na kierunku 
zwrotnym z prędkością 100 km/h, a 2 
są rozjazdami łukowymi z ruchomym 
dziobem krzyżownicy (powstałymi w 
wyniku wyłukowania rozjazdu podsta-
wowego Rz 1200 1:18,5). Tory Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej zostały wy-
konane jako bezstykowe z szyn 49E1 
na podkładach strunobetonowych PS-
93 z przytwierdzeniem Vossloh W-14, 
na podsypce tłuczniowej klasy I o gru-
bości min. 30 cm. Warstwa ochronna 
torowiska została wykonana z niesortu 
kamiennego 0/31,5 o miąższości 15 cm 
oraz warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem Rm = 1,5 MPa o miąższości 
min. 20 cm. Na 4 obiektach mostowych 
nawierzchnię kolejową wykonano w 
formie toru bezpodsypkowego – szyny 
z przytwierdzeniem Vossloh DFF21 [16] 
na wylewanych „na mokro” żelbetowych 
blokach. Na długości łuków o promie-
niach mniejszych od R = 450m oraz na 
odcinkach o dużym pochyleniu położo-
nych w rejonie hamowania i przyspie-
szania pociągów wykonane zostało za-
gęszczenie podkładów do rozstawu 55 
cm oraz poszerzenie pryzmy tłucznia do 
55 cm od czoła podkładu po zewnętrz-
nej stronie łuku.
 Obowiązująca na linii prędkość kon-
strukcyjna wynosi 120 km/h dla po-
ciągów pasażerskich oraz 80 km/h dla 
pociągów towarowych, z lokalnymi 
ograniczeniami. W związku z budową 
linii powstały 4 nowe posterunki ruchu 
(posterunki odgałęźne Brętowo i Kiełpi-
nek, posterunek bocznicowy Firoga oraz 
stacja Gdańsk Rębiechowo), a 2 skrajne 
stacje (Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Oso-
wa) powiększyły swój zasięg.
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że róż-
nica poziomów pomiędzy najniższym i 
najwyższym punktem niwelety torów 
PKM wynosi 131,47 m (rys. 1). Przekłada 
się to na średnie pochylnie o wartości 
11,5‰. Na odcinku Gdańsk Wrzeszcz 
– Firoga (ok. 12 km) występuje jedno-
stajny spadek w kierunku malejącego 
kilometrażu, a największe pochylenie 
podłużne toru o wartości 32 ‰ wy-
stępuje w rejonie wjazdu torem nr 2 
na stację Gdańsk Wrzeszcz. Z uwagi 
na przewidywane duże obciążenie ru-
chem, w łuku o promieniu 440 m na 
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wjeździe do Wrzeszcza, w celu ogra-
niczenia hałasu emitowanego przez 
przejeżdżający tabor oraz zużycia szyn, 
zamontowano bezobsługowe sma-
rownice szyn fi rmy Railtech Papla.
 W związku z wymaganiami dyrek-
tywy unijnej linię dostosowano do 
Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Kolejowym (ERTMS) poprzez 
zabudowę  komplementarnych sys-
temów łączności bezprzewodowej 
GSMR oraz systemu sterowania ru-
chem ETCS. Infrastruktura ETCS zabu-
dowana na linii PKM to poziom 2, co 
pozwoli w przyszłości na jednoczesny 
ruch 9÷12 pociągów w każdym kie-
runku. Ponieważ dyżurni ruchu PKM 
nie zostali wyposażeni w tradycyjny 
polski system radiołączności kolejowej 
– łączność w zakresie fal ultrakrótkich 
na częstotliwości 150 MHz, powoduje 
to pewne problemy. Przykładowo, po-
jazdy niewyposażone w nadal rzadko 
stosowaną w Polsce telefonię GSMR 
nie powinny poruszać się po torach 
PKM z uwagi na brak możliwości skon-
taktowania się z dyżurnym ruchu. 

Prace geodezyjne przy realizacji 
inwestycji

Prace geodezyjne przy projekcie Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej rozpo-
częto w 2010 roku. Z ramienia Zarządu 
Województwa Pomorskiego ich wyko-
nawcą było Wojewódzkie Biuro Geo-
dezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Z 
kolei główny wykonawca prac budow-
lanych powierzył obowiązujące go pra-
ce geodezyjne odrębnej jednostce. 
 Zakres opracowania map do celów 
projektowych obejmował obszar pla-
nowanej inwestycji z kołnierzem oko-
ło 30 m. Z powodu znacznych różnic 

treści mapy zasadniczej od sytuacji 
faktycznej w terenie zadecydowano 
o przeprowadzeniu nowego pomiaru 
sytuacyjno-wysokościowego. Sporzą-
dzona dokumentacja stanowiła jeden 
z elementów niezbędnych do sporzą-
dzenia projektu budowlanego.
 Drugim istotnym przedmiotem 
wstępnych prac było uregulowa-
nie stanu prawnego nieruchomości 
znajdujących się w pasie planowanej 
inwestycji. Pomorska Kolej Metropoli-
talna stanowiła jedno z przedsięwzięć 
realizowanych dla potrzeb EURO 2012. 
Zasady przygotowania turnieju, w 
szczególności warunki realizacji przed-
sięwzięć niezbędnych do jego prze-
prowadzenia, zostały określone w usta-
wie [15]. W tym celu przeprowadzono 
inwentaryzację osnowy geodezyjnej 
znajdującej się w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie. Wytypowano 22 punkty 
do pomiaru satelitarnego, stanowiące 
POK (Podstawową Osnowę Kolejową) 
[1]. Stwierdzono konieczność uzupeł-
nienia i zagęszczenia sieci. Odszukano 
punkty osnowy podstawowej bazowej, 
które posłużyły w dalszych etapach 
prac jako punkty nawiązania. Po spo-
rządzeniu projektu sieci przystąpiono 
do stabilizacji punktów osnowy. Nie-
mal wszystkie punkty szczegółowej 
poziomej osnowy geodezyjnej zostały 
zastabilizowane dwupoziomowo. Jako 
znaki podziemne zastosowano płytki 
betonowe, a jako znaki naziemne uży-
to słupów betonowych ze stalowym 
trzpieniem (rys. 2)
 Do pomiaru wykorzystano dwuczę-
stotliwościowe odbiorniki GNSS, które 
w godzinnych sesjach pomiarowych 
rejestrowały obserwacje satelitarne. W 
systemie ASG-EUPOS wygenerowano 
obserwacje dla wirtualnych stacji re-

ferencyjnych. Pobrano dane z najbliż-
szych fi zycznych stacji referencyjnych. 
Po obliczeniu wektorów wyrównano 
sieć metodą najmniejszych kwadratów 
i uzyskano współrzędne kartezjańskie 
w systemie odniesienia WGS 84 [10]. 
Kolejnym etapem była transforma-
cja współrzędnych do państwowego 
systemu odniesień przestrzennych w 
postaci układu współrzędnych pła-
skich prostokątnych PL-2000 [9]. Punk-
ty osnowy podstawowej bazowej, z 
racji posiadanych współrzędnych w 
układzie PL-2000 oraz w układzie lo-
kalnym Gdańsk ’70, posłużyły jako 
punkty dostosowania w konforemnej 
transformacji płaskiej. Uzyskano błędy 
wyznaczenia współrzędnych płaskich 
nie przekraczające 0,01 m w układzie 
PL-2000 oraz 0,04 m w układzie lo-
kalnym Gdańsk ’70. Założono łącznie 
88 punktów szczegółowej poziomej 
osnowy geodezyjnej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji zastabilizowa-
no 28 reperów ściennych i ziemnych 
oraz poprowadzono ciągi precyzyjnej 
niwelacji geometrycznej. Pomiarem 
wysokościowym objęto również więk-
szość punktów nowo założonej szcze-
gółowej poziomej osnowy geodezyj-
nej. Dane obserwacyjne wyrównano 
metodą najmniejszych kwadratów i 
uzyskano średnie błędy pomiaru nie 
przekraczające 2 mm/km. Osnowa po-
zioma i wysokościowa zostały przeka-
zane wykonawcy prac budowlanych.
 Do inwentaryzacji pozostałej starej 
infrastruktury wykorzystano technolo-

1. Pro� l podłużny linii PKM (podany w m npm)

2. Znak regulacji osi toru Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej (zdj. Paweł Dąbrowski)
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gię naziemnego skaningu laserowego. 
Pomiarem objęto łącznie 15 obiektów: 
5 wiaduktów kolejowych, 1 tunel dro-
gowy, 1 wiadukt drogowy, 3 kładki dla 
pieszych oraz 5 przejść pod torami. 
Do pomiaru wykorzystano impulso-
wy skaner laserowy Leica ScanStation 
C10. Wyniki pomiarów opracowano w 
oprogramowaniu Leica Cyclone. Woje-
wódzkiemu konserwatorowi zabytków 
przekazano sporządzoną dokumen-
tację architektoniczną. Na rysunku 3 
pokazano przykładową dokumenta-
cję fotografi czną zawierającą istnieją-
cy wiadukt przed wyburzeniem oraz 
wybudowany w tym samym miejscu 
nowy obiekt. 
 W oparciu o osnowę realizacyjną 
wykonana została geodezyjna obsługa 
inwestycji. Po zakończeniu prac bu-
dowlanych przeprowadzono powyko-
nawczy pomiar inwentaryzacyjny, któ-
rego dokumentacja była niezbędna do 
odbioru budowy.
 Nowe elementy infrastruktury kole-
jowej, takie jak wiadukty kolejowe i dro-
gowe, przystanki, kładki dla pieszych 
itp. objęte są obowiązkiem cyklicznego 
monitoringu (kontroli) ich położenia. W 
tym celu w ścianach konstrukcyjnych 
obiektów zostały zamontowane repery 
(stalowe bolce). Po zakończeniu prac 
budowlanych wykonany został tzw. 
pomiar zerowy, w wyniku którego z 
dużą dokładnością zostały wyznaczo-
ne współrzędne punktów kontrolnych. 
Po upływie wskazanego w przepisach 
okresu czasu pomiar jest powtarzany. 
Uzyskane wyniki pomiaru porówny-
wane są z pierwotnymi. W ten sposób 
określane są wartości osiadań poszcze-
gólnych komponentów obiektów bu-
dowlanych.
 Na mocy decyzji Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju obszar Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej ustanowiony został 
terenem zamkniętym. Termin ten defi -
niowany jest w ustawie [14] jako teren 
o charakterze zastrzeżonym ze wzglę-
du na obronność i bezpieczeństwo 
państwa. Ze zmianą statusu terenu 
wiązała się również konieczność utwo-
rzenia, odrębnego od powiatowego, 
Kolejowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej (KODGiK 
PKM). Ośrodek gromadzi opracowania 
i materiały geodezyjne właściwe dla 
zastrzeżonego sobie terenu.

Organizacja i wykonanie pomiarów 
satelitarnych na liniach PKM

Technika mobilnych pomiarów sateli-
tarnych, rozwijana od 2009 roku przez 
interdyscyplinarny zespół naukowy 
Politechniki Gdańskiej i Akademii Mor-
skiej w Gdyni, była prezentowana m. 
in. w pracach [3, 4, 11, 12, 13]. Pierwsze 
pomiary inwentaryzacyjne wykorzysty-
wały polską aktywną sieć geodezyjną 
ASG-EUPOS. W kolejnych zastosowa-
no rozwiązanie dwusystemowe (GPS/
Glonass), co okazało się rozwiązaniem 
właściwym i  spowodowało znaczący 
wzrost wskaźników dostępności dla 
trzech przyjętych poziomów dokład-
ności (10 cm, 3 cm i 1 cm).
 Jednakże prowadzone w latach 
2009-2014 pomiary wykazały na ist-
nienie bariery, ograniczającej stoso-
wanie rozwijanej przez lata metodyki. 
Jej zasadniczymi mankamentami są: 
niemożność zwiększenia dostępności 
wyznaczeń dla dokładności określenia 
współrzędnych pozycji poniżej 1 cm, 
uzyskiwanie dostępności na poziomie 
powyżej 90 % dla błędu pomiaru wy-
noszącego 3 cm wydaje się w praktyce 
niemożliwe, co dotyczy również możli-

wości przekroczenia dostępności 50 % 
wyznaczenia wysokości dla poziomu 1 
cm. W tej sytuacji zespół badawczy sta-
nął przed koniecznością poszukiwania 
alternatywnych metod realizacji po-
miarów, które umożliwiałyby zwiększa-
nie dostępności wysoko dokładnych 
wyznaczeń GNSS odniesionych do po-
ziomów 1 cm oraz 3 cm. 
Z tego też względu weryfi kacji uległa 
również strategia prowadzonych ba-
dań. Nową strategię zdecydowano się 
oprzeć na dwóch elementach:

• wykorzystaniu systemu INS do 
wspomagania pozycjonowania,

• wykorzystaniu, poza systemami 
GPS i Glonass, dodatkowych sate-
litów systemu Beidou w procesie 
określenia pozycji.

Przeprowadzenie pomiarów inwenta-
ryzacyjnych linii Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej umożliwiła fi rma Budimex 
S.A. Zastosowano tutaj po raz pierwszy 
wspomaganie pomiarów systemem 
inercjalnym, który pozwalał na co naj-
mniej kilkusekundowe utrzymanie wy-
soko dokładnej pozycji w przypadku 
znacznego spadku liczby dostępnych 
satelitów (np. w terenie zabudowanym 
lub zalesionym). 
 W dniach 10 i 26 czerwca 2015 roku 
zespół zrealizował na tej linii dwie kam-
panie pomiarowe.  Pierwszą z kampanii 
(w dniu 10 czerwca 2015 roku) wyko-
nał  zespół czterech uczelni (Akademia 
Morska w Gdyni, Politechnika Gdańska, 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdy-
ni i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie) oraz fi rma Geotronics. 
Zrealizowano geodezyjne pomiary in-
wentaryzacyjne na trasie Gdańsk Lot-
nisko – Gdańsk Wrzeszcz. W pomiarach 
wykorzystano 7 odbiorników GNSS 
(Trimble R10, Leica GS15, Topcon Hiper 
Pro, Septentrio), których wyznaczenia 
wspomagano układami inercjalnymi. 
Kolejne pomiary – obejmujące całą 
linię PKM  -  zrealizowano w dniu 26 
czerwca 2015 roku (już bez udziału 
UWM Olsztyn). Tym razem przejazd po-
miarowy wykonano z użyciem dwóch 
odbiorników GNSS: Leica GS 15 oraz 
Trimble R10.
 Pozyskane w dniu 26 czerwca 2015 

 

3. Wyburzony wiadukt im. Weisera Dawidka (po lewej) oraz nowo wybudowana
 kładka dla pieszych w okolicach ul. Gomółki w Gdańsku Wrzeszczu (zdj. Paweł Dąbrowski)
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roku (w godzinach 16.28÷19.54) dane 
pomiarowe (fi x rate 20 Hz, 244695 fi xes) 
opracowano zgodnie z odpowiednimi 
procedurami. W tab. 1 przedstawiono 
zbiorcze zestawienie uzyskanych rezul-
tatów.
 Analizując wyniki badań stwierdzo-
no, że zastosowanie odbiornika ze 
wspomaganiem systemem INS oraz 
zwiększenie liczby dostępnych sateli-
tów spowodowało wzrost dostępno-
ści dla wszystkich trzech poziomów 
dokładności. Można w zasadzie uznać, 
że wszystkie 3 miary (availability, relia-
bility and continuity) dla poziomów 3 
cm oraz 100 cm są bliskie 100 %. Na-
tomiast dla poziomu dokładności 1 cm 
wzrost dostępności w płaszczyźnie ho-
ryzontalnej jest bardzo wysoki (31,28 
%), podobnie jest ze wzrostem dostęp-
ności w płaszczyźnie wertykalnej (1D) 
– 31.34 %. Nie ulega wątpliwości, że 
prowadzone przez zespół od szeregu 
lat badania posiadają perspektywę cią-
głego zwiększania uzyskiwanej dokład-
ności.

Wstępna analiza wyników 
przeprowadzonych badań

Charakterystyka odcinka poddanego 
analizie

Odcinek poddany analizie ma długość 
3,5 km i na długości 900 m przebiega 
po estakadzie wzdłuż gdańskiego Por-
tu Lotniczego. Na długości wiaduktu 
zlokalizowany jest przystanek osobo-
wy Gdańsk Port Lotniczy o peronach w 
formie wspornikowych płyt zakotwio-
nych do płyty obiektu. Na estakadzie 
ułożona jest nawierzchnia bezpodsyp-
kowa. Od km 15+050 linia przebiega na 
nasypie, a tory wykonane są jako kla-
syczna nawierzchnia tłuczniowa. W km 
15+500 rozpoczyna się stacja Gdańsk 
Rębiechowo, na której w km 16+450 
odgałęzia się od toru nr 2 jednotorowa 
łącznica, stanowiąca linię nr 253. W km 
16+500 rozpoczyna się długi łuk z prze-
chyłką 150 mm, który wyprowadza li-
nię na północ w kierunku stacji Gdańsk 
Osowa. Promienie łuków kołowych są 
następujące: 499,35 m, 2024,8 m, 1000 
m i 640 m.

Transformacja pomierzonych punktów 
do układu Gdańsk ‘70

Projekt Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej wykonany został na mapach do 
projektowania w układzie lokalnym 
Gdańsk ‘70. Natomiast w wyniku po-
miarów satelitarnych współrzędne wy-
budowanych torów linii PKM zostały 
określone w państwowym systemie 
odniesień przestrzennych przy pomo-
cy odwzorowania elipsoidalnego WGS 
84. Aby móc porównywać współrzęd-
ne projektowe z wynikami pomiarów, 
konieczna była transformacja punktów 
pomiarowych do układu lokalnego 
Gdańsk ‘70. 
 Do transformacji współrzędnych 
punktów pomiarowych wykorzysta-
no oprogramowanie C-GEO [6]. Na 
potrzeby niniejszej pracy przeprowa-
dzono najpierw analizę dokładności 
wykonywanej w C-GEO transformacji 
bez podania punktów dostosowania. 
Wykorzystano punkty osnowy geode-
zyjnej o znanych w układzie Gdańsk ‘70 
współrzędnych, na których przepro-
wadzono statyczne pomiary GNSS w 
celu wyznaczenia ich współrzędnych 
w układzie 2000. Jak się okazało, róż-
nice pomiędzy współrzędnymi tych 
samych punktów wyznaczonych na 

drodze pomiaru i obliczonych w wyni-
ku transformacji są znaczne i dochodzą 
w skrajnym przypadku do 67 mm. 
 Z tego powodu postanowiono prze-
prowadzić transformację na podstawie 
punktów dostosowania zlokalizowa-
nych wzdłuż trasy PKM. Punkty te były 
już raz użyte w tym samym celu – pod-
czas transformacji do układu Gdańsk 
‘70 kolejowej osnowy podstawowej 
utworzonej na potrzeby realizacji PKM. 
Stanowią one punkty osnowy geode-
zyjnej o znanych w układzie Gdańsk ‘70 
współrzędnych, przekazanej wykonaw-
cy budowy PKM przez zamawiającego. 
Na tychże punktach wykonano statycz-
ne obserwacje GNSS i wyznaczono ich 
współrzędne w układzie 2000. Uzyska-
no większą dokładność przekształcenia 
niż przy transformacji bez punktów 
dostosowania – w najmniej korzyst-
nym przypadku błąd transformacji 
wyniósł 4 cm. Zastosowanie transfor-
macji z punktami dostosowania po-
zwala zatem na poprawę sytuacji, przy 
założeniu że transformowane punkty 
są zlokalizowane w sąsiedztwie punk-
tów dostosowania. Przy zastosowaniu 
przedstawionej procedury w progra-
mie C-GEO do układu Gdańsk '70 zo-
stały przetransformowane wszystkie (tj. 
około 205 tysięcy) punkty pomiarowe.

Parametr pozycji Bez systemu inercyjnego Z systemem inercyjnym

3D 3D 2D 1D 2D 1D

Systemy GPS / Glonass GPS / Glonass / Beidou

Typ terenu Miasto 500.000 mieszkańców Miasto 500.000 mieszkańców

MTBF dla  U < 1 cm 2.06 s 35.44 s 7.183 s 7.2 s 75.93 s 19.48 s

Dostępność dla U < 1 cm 0.16 % 56.75 % 6.88 % 1.22 % 88.03 % 38.31 %

 Niezawodność dla  U < 1 cm  
oraz τ = 300 s

3.762x10-4 52.15 % 4.53 % 0.80 % 84.62 % 32.85 %

Ciągłość dla  U < 1 cm oraz 
τ = 300 s

23.36 % 91.88 % 65.86 % 65.92 % 96.12% 85.73 %

MTBF dla U < 3 cm 134.90 s 1.422x103 s 202.12 s 226.89 s All time 357.11 s

Dostępność dla U < 3 cm 76.52 % 83.15 % 79.97 % 98.29 % 100 % 99.49 %

Niezawodność dla U < 3 cm 
oraz τ = 300 s

74.83 % 82.97 % 78.30 % 97.00 % 100 % 98.65 %

Ciągłość dla U < 3 cm oraz τ 
= 300 s

97.80% 99.78 % 98.52 % 98.68 % 100 % 99.16 %

MTBF dla U < 10 cm 3.235x103 4.859x103 s 2.333x103 All time All time All time

Dostępność dla U < 10 cm 84.62 % 85.39 % 84.86 % 100 % 100 % 100 %

Niezawodność dla U < 10 cm 
oraz τ = 300 s

84.54 % 85.34 % 84.47 % 100 % 100 % 100 %

Ciągłość dla U < 10 cm oraz 
τ = 300 s

99.90 % 99.93 % 99.87 % 100 % 100 % 100 %

Tab. 1. Wartości wybranych parametrów dokładnościowych dla odbiorników GNSS
podczas kampanii pomiarowej Gdańsk PKM 2015
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Ocena powtarzalności pomiarów

Analizę powtarzalności pomiarów 
przeprowadzono na odcinkach, które 
były pomierzone dwukrotnie. Przyjęta 
metoda polega na zobrazowaniu na 
wykresie wskaźnika różnicy pomiędzy 
układami: pomierzonym i zaprojekto-
wanym, uzyskanym w pomiarze A oraz 
pomiarze B dla każdego z torów. Róż-
nice te wyznaczono za pomocą pro-
gramu Bentley Power Rail Track [5], w 
którym zaprojektowano układ geome-
tryczny linii PKM. Analiza porównawcza 
przebiegała w następujących etapach: 

• wprowadzenie pomierzonych sa-
telitarnie punktów osi toru do pro-
gramu Power Rail Track (po trans-
formacji ich współrzędnych do 
układu Gdańsk ‘70),

• utworzenie linii łamanej łączącej 
punkty pomiarowe,

• obliczenie odległości pomiędzy 
utworzoną linią łamaną a zapro-
jektowanym w układzie Gdańsk ‘70 
układem geometrycznym (z zało-
żonym 5-metrowym krokiem).

Wyznaczone odległości są określane 
dalej mianem „przesunięć”. Wskaźni-
kiem oceny jest różnica pomiędzy 
przesunięciami z pomiarów A i B, ozna-

czona jako Δpom. W przypadku toru 
nr 1 (rys. 4) widać, że wskaźnik Δpom 
oscyluje w granicach 10 mm, jedynie 
na odcinkach km 16+500 ÷ 16+700 
oraz km 17+100 ÷ 17+250 spada. W 
pierwszej z tych dwóch lokalizacji tor 
przebiega wzdłuż przesłony tereno-
wej w postaci tzw. „zielonego ekranu”, 
w drugiej natomiast jest położony w 
łuku z bardzo dużą przechyłką i w głę-
bokim wykopie – wszystkie te elemen-
ty skutkują ograniczeniem widzialnej 
wysokości topocentrycznej. W obu 
przypadkach spadek wskaźnika Δpom 
związany jest ze zmniejszeniem liczby 
obserwowanych satelitów z uwagi na 
przesłony terenowe. Istotny wpływ na 
trajektorię ruchu może mieć również 
sposób prowadzenia wózków z ante-
nami – podczas przejazdu pomiaro-
wego A wózki z antenami były przez 
drezynę pchane, natomiast podczas 
pomiaru B ciągnięte. Jak stwierdzono, 
podobnie spostrzeżenia odnoszą się 
również do sytuacji w torze nr 2.

Porównanie pomierzonego przebiegu tra-
sy z przebiegiem projektowanym

Analizie poddano następujące przejaz-
dy pomiarowe:

• pomiar A toru nr 1 na odcinku km 
14+120 ÷ 17+650,

• pomiar B toru nr 1 na odcinku km 
16+240 ÷ 17+650

• pomiar A oraz pomiar B toru nr 2 
na odcinku km 14+130 ÷ 17+670.

Podobnie jak w poprzednim punkcie, 
ocenie poddano różnice pomiędzy li-
nią łamaną łączącą punkty pomiarowe 
a zaprojektowanym układem geome-
trycznym.
 W celu wyeliminowania z analizy 
punktów pomierzonych z mniejszą do-
kładnością – które mogłyby zaburzać 
wyniki analizy – wprowadzony został 
dwuetapowy mechanizm oceny jako-
ści danych i ich ewentualnej korekty. 
W pomiarze A toru nr 1 uśrednianie 
pomiarów niedokładnych dotyczyło 61 
punktów z ogólnej liczby 717. Można 
zatem stwierdzić, że 10% punktów zo-
stało pomierzonych ze znacznie mniej-
szą dokładnością niż pozostałe.

4. Analiza powtarzalności pomiaru dla toru nr 1

5. Wykresy przesunięć dla toru nr 1
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 Jak wynika z rysunków 5 i 6, wartości 
przesunięć osiągają określone wartości  
niezależnie od kształtu toru (prosta/
łuk) i zmieniają się w pewnych prze-
działach dla obydwu torów. Wyjątkiem 
jest ostatni łuk o przechyłce równej 150 
mm, na którym w torze nr 1 obserwu-
jemy największą przeciętną wartość 
przesunięcia. Przyczyn takiej sytuacji 
może być kilka. Jedną z nich jest to, 
że w łukach z dużą przechyłką oś toru 
przesunięta jest do wewnątrz o pew-
ną wartość wynikającą z przechyłki. 
Podczas podbijania takich łuków wy-
stępują trudności z nasuwaniem toru 
na zewnątrz łuku bez podnoszenia z 
uwagi na duży opór podsypki pod po-
wierzchnią podkładu. 
 Ocenę prawidłowości położenia 
toru zaburzyły również błędy transfor-
macji współrzędnych pomiarowych 
z układu 2000 do układu lokalnego 
Gdańsk ‘70. Błędy te są zróżnicowane, 
jako powiązane z konkretnym punk-
tem dopasowania, z których każdy 
obarczony jest innym błędem określe-
nia pozycji. Problem ten nie będzie do-
tyczył już przyszłych inwestycji, z uwa-
gi na wprowadzenie rozporządzeniem 
ministerialnym [9] obowiązku stosowa-
nia ogólnokrajowego państwowego 
systemu odniesień przestrzennych do 
wykonywania map w skalach więk-
szych od 1:10000. W przypadku PKM 
rozporządzenie to jeszcze nie obowią-
zywało. 
 Ostatnim czynnikiem generującym 
błąd jest przyjęta technika pomiarowa. 
W pewnych konfi guracjach płaszczy-
zny anten względem horyzontu (duże 
pochylenie podłużne, łuk z dużą prze-
chyłką) ograniczona jest możliwość 
śledzenia satelitów o małej wysokości 
topocentrycznej, które umożliwiają do-
kładniejsze pozycjonowanie [10]. Do-
datkowo na łukach położonych w wy-
kopach występuje  problem przesłon 
terenowych, które mogą skutkować 
spadkiem dokładności. 

Podsumowanie

Mobilne pomiary satelitarne, przepro-
wadzone na liniach Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej przed ofi cjalnym od-
daniem jej do eksploatacji, umożliwiły 

dokładne odtworzenie jej rzeczywi-
stego kształtu. Było to o tyle istotne, 
że projekt tej linii został wykonany na 
mapach do projektowania w układzie 
lokalnym Gdańsk ‘70, zaś stabilizacja 
znaków regulacji osi toru i następnie 
kształtowanie układu geometryczne-
go linii odbywało się w dostosowaniu 
do Państwowego systemu odniesień 
przestrzennych.
 Aby można było porównywać 
współrzędne projektowe z wynikami 
przeprowadzonych pomiarów, ko-
nieczna była transformacja punktów 
pomiarowych do układu lokalnego 
Gdańsk ‘70. W konkretnej sytuacji zasto-
sowano transformację na podstawie 
punktów dostosowania zlokalizowa-
nych wzdłuż trasy PKM, wykorzystując 
oprogramowanie C-GEO. 
 Analizie poddano odcinek linii 
PKM o długości 3,5 km, przebiegający 
wzdłuż gdańskiego Portu Lotniczego. 
Stwierdzono, że błąd powtarzalności 
pomiaru oscyluje w granicach 10 mm. 
Występujący lokalnie spadek powta-
rzalności pomiaru wynika prawdopo-
dobnie z mniejszej liczby śledzonych 
satelitów. Wskazano również na istotny 
wpływ sposobu prowadzenia wózków 
z antenami na trajektorię ruchu – pod-
czas przejazdu pomiarowego A wózki 
z antenami były przez drezynę pchane, 
natomiast podczas pomiaru B ciągnię-
te.
 W celu porównania pomierzonego 
przebiegu trasy z przebiegiem projek-
towanym sporządzono wykresy różnic 

rzędnych pomierzonych i rzędnych 
projektowych dla poszczególnych po-
miarów. Z analizy wykresów wyraźnie 
wynika, że różnice te, zarówno na łu-
kach, jak i na odcinkach prostych, wy-
noszą przeciętnie 20 mm; wyjątkiem 
jest łuk o przechyłce 150 mm, gdzie 
różnice osiągają poziom 30 mm. Ana-
liza porównawcza ułożenia linii PKM 
względem zaprojektowanego układu 
geometrycznego na wybranym odcin-
ku wykazała wysoką zgodność. Należy 
zauważyć, że stwierdzony błąd  – na 
poziomie 20 mm – zawiera w sobie 
również składowe wynikające z meto-
dyki pomiaru oraz transformacji współ-
rzędnych do układu Gdańsk ‘70.   

Materiały źródłowe

[1] Dera M., Widerski T. Osnowy kole-
jowe oraz prace geodezyjne pod-
czas modernizacji i budowy linii 
kolejowych. Geodezja inżynieryjna 
– Obsługa geodezyjna inwestycji i 
pomiary przemieszczeń, Archiwum 
Geomatyki, Gdańsk 2014, s. 143-171.

[2] Koc W., Lewiński L. Historia linii ko-
lejowej Wrzeszcz - Kokoszki. (Mate-
riały poseminaryjne - edycja polska) 
International Seminar - European 
Workshop "Preservation of the In-
dustrial Heritage - Gdańsk Outlook", 
Gdańsk, 11−14 May 1993, s. 73-80.

[3] Koc W., Specht C. Application of the 
Polish active GNSS geodetic ne-
twork for surveying and design of 
the railroad. First International Con-

6. Wykresy przesunięć dla toru nr 2



16

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

ference on Road and Rail Infrastruc-
ture – CETRA 2010, Opatija, Croatia, 
2010, s. 757-762.

[4] Koc W., Specht C., Nowak A., Jur-
kowska A., Chrostowski P., Lewiński 
L., Bornowski M. Wstępne wyniki 
badań dostępności sieci ASG-EU-
POS podczas inwentaryzacji trasy 
kolejowej KOŚCIERZYNA – KARTU-
ZY. Archiwum Fotogrametrii, Karto-
grafi i i Teledetekcji, tom 19, 2009, s. 
193-200.

[5] Oprogramowanie Bentley Rail 
Track, https://www.bentley.com/
en/products/product-line/civil-de-
sign-software/power-rail-track [do-
stęp 22.03.2016]

[6] Program C-GEO dla Windows 2016, 
http://softline.xgeo.pl/index.php/c-
geo [dostęp 22.02.2016 r.]

[7] Projekt wykonawczy Pomorska Ko-
lej Metropolitalna, Tom II – Roboty 
Torowe. Transprojekt Gdańsk Sp. z 
o.o., Gdańsk 2011.  

[8] Rozporządzenie Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 

2013 r. w sprawie bazy danych geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, bazy danych obiektów to-
pografi cznych oraz mapy zasadni-
czej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 383). 

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 15 października 2012 r. w spra-
wie państwowego systemu od-
niesień przestrzennych (Dz.U. 2012 
poz. 1247). 

[10] Specht C. System GPS. Wydawnic-
two BERNARDINUM, Pelplin 2007.

[11] Specht C., Koc W., Chrostowski P., 
Szmagliński J. Satellite inventory of 
tram track geometrical layout. [CD-
-ROM] Conference Papers of 13th 
International Conference & Exhibi-
tion RAILWAY ENGINEERING 2015, 
Edinburgh, Scotland, 2015, Metros & 
Tramways Section.

[12] Specht C., Koc W., Smolarek L., Grzą-
dziela A., Szmagliński J., Specht M. 
Diagnostics of the tram track shape 
with the use of the global positio-
ning satellite systems (GPS/Glonass) 
measurements with a 20 Hz frequ-

ency sampling. Journal of Vibroen-
gineering 2014, vol.  16, iss. 6, 3076-
3085.

[13] Specht C., Nowak A., Koc W., Jur-
kowska A. Application of the Po-
lish Active Geodetic Network for 
railway track determination. Trans-
port Systems and Processes − Ma-
rine Navigation and Safety of Sea 
Transportation, CRC Press − Taylor 
& Francis Group 2011, London, UK, 
s. 77-81.

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartografi czne. Dz. U. 
z 2015 r., nr 0,  poz. 520 z późn. zm.

[15] Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o 
przygotowaniu fi nałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012. Dz. U. z 2007 roku, 
nr 173, poz. 1219.

[16] Vossloh AG, www.vossloh-fa-
stening-systems.com [dostęp 
22.03.2016 r.]

REKLAMA



17

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

Jak się okazuje w projektowaniu i reali-
zacji wielkich inwestycji infrastruktury 
kolejowej bardzo często zapominamy 
o tworzeniu obiektów infrastruktury 
technicznej, niezbędnej do prawidło-
wego i bezpiecznego funkcjonowania, 
w pełni interpretacyjnej sieci kolejowej 
takiej jak choćby:

• odpowiednia długość i wysokość 
peronów, spójna ze strategią orga-
nizatorów transportu publicznego 
i inwestycjami taborowymi,

• dodatkowe tory postojowe dla po-
ciągów pasażerskich i towarowych,

• ogólnodostępne stanowiska tech-
niczne, w tym stanowiska do 
czyszczenia i mycia taboru,

• ogólnodostępne kolejowe stacje 
paliw i instalacje do tankowania na 
tych stacjach,

• tory i instalacje do podgrzewania 
składów pociągów pasażerskich,

• tory umożliwiające wykonanie 
przeglądów i rewizji technicznej 
taboru,

• tory do awaryjnego odstawiania 
wagonów przewożących towary 

niebezpieczne,
• dostosowanie sieci trakcyjnej i 

podstacji do eksploatacji lokomo-
tyw dużej mocy, w tym także w 
trakcji podwójnej.

Problem braku tych rozwiązań i po-
wstających w związku z tym pro-
blemów został już jakiś czas temu 
zauważony przez kraje Wspólnoty i roz-
wiązany w sposób systemowy poprzez 
ujęcie go w prawodawstwie unijnym.

Otoczenie prawne

Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie powyż-
sze zagadnienia zawarte są w sposób 
jednoznaczny, precyzyjny i szczegóło-
wo opisany w dyrektywach i rozporzą-
dzeniach, to rolą środowiska naukowe-
go, inżynierskiego jest wsłuchiwanie się 
w potrzeby rynku oraz przewidywanie 
na wiele lat do przodu zapotrzebowa-
nia na usługi związane z korzystaniem 
z infrastruktury kolejowej. Dla tego tak 
wiele zależy od jakości i rzetelności wy-
konywanych studiów wykonalności, 
symulacji oraz planów modernizacji, by 

zaleta jaką jest bardzo długa trwałość 
projektów infrastrukturalnych nie stała 
się przekleństwem i hamulcem w roz-
woju kolei w Polsce.
 Podstawowym aktem prawnym, 
który zmienia w sposób zasadniczy 
patrzenie na proces inwestycji kolejo-
wych, a w szczególności ich zakres jest 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 2012/34/UE z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolite-
go europejskiego obszaru kolejowego. 
Akt ten integruje w jeden dokument i 
zastępuje dotychczasowe dokumenty 
stanowiące podstawę budowy jednoli-
tego systemu transportu kolejowego w 
Europie jakie tworzyły dyrektywa Rady 
91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w 
sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, 
dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 
czerwca 1995 r. w sprawie wydawania 
licencji przedsiębiorstwom kolejowym 
i dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2001 r. w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i 
pobierania opłat za użytkowanie infra-
struktury kolejowej.

Wymagania dla kolejowej 
infrastruktury usługowej

Streszczenie: Jednym z elementów procesu integracji Unii Europejskiej jest dążenie do likwidacji barier w swobodnym przepływie osób, 
towarów, usług, kapitału pomiędzy krajami Wspólnoty. Proces ten nie omija bynajmniej transportu kolejowego który ze względów ekolo-
gicznych jest promowany, rozwijany i ma stanowić jeden z fi larów budowy spójności, mimo licznych różnic technologicznych występują-
cych między systemami w poszczególnych krajach UE. Działania te zmierzają do jak najszybszego zapewnienia interoperacyjności między 
poszczególnymi krajami i systemami transportowymi.

Słowa kluczowe: Infrastruktura kolejowa; Postulaty przewozowe

Abstract: One of the elements of the integration process of the European Union is striving to remove barriers to the free movement of 
persons, goods, services and capital between the countries of the Community. This process does not bypass means that rail transport for 
environmental reasons is promoted, developed and is to constitute one of the pillars of building cohesion, despite the numerous techno-
logical diff erences existing between the systems in the individual EU countries. These measures are aimed as soon as possible to ensure 
interoperability between countries and transport systems.

Keywords: Railway infrastructure; Transport demands

Requirements for rail service

Piotr Kazimierowski

AUDIT RAIL Sp. z o.o. 

biuro@auditrail.pl



18

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

 W dokumencie tym bardzo wyraźnie 
podkreśla się potrzebę istnienia i udo-
stępniania na niedyskryminowanych 
zasadach nie tylko linii kolejowych ale 
także infrastruktury usługowej, stano-
wiącej integralny element sprawnego, 
interpretacyjnego systemu kolejowe-
go. O wadze i znaczeniu infrastruktury 
usługowej dla sprawności funkcjono-
wania otwartego rynku kolejowego 
świadczą aż 3 akapity, które bezpośred-
nio odnoszą się do tych zagadnień:

•  punkt (12) „Z uwagi na to, że pry-
watne linie i bocznice, odgałęzia-
jące się od torów stacyjnych i szla-
kowych, takie jak bocznice i linie 
zakładowe, nie są częścią infra-
struktury kolejowej w de! nicji ni-
niejszej dyrektywy, zarządcy takich 
infrastruktur nie powinni podlegać 
obowiązkom nałożonym na za-
rządców infrastruktury kolejowej 
na mocy niniejszej dyrektywy. Na-
leży jednak zagwarantować nie-
dyskryminacyjny dostęp do takich 
linii i bocznic, niezależnie od tego, 
czyją są własnością, w przypadku 
gdy stanowią one tory dojazdowe 
do obiektów infrastruktury usługo-
wej, które są niezbędne do świad-
czenia usług przewozowych oraz w 
przypadku gdy służą one lub mogą 
służyć więcej niż jednemu kliento-
wi końcowemu”,

•  punkt (26) „W celu zapewnienia 
uczciwej konkurencji pomiędzy 
przedsiębiorstwami kolejowymi 
i zagwarantowania pełnej przej-
rzystości i niedyskryminacyjnego 
dostępu do usług oraz ich świad-
czenia należy dokonać rozróżnie-
nia między świadczeniem usług 
przewozowych a eksploatacją 
obiektów infrastruktury usługo-
wej. W związku z tym konieczne 
jest, aby te dwa rodzaje działalno-
ści były zarządzane niezależnie w 
przypadku, gdy operator obiektu 
infrastruktury usługowej należy 
do podmiotu lub przedsiębior-
stwa, które jest również aktywne 
i zajmuje dominującą pozycję na 
szczeblu krajowym na co najmniej 
jednym z rynków transportu kole-
jowego w odniesieniu do przewozu 
towarów lub pasażerów, do które-

go obiekt ten jest używany. Nieza-
leżność taka nie powinna wiązać 
się z utworzeniem odrębnego pod-
miotu prawnego dla obiektów in-
frastruktury usługowej”,

•  punkt (27) „Niedyskryminacyjny 
dostęp do obiektów infrastruktu-
ry usługowej i świadczenie usług 
związanych z sektorem kolei w 
tych obiektach powinny umożliwić 
przedsiębiorstwom kolejowym po-
prawę jakości usług świadczonych 
pasażerom i użytkownikom prze-
wozów towarowych”.

Pod pojęciem obiektu infrastruktu-
ry usługowej należy rozumieć insta-
lację, w tym grunt, budynek i sprzęt, 
które zostały specjalnie przygotowane 
w całości lub w części, aby umożliwić 
świadczenie jednej lub większej liczby 
usług, o których mowa w załączniku II 
pkt 2-4 powyższej dyrektywy. Mianem 
operatora obiektu infrastruktury 
usługowej, określa się każdy podmiot 
publiczny lub prywatny odpowiedzial-
ny za zarządzanie co najmniej jednym 
obiektem infrastruktury usługowej lub 
świadczący przedsiębiorstwom kolejo-
wym jedną lub więcej usług, o których 
mowa w załączniku II pkt 2-4. 
 Jak wskazuje treść punktu 2 z załącz-
nika II, jako obiekty infrastruktury usłu-
gowej określa się m. in.:

• stacje pasażerskie, ich budynki i 
inne urządzenia, w tym tablice z 
informacjami dla pasażerów i do-
godny punkt sprzedaży biletów,

• terminale towarowe,
• stacje rozrządowe oraz urządzenia 

służące formowaniu składów po-
ciągów, w tym urządzenia manew-
rowe,

• tory postojowe,
• punkty zaplecza technicznego, z 

wyjątkiem punktów utrzymania 
naprawczego przeznaczonych dla 
pociągów dużych prędkości lub 
innych rodzajów taboru wymaga-
jących specjalistycznego zaplecza,

• inne stanowiska techniczne, w tym 
stanowiska do czyszczenia i mycia 
taboru,

• infrastruktura portów morskich i 
śródlądowych z dostępem do to-
rów,

• instalacje pomocnicze,
• kolejowe stacje paliw i instalacje 

do tankowania na tych stacjach, za 
które opłaty są podawane na fak-
turach oddzielnie.

Punkt 3 wspomnianego załącznika 
określa usługi dodatkowe, które mogą 
obejmować:

• prąd trakcyjny, za który opłaty są 
podawane na fakturach oddzielnie 
od opłat za użytkowanie urządzeń 
zasilania w prąd trakcyjny, bez 
uszczerbku dla stosowania dyrek-
tywy 2009/72/WE,

• podgrzewanie składów pociągów 
pasażerskich,

• umowy dopasowane do indywi-
dualnych potrzeb klienta na:

 - sprawowanie kontroli nad prze-
wozem towarów niebezpiecznych,

 - udzielanie pomocy w prowadze-
niu pociągów specjalnych.

Natomiast w punkcie 4 wymienione są 
przykładowe usługi pomocnicze, które 
mogą obejmować:

• dostęp do sieci telekomunikacyj-
nych,

• dostarczanie informacji uzupełnia-
jących,

• rewizję techniczną taboru,
• sprzedaż biletów w stacjach pasa-

żerskich,
• utrzymanie naprawcze taboru 

świadczone w punktach zaplecza 
technicznego przeznaczonych dla 
pociągów dużych prędkości lub 
innych rodzajów taboru wymaga-
jących specjalistycznego zaplecza.

Jak widać wachlarz usług dodatkowych 
i pomocniczych jaki powinien być ofe-
rowany przewoźnikom w oparciu o in-
frastrukturę usługową jest bardzo sze-
roki i obejmuje praktycznie wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowe-
go i bezpiecznego wsparcia realizacji 
kolejowego procesu przewozu osób i 
ładunków. 
 Niestety w procesie planowania in-
westycji kolejowych w Polsce niemal 
zupełnie zapomniano o tego typu in-
frastrukturze. Być może jest to działa-
nie celowe i obliczone na krótkotrwały 
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efekt wsparcia największych, krajowych 
przewoźników, jednakże w dłuższej 
perspektywie, poprzez ograniczenie 
interoperacyjności kolei mogą się przy-
czynić do utraty konkurencyjności wo-
bec innych środków transportu.
 Stopniowa implementacja wyma-
gań powyższej dyrektywy do prawa 
unijnego oraz krajowego, szczególnie 
w zakresie technicznych specyfi kacji 
interoperacyjności oraz nowych rozpo-
rządzeń, zmusi poszczególne kraje do 
ujednolicenia stosowanych systemów 
transportu oraz uzupełnienia obecnej 
sieci o brakującą infrastrukturę. Z tego 
względu już dziś, przygotowując się do 
absorpcji nowych środków unijnych i 
kolejnych modernizacji warto pokrót-
ce przybliżyć zarządcom infrastruktury 
kolejowej, projektantom i wykonaw-
com te aspekty na które należy zwrócić 
uwagę w kontekście wymagań praw-
nych oraz potrzeb operatorów i prze-
woźników kolejowych i uwzględnić je 
w realizowanych projektach.

Perony i ich wysokość

Przeprowadzone w ostatnich latach 
badania wśród organizatorów publicz-
nego transportu kolejowego szczebla 
wojewódzkiego niezbicie dowiodły, 
iż w minionych latach proces inwe-
stycyjny realizowany przez PKP PLK, w 
zakresie infrastruktury kolejowej zwią-
zanej z obsługą przewozów pasażer-
skich, praktycznie w żaden sposób nie 
był konsultowany. Jest to tym bardziej 
zaskakujące, aby nie powiedzieć obu-
rzające, że z powodu braku konsultacji 
między zarządcą infrastruktury a orga-
nizatorem transportu, dokonano sze-
reg modernizacji, w tym szczególnie 
w zakresie wysokości peronów, które 
w żaden sposób nie dostosowały ich 
do wymogów Rozporządzenia (WE) nr 
1371/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym w za-
kresie osób o ograniczonej zdolności 
ruchowej. 
 Zdarzały się też przypadki moder-
nizacji peronów na liniach kolejowych 
na których organizator w najbliższych 
latach nie zamierza prowadzić żadnych 
przewozów pasażerskich. Co więcej w 
procesie wyboru wysokości peronów, 

w tym także w pobliżu dużych aglo-
meracji stosowano wysokość 0,55 m 
w sytuacji gdy w ramach ruchu aglo-
meracyjnego powinno się stosować 
wysokość 0,76 m, a dominujący tabor 
na tych liniach tabor serii EN57, który 
zapewne będzie użytkowany tam prze 
kolejne dziesięciolecia ma wysokość 
wejścia na poziomie 1,1-1,2m. Najczę-
ściej w celach pozornej oszczędności 
wykonawcy za zgodą zarządcy infra-
struktury bez jakichkolwiek konsultacji 
z organizatorem transportu publiczne-
go oraz przewoźnikiem, stosowali wy-
sokość peronów tylko 0,55 m zamiast 
0,76 m. 
 Na szczęcie pośredni zapis o ko-
nieczności konsultacji z organizatorem 
transportu publicznego oraz przewoź-
nikiem wprowadziło Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
5 czerwca 2014 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
W myśl tego dokumentu art. 98 ust. 8 
otrzymał nowe brzmienie „Wysokość 
peronu powinna wynosić 0,76 m albo 
0,55 m nad główkę szyny w zależności 
od typu pojazdu kolejowego zatrzymu-
jącego się przy peronie.”
 Jak widać pierwotną i rekomendo-
waną wysokością peronu jest 0,76 m, 
a decyzja o zastosowaniu innej wyso-
kości musi wynikać nie z „widzimisię” 
inwestora lub zarządcy infrastruktury, a 
z rodzaju taboru jaki ma się zatrzymy-
wać przy danym peronie. O tym jaki ta-
bor ma się tam zatrzymywać decyduje 
przede wszystkim organizator trans-
portu publicznego, czyli marszałek 
województwa, minister właściwy do 
spraw transportu lub prezydent mia-
sta, o ile rozmawiamy o przystankach 
kolei aglomeracyjnych. 
 Z tych powodów niezbędne jest wy-
stępowanie przez podmioty opraco-
wujące stosowną dokumentacje pro-
jektową i analityczną dla modernizacji 
peronów w formie pisemnej zarówno 
do właściwych terytorialnie organi-
zatorów transportu publicznego, jak 
i działających tam przewoźników. W 
przypadku modernizacji dużych stacji 
dobrą praktyką byłoby występowanie 
do wszystkich działających na pol-
skim rynku przewoźników, gdyż należy 

uwzględnić także możliwość realizacji 
przez nich przewozów poza obszarem 
swego działania, jak to ma miejsce np. 
w przypadku pociągu wakacyjnego 
„Słoneczny” Kolei Mazowieckich, który 
od lat łączy pomorze ze stolicą.
 Celowym wydaje się wprowadzenie 
do kanonu dobrych praktyk inwesty-
cyjnych żelaznej zasady, iż moderni-
zację wszystkich peronów przy pod-
stawowej sieci kolejowej na liniach 
zelektryfi kowanych wykonywać o wy-
sokości 0,76 m, a perony na stacjach i 
przystankach linii niezelektryfi kowa-
nych na poziomie 0,55 m. Oczywiście 
za wyjątkiem Węzła Warszawskiego i 
Trójmiejskiego, z uwagi na historycz-
ne uwarunkowania tych sieci i poczy-
nione już inwestycje. Przyjęcie takiej 
praktyki pozwoliłoby na stopniowe 
wprowadzenie standaryzacji na sieci 
kolejowej i uprościło proces adaptacji 
taboru kolejowego. 
 Poza wysokością peronów należało-
by także zweryfi kować nieprzystające 
do obecnych warunków wytyczne w 
zakresie ich długości, szczególnie w 
zakresie linii lokalnych i kolei aglome-
racyjnych. Na szczęście tu z pomocą 
przychodzi Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 
2014 r. dotyczące technicznych specy-
fi kacji interoperacyjności podsystemu 
„Infrastruktura” systemu kolei w Unii Eu-
ropejskiej, które określa długości użyt-
kowe peronów w zależności od para-
metrów eksploatacyjnych oraz rodzaju 
ruchu. Dzięki temu dla kodu ruchu P5 
i prędkości maksymalnej 80-120 km/k, 
czyli najpopularniejszych parametrów 
na liniach lokalnych i aglomeracyjnych 
istnieje możliwość budowy peronów o 
długości użytecznej od 50 do 200 m.
 Stosując się do tych wymogów, na-
leżałoby budować i modernizować 
perony o długości 50-60 m dla małych 
przystanków na liniach niezelektryfi -
kowanych odpowiadające długości 
dwuczłonowego szynobusu wraz z 
zapasem. Natomiast perony o długo-
ści 150-160 m na liniach zelektryfi ko-
wanych, umożliwiając swobodne za-
trzymanie 3 i 4 członowych pojazdów 
prowadzonych nawet w podwójnej 
trakcji (np. w pobliżu aglomeracji). Dla 
peronów przystanków kolejowych 
usytuowanych przy odcinkach linii ze-
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lektryfi kowanych optymalną długością 
peronu powinno być 100 m, umoż-
liwiające zatrzymanie pojazdów 3 i 4 
członowe w trakcji pojedynczej.

Mycie i odfekalnianianie

Wraz z wprowadzeniem do eksploata-
cji nowoczesnego taboru kolejowe-
go, wszechobecne i mało higieniczne 
systemy toalet otwartych odchodzą 
do lamusa. Choć proces ten potrwa 
zapewne jeszcze kilka lat nim znikną 
ostatnie toalety z przysłowiową „dziu-
rą”, to już dziś można zaobserwować 
bardzo poważne problemy w tym 
obszarze. Przyjęty i stosowany model 
toalet o obiegu zamkniętym wymaga 
systematycznego opróżniania zbior-
ników, wodowania a także ich podci-
śnieniowego płukania. Stosowane w 
wielu wypadkach przez podwykonaw-
ców obecnych przewoźników systemy 
przepompowywania powodują zamu-
lanie zbiorników i stopniowe zmniej-
szanie ich wydajności, co prowadzi 
do coraz szybszego przepełniania się 
zbiornika. W efekcie każdy nowoczesny 
pojazd pasażerski musi być codziennie 
odfekalniany, a jego zbiornik na fekalia 
płukany rewersem wodnym, natomiast 
zbiorniki na czystą wodę uzupełniane 
bez względu na panujące warunki at-
mosferyczne, w tym nawet przy bardzo 

niskich temperaturach.
 O ile systemy toalet są wyposażone 
w układy podtrzymania dodatniej tem-
peratury nawet przy bardzo niskich 
temperaturach, o tyle szczątki sieci wo-
dociągowej jakie istnieją na obszarze 
kolejowym już nie. Tylko do nielicznych 
wyjątków należą stacje wyposażone 
w punkty wodowania przy ujemnych 
temperaturach.
 Odrębnym problemem jest otwarty i 
równy dla wszystkich uczestników ryn-
ku dojazd do punktów w których moż-
liwe jest zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska opróżnienie zbiorników i 
wodowanie pojazdów. Obecnie prak-
tycznie na sieci PKP PLK nie ma ani jed-
nego punktu spełniającego zarówno 
wymagania ochrony środowiska jak 
i potrzeby przewoźników w zakresie 
wyposażenia i dostosowania infrastruk-
tury do potrzeb procesu odfekalniania 
pojazdów kolejowych. W wielu z istnie-
jących punktów, proces odfekalniania 
jest realizowany metodami „chałup-
niczymi”. Obiekty te nie posiadają po-
zwolenia wodnoprawnego oraz nie są 
wyposażone w specjalne wanny zbie-
rające ewentualne wycieki powstałe w 
procesie opróżniania toalety zabezpie-
czające przed ich przedostawaniem się 
do ziemi i wód gruntowych. Co więcej 
brak jest odpowiednich pomostów, 
podestów i utwardzonej powierzchni 

wokół takich punktów, które umożli-
wiałoby wykonywanie czynności eks-
ploatacyjnych na taborze w sposób 
bezpieczny i zgodny z wymogami sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem 
każdego przewoźnika kolejowego oraz 
zarządcy infrastruktury.
 Brak jest także swobodnego dojazdu 
pojazdów asenizacyjnych lub miejsca 
na ustawienie stacjonarnych punktów 
odfekalniania. To wszystko sprawia, iż 
przewoźnicy kolejowi ponoszą coraz 
większe i zupełnie nieuzasadnione 
koszty, wyobiegowując pojazdy do 
swoich baz macierzystych, przejeżdża-
ją niekiedy bezproduktywne dziesiątki 
kilometrów dziennie tylko z powodu 
konieczności dokonania czynności w 
zakresie opróżniania toalet. Innym wa-
riantem jest łamanie prawa i opróżnia-
nie ich na bocznicach naruszając obo-
wiązujące przepisy w zakresie ochrony 
środowiska.
 A wszystko przez kompletny brak 
globalnej wizji i strategii w zakresie za-
pewnienia odpowiedniej lokalizacji i 
dostępności do takich punktów wszę-
dzie tam gdzie jest to uzasadnione 
potrzebami operacyjnymi kolei. Takie 
punkty powinny powstać co najmniej 
w sąsiedztwie dużych węzłów pasa-
żerskich i miast wojewódzkich oraz na 
końcówkach linii mających charakter 
typowo turystyczny i sezonowy, zarów-
no w górach jak i nad morzem. 
 To między innymi obecność takiej 
infrastruktury zachęcałaby operato-
rów do uruchamiania większej liczby 
pociągów sezonowych, turystycznych, 
co poza zyskiem ze świadczenia usługi 
odfekalniania i wodowania, powodo-
wałoby dodatkowe przychody zarząd-
cy z tytułu sprzedaży tras dla pociągów, 
a gospodarka naszego kraju mogłaby 
liczyć na redukcję kosztów zewnętrz-
nych. O tym, że problem jest poważny 
świadczą ostatnie doniesienia medial-
ne o problemach z przepełnionymi to-
aletami w pociągach EC Premium. Ten 
śmierdzący problem można by bardzo 
łatwo rozwiązać gdyby np. w Krakowie, 
Gdańsku i Gdyni istniały ogólnodostęp-
ne tory odstawcze wyposażone w pro-
fesjonalne urządzenia odfekalniające z 
wykorzystaniem pomp podciśnienio-
wych, umożliwiające opróżnienie jed-
nego 200 litrowego zbiornika fekaliów 

1. Przykład nowoczesnego frontu do przeładunku materiałów niebezpiecznych wykonanego z prefabry-
kowanych elementów bezpodsypkowej nawierzchni kolejowej płyt typu GTW (Fot. BFL Lauchhammer)
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w 2-3 minuty zamiast 10-15 jak to ma 
miejsce przy tradycyjnych pompach 
szlamowych.

Punkty mycia i sprzątania 
zewnętrznego

Podobne problemy dotyczą punktów 
mycia i czyszczenia taboru kolejowego. 
O ile budowa nowoczesnych i profe-
sjonalnych punktów utrzymania tabo-
ru kolejowego przez operatorów wy-
posażonych w zamknięte myjnie jest 
niezbędna i leży po ich stronie, to nie-
racjonalnym byłoby ich lokowanie na 
każdej stacji gdzie nocują składy pocią-
gów. Nie jest też racjonalne zjeżdżanie 
pustymi pociągami do macierzystego 
punktu utrzymania tylko w celu do-
konania czyszczenia pobieżnego czy 
prostego zewnętrznego mycia szyb, 
poręczy etc. Takie czynności racjonalni 
operatorzy wykonują na stacjach koń-
cowych, które zazwyczaj są promieni-
ście rozlokowane na końcach ciągów 
komunikacyjnych. Jest to efekt stoso-
wania ekonomicznej strategii, iż pocią-
gi rano dowożą pasażerów do centrów 
miast a wieczorem ich odwożą, nocu-
jąc na stacjach końcowych. Czas po-
stoju jest najczęściej wykorzystywany 
właśnie na mycie i sprzątanie. Jednakże 
obecnie czynności te są realizowane w 
sposób uwłaczający wszelkim normom 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska 
bez możliwości spełnienia wymogów 
wciąż rosnących rygorów utrzymania 
czystości w nowoczesnych pojazdach. 
Pomijając fakt, iż brak jest ofi cjalnie 
dostępnego wykazu punktów na sieci 
PKP PLK w których można dokonywać 
mycia zewnętrznego pojazdów, to 
przeprowadzone w latach 2013-2014 
badania wykazały, iż zdecydowana 
większość z miejsc gdzie proces mycia 
jest realizowany, nie posiada żadnych 
pozwoleń w zakresie wprowadzania 
substancji szkodliwych do środowiska 
naturalnego w tym do wód grunto-
wych. Ewentualne zapowiedziane kon-
trole Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
kończą się „chwilowym” sprzątaniem 
na sucho, co stoi w oczywistej sprzecz-
ności z wymogami przetargów. Spe-
cyfi ka terenów zamkniętych jakim jest 
obszar kolejowy oraz pewnego rodzaju 
zmowa milczenia występująca między 

zarządcą infrastruktury, operatorem a 
fi rmą wykonującą usługi czyszczenia 
taboru sprawia, iż w Polsce istnieje 
potężna szara strefa w tym zakresie. 
Bezkarnie i z pełną premedytacją za-
nieczyszczamy środowisko naturalne 
bardzo szkodliwymi substancjami po-
chodzącymi z mycia zewnętrznego po-
jazdów kolejowych nie czyniąc nic w 
kierunku zmiany tego stanu rzeczy. Być 
może wynika to z niewiedzy, ignorancji 
wobec prawa lub przeświadczenia, że 
i tak uda się uniknąć jakiejkolwiek od-
powiedzialności prawnej, bo nikt nie 
kontroluje terenów kolejowych. Nie-
stety odpowiedzialność karna za zanie-
czyszczanie środowiska jest bardzo su-
rowa i w dodatku nieunikniona. Artykuł 
7 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. mówi wyraź-
nie, że „kto powoduje zanieczyszczenie 
środowiska, ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia”. 
 Bardziej szczegółowe regulacje w za-
kresie korzystania z zasobów wodnych 
określa Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 
lipca 2001, który określa w art. 41 ust 1, 
że „Ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi w ramach zwykłego albo szcze-
gólnego korzystania z wód powinny 
być oczyszczone w stopniu wymaga-
nym przepisami ustawy (…)”. Podobne 
wymagania niesie z sobą art. 42. ust 
1 powyższej ustawy, który mówi że 
„Wprowadzający ścieki do wód lub do 

ziemi są obowiązani zapewnić ochro-
nę wód przed zanieczyszczeniem, w 
szczególności przez budowę i eksplo-
atację urządzeń służących tej ochronie, 
a tam, gdzie jest to celowe, powtórne 
wykorzystanie oczyszczonych ścieków. 
Wybór miejsca i sposobu wykorzysta-
nia albo usuwania ścieków powinien 
minimalizować negatywne oddziały-
wania na środowisko”. Zgodnie z art. 
194 tejże ustawy „kto (...) nie zapewnia 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
zgodnie z wymaganiami, o których 
mowa w art. 42 – podlega karze grzyw-
ny”.
 Z tego względu rażącym zaniedba-
niem jest pomijanie w procesie mo-
dernizacji linii, stacji, czy całych węzłów 
inwestycji w punkty utrzymania czy-
stości zgodnie z wymaganymi przepi-
sami ochrony środowiska. Działania ta-
kie powinny być realizowane zarówno 
w interesie zarządcy infrastruktury, jak i 
przedstawicieli samorządów lokalnych 
odpowiedzialnych za wydawanie po-
zwoleń wodnoprawnych oraz ochronę 
środowiska. Wystarczy, że w ramach 
projektu zostanie zaplanowana budo-
wa torów odstawczych o długości i 
ilości zgodnej z potrzebami przewozo-
wymi skonsultowanymi z ekspertami i 
organizatorem transportu wraz z prze-
znaczeniem jednego z nich na cele sta-
cjonarnego punktu mycia zewnętrzne-
go pojazdów. W ramach budowy tych 

2. Ekologiczny punkt mycia pojazdów kolejowych, wykonany na szczelnych wannach torowych 
sytemu GTW (Fot. BFL Lauchhammer)
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torów można bez większego problemu 
nawierzchnię jednego z nich wypo-
sażyć w torowe koryta zbierające na 
długości jednego pojazdu (zazwyczaj 
od 60-120 metrów), wraz z budową 
w sąsiedztwie zbiornika na a odpady 
płynne. Instalacja taka powinna być 
wyposażona w obustronnie utwardzo-
ne ciągi piesze i dobre oświetlenie dla 
zapewnienia odpowiedniego bezpie-
czeństwa pracy personelu.

Punkty sprzątania wewnętrznego

Jednym z podstawowych elementów 
preferencji przewozowych, decydują-
cych o wyborze transportu kolejowe-
go jako środka transportu jest czystość 
na poziomie akceptowalnym przez 
klienta. Nowoczesny tabor kolejowy, 
wypierający sukcesywnie wiekowe po-
jazdy wymaga zupełnie innych tech-
nologii utrzymania czystości niż me-
tody stosowane dotychczas na kolei. 
Stosowanie nowoczesnych tkanin na 
obicia foteli, które w przeciwieństwie 
do plastiku lub dermy, wymagają pro-
fesjonalnego i codzienna odkurzania 
zamiast przecierania mokrą szmatką. 
Podobnie do czyszczenia podłóg nale-
ży stosować mechaniczne szorowarki 
zamiast dotychczasowych szmat mo-
czonych w brudnej wodzie i owijanych 
na drewnianych miotłach, powodu-
jących rozmazywania brudu zamiast 
jego usuwanie. Podobnie do mycia 
okien, zagłówków, stolików, ścian, pół-
ek i pozostałej galanterii należy używać 
indywidualnych środków chemicznych 
opartych na nanotechnologii dosto-
sowanych do indywidualnych wyma-
gań materiału z jakiego są wykonane. 
Powoduje to konieczność stosowania 
specjalistycznych wózków sprzątają-
cych podobnych do tych stosowanych 
w marketach lub szpitalach. Poza tym 
zbierane w pociągu odpady powinny 
być segregowane i składowane zgod-
nie z wymogami ustawy o odpadach z 
14 grudnia 2012 r. 
 Wszystkie te wymagania sprawiają, 
że punkty przeznaczone do pozornie 
błahego sprzątania wewnętrznego 
pojazdów kolejowych powinny być 
odpowiednio ulokowane i wyposażo-
ne, tak by spełniały wymogi bezpie-
czeństwa zarówno w odniesieniu do 

systemu kolejowego, ochrony środo-
wiska jak i bezpieczeństwa pracy pra-
cowników wykonujących czynności 
utrzymania czystości. Z tego powodu 
muszą mieć bezpieczne dojścia, być 
osłonięte od czynnych torów kole-
jowych, być prawidłowo oświetlone, 
mieć dostęp do czystej bieżącej wody i 
zlewania ścieków, które dziś powszech-
nie są wylewane w tory. Zastosowanie 
mechanicznych urządzeń utrzymania 
czystości (odkurzacze, szorowarki) wy-
magają stałego zasilania, które powin-
no być dostarczone z zewnętrznych 
punktów zasilania ulokowanych przy 
torze przeznaczonym do utrzymania 
czystości. Każdy z takich torów po-
winien być wyposażony w pomosty 
umożliwiające swobodne wchodze-
nie do pojazdu wraz z możliwością 
wprowadzenia ciężkiego sprzętu me-
chanicznego i wózków sprzątających. 
Wysokość takiego wejścia powinna 
wynosić 0,76 m nad poziomem szyny, 
a więc mieć wysokość typowego pe-
ronu i powierzchnię zabezpieczająca 
przed poślizgnięciem, a w miarę moż-
liwości także poręcze.
 Wbrew pozorom te inwestycje po-
winny być zrealizowane przez zarząd-
cę infrastruktury, a dofi nasowane np. 
z funduszu ochrony środowiska, gdyż 
ich brak uniemożliwia budowanie in-
teroperacyjnej sieci kolejowej oraz 
powoduje zanieczyszczanie terenów 
kolejowych.

Punty przeglądowo-naprawcze

Przy okazji budowy torów odstaw-
czych należy w miarę możliwości 
stworzyć ogólnodostępne punkty 
przeglądowo-naprawcze, wyposażone 
w kanały inspekcyjne oraz pomosty 
do sprawdzania ślizgów pantografów. 
Budowa takich punktów poprawi za-
równo efektywność wykorzystania 
taboru kolejowego będącego w dys-
pozycji operatorów i wyeliminowanie 
zbędnych przebiegów w celu wyko-
nania przeglądów i inspekcji w zakre-
sie pierwszego poziomu utrzymania 
(P1). Pozwoli także szybciej i dokładniej 
diagnozować ewentualne nieprawi-
dłowości mogące pojawić się w pracy 
pojazdów wykorzystywanych w prze-
wozach towarowych, podnosząc w ten 

sposób ogólny poziom bezpieczeń-
stwa systemu kolejowego. 
 Budowa punktów przeglądowo-
-naprawczych składających się z ka-
nałów i pomostów inspekcyjnych po-
winna być zrealizowana na stacjach 
węzłowych oraz tam gdzie w sezonie 
letnim i zimowym rozpoczynają i koń-
czą bieg pociągi. Należy też podobne 
obiekty wybudować przy każdej stacji 
rozrządowej, porcie oraz dużym węź-
le generujących przewozy towarowe. 
Oczywiście w przypadku punktów de-
dykowanych dla przewozów pasażer-
skich długość takich kanałów powinna 
być równa co najmniej połowie długo-
ści czteroczłonowego pojazdu, z za-
chowaniem bezpiecznego wejścia do 
kanału po obu stronach toru z kanałem 
oraz odpowiedniej długości toru przed 
i za kanałem umożliwiającej przegląd 
podwozia nawet 4 członowych po-
jazdów. Optymalnym rozwiązaniem, 
zwłaszcza w obszarze aglomeracji by-
łoby wybudowanie kanałów o długość 
80-90 metrów, a w przypadku punktów 
dla lokomotyw o długości ok. 25-30 
metrów.
 Punkty te powinny posiadać dogod-
ny dojazd samochodów dostawczych, 
odpowiednie oświetlenie oraz przyłą-
cza do zasilania urządzeń technicznych 
o odpowiedniej mocy i napięciu.

Punkty nawadniania taboru

O ile w ramach punktów mycia i czysz-
czenia lub kanałów inspekcyjnych nie 
zostanie wykonana instalacja do na-
wadniania pociągów, instalacje takie 
powinny być wykonane na innych to-
rach odstawczych lub stacyjnych (np. 
stacjach końcowych). Przyłącza takie 
muszą być zlokalizowane wzdłuż toru 
na długości minimum 100 m odległo-
ściach około 20-25 m od siebie, umożli-
wiając jednoczesne wodowanie zarów-
no składów zespolonych jak i składów 
wagonowych, przy wykorzystaniu 
przyłączy o maksymalnej długości 5-10 
metrów. Instalacja i przyłącza do niej 
instalacji muszą być zabezpieczone 
przed przemarzaniem i zamarzaniem, 
tak by były możliwe do użytkowania 
przez cały rok. Tylko wówczas ma sens 
inwestowanie w nowoczesny tabor ko-
lejowy i system toalet zamkniętych.



23

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

Tory dla przewozów towarów 
niebezpiecznych

Zdecydowana większość omawianych 
powyżej elementów infrastruktury 
usługowej dotyczyła budowy obiek-
tów dla potrzeb interoperacyjności 
i ekologii przewozów pasażerskich. 
Jednakże głównymi zamierzeniami bu-
dowy systemu interpretacyjnego kolei 
europejskich jest stworzenie systemu 
transportu umożliwiającego przewóz 
ładunków, w tym także towarów nie-
bezpiecznych. Z tego względu warto 
przypomnieć, iż już niemal od 3 lat 
obowiązują przepisy, które choć nie są 
pochodną ustawy o transporcie kole-
jowym, w sposób istotny mają wpływ 
na wszelkie inwestycje i całość systemu 
kolejowego w najbliższych latach. Jest 
to Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
warunków technicznych dla torów do 
awaryjnego odstawiania uszkodzo-
nych wagonów kolejowych przewożą-
cych towary niebezpieczne, wydanego 
na podstawie na podstawie art. 106 
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebez-
piecznych. 
 W myśl tych przepisów cała infra-
struktura kolejowa do dnia 31 grud-
nia 2020 r., powinna być wyposażona 
w tory do awaryjnego odstawiania 
uszkodzonych wagonów kolejowych 
przewożących towary niebezpieczne. 
Choć rozporządzenie nie precyzuje 
dokładnie na jakich stacjach takie tory 
powinny być wybudowane to jednak 
wskazuje, iż miejsca takie mają po-
wstać na istniejących stacjach granicz-
nych, rozrządowych i manewrowych 
na których odbywa się przyjmowanie, 
manewrowanie, rozrządzanie lub ze-
stawianie pociągów przewożących 
towary niebezpieczne. Warto tu wspo-
mnieć, iż ustawodawca nie precyzuje 
rodzaju materiałów niebezpiecznych 
jakich przepis ten dotyczy. Jest to bar-
dzo istotne z punktu widzenia zmian 
jakie weszły w przepisach RID w 2014 
roku klasyfi kujące węgiel kamienny, 
koks i antracyt jako materiał niebez-
pieczny w klasie 4.2. Tym samym liczba 
stacji na których wymagane jest za-

budowanie powyższych instalacji jest 
obligatoryjne niemal dla każdej stacji i 
bocznicy kolejowej na której dokonuje 
się manewrów lub formowania skła-
dów z węglem kamiennym, koksem 
lub antracytem
 Każdy z torów do awaryjnego odsta-
wiania uszkodzonych wagonów kole-
jowych przewożących towary niebez-
pieczne powinien spełniać poniższe 
kryteria:

• mieć minimum 60 m długości uży-
tecznej oraz spełniać wymagane 
parametry nawierzchni kolejowej,

• posiadać izolację zabezpieczającą 
przed prądami błądzącymi zgod-
ną z wymaganiami określonymi 
w Polskich Normach, dotyczących 
izolacji zabezpieczającej przed 
prądami błądzącymi wywołanymi 
przez trakcję elektryczną prądu 
stałego,

• nie może znajdować się pod siecią 
trakcyjną,

Samo stanowisko do awaryjnego od-
stawiania uszkodzonych wagonów 
kolejowych przewożących towary nie-
bezpieczne powinno mieć:

3. Przykład punktu utrzymania taboru – kanał inspekcyjny sytemu AG i wanna torowa sytemu GTW 
(Fot. BFL Lauchhammer)

4. Ekologiczna stacja paliw do tankowania lokomotyw, wykonana z nawierzchni bezpodsypkowej 
prefabrykatów żelbetonowych sytemu GTW
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• co najmniej 35 m długości,
• być zlokalizowane w odległości nie 

mniejszej niż:
 - 50 m od obiektów użyteczności 

publicznej oraz budynków miesz-
kalnych,

 - 30 m od obiektów budowlanych 
innych niż określone powyżej,

 - 25 m od osi toru głównego zasad-
niczego lub szlakowego,

 - 15 m od osi najbliższego toru z 
siecią trakcyjną,

 - 10 m od rowów, studzienek i urzą-
dzeń melioracyjnych,

• być wyposażone w instalację od-
gromową i uziemiającą zgodną z 
wymaganiami określonymi w Pol-
skich Normach określających wy-
magania dla instalacji odgromo-
wych i uziemiających,

• posiadać zainstalowany wiatrow-
skaz,

• być oznakowane tablicą informują-
cą o położeniu stanowiska posto-
jowego oraz znakami informujący-
mi o zagrożeniu,

• pożarem oraz usytuowaniu hy-
drantu zgodnymi z Polskimi Nor-
mami dotyczącymi znaków bez-
pieczeństwa,

• posiadać czynny hydrant o wydaj-
ności co najmniej 10 dm 3 /s,

• posiadać uszczelnioną nawierzch-
nię zabezpieczającą przed przeni-
kaniem towarów niebezpiecznych 
do gruntu, wód powierzchnio-
wych i gruntowych,

• być usytuowane poza zagłębienia-
mi terenu,

• mieć zapewniony dostęp do 
utwardzonego dojazdu umożli-
wiającego przejazd lub zawróce-
nie pojazdu,

• być wyposażone w pałatkę geo-
membranową o wymiarach nie 
mniejszych niż 6 x 4 m wraz z lin-
kami, zaopatrzoną w zaoczkowane 
otwory do podwieszenia pod wa-
gon, z miejscem zdeponowania na 
posterunku technicznym obsługu-
jącym tor.

Podstawowym elementem zabezpie-
czającym nawierzchnię torową przed 
przenikaniem do gruntu materiałów 
niebezpiecznych powinna być zinte-

growana nawierzchnia bezpodsypko-
wa, wykonana z elementów żelbeto-
nowych zapewniającej, podobnie jak 
w przypadku punktów czyszczenia ta-
boru, ściek ewentualnych materiałów 
niebezpiecznych do zewnętrznego 
zbiornika o pojemności co najmniej 
20-40 m3.
 Zarówno zbiornik jak i nawierzchnia 
kolejowo-betonowa, powinna mieć 
wytrzymałość betonu w klasie mini-
mum C35/45 wg PN-EN206-1 i speł-
niać klasę odporności na ekspozycję w 
zakresie minimum: XC4, XF4, XD3, XM2.

Zasilanie sieci trakcyjnej

Stopniowy proces unowocześniania 
parku taborowego także pod kontem 
jego interoperacjności sprawi, iż na li-
niach kolejowych pojawiają się coraz 
częściej nowoczesne lokomotywy uni-
wersalne o mocy 5-6 MW. Pojazdy tego 
typu z uwagi na swoje parametry trak-
cyjne umożliwiają prowadzenie zarów-
no ciężkich pociągów towarowych jak 
i składów pasażerskich zestawionych z 
wagonów jedno i dwupoziomowych 
osiągając przy odpowiednim zestawie-
niu przyspieszenia porównywalne z 
nowoczesnymi elektrycznymi zespoła-
mi trakcyjnymi. Sytuacja taka wymusza 
projektowanie całego układu zasilania 
w taki sposób, by pojawienie się nawet 
kilku lokomotyw tego typu na jednej 
podstacji nie powodowało spadku na-
pięcia i nie było powodem ogranicze-
nia zdolności przepustowych zmoder-
nizowanych linii.
 Możliwość prowadzenia pociągów 
jedną lokomotywą przez wiele krajów 
spowoduje zapewne pojawienie się 
relacji przewozowych prowadzonych 
dwiema czynnymi lokomotywami du-
żej mocy. Należy więc oczekiwać, iż 
szczególnie na liniach łączących porty 
morskie z południem naszego kraju, 
a także przebiegające przez koryta-
rze europejskie, górskie na odcinkach 
przejść granicznych, jak również wyloty 
z dużych aglomeracji i okręgów prze-
mysłowych, pociągi towarowe będą 
prowadzone dwiema lokomotywami o 
łącznej mocy do 12MW. 
 Dotyczyć to może w szczególności 
ciężkich pociągów kontenerowych, 
które w celu sprostania konkurencji 

drogowej będą trasowane na pełną 
długość oraz maksymalne parametry 
konstrukcyjne platform (120 km/h), w 
celu jak najszybszego połączenia ter-
minali. Ponadto najprawdopodobniej 
jedyną szansą na podniesienie prze-
pustowości linii kolejowych w obsza-
rze gdzie wyczerpuje się zdolności 
przepustowe, np. w rejonie Trójmiasta 
będzie wymóg podniesienia prędkości 
przejazdu pociągów właśnie poprzez 
zwiększenie mocy lokomotyw. Dzia-
łania w tym kierunku będą na pewno 
tańsze niż budowa dodatkowych to-
rów. Z tego też względów w ramach 
modernizacji głównych linii kolejowych 
należy bezwzględnie projektować sieć 
kolejową i całe układy zasilania na mak-
symalny pobór prądu rzędu 11-12 MW 
od pojedynczego składu. Pozwoli to na 
bezproblemowe wprowadzanie nowe-
go taboru w perspektywie najbliższych 
20-30 lat bez konieczności ponownej 
modernizacji istniejących układów za-
silania zgodnie z rosnącymi potrzeba-
mi przewoźników.

Podsumowanie

Dalsze pomijanie w procesie moderni-
zacyjnym potrzeb przewoźników ko-
lejowych będzie prowadziło do braku 
pełnego wykorzystania korzyści płyną-
cych z wielomilionowych nakładów na 
poprawę stanu infrastruktury kolejowej 
ze stratą dla interoperacyjności syste-
mu. Może także grozić ponoszeniem 
dodatkowych kosztów przez zarządcę 
infrastruktury i przewoźników z powo-
du nieuwzględniania ich potrzeb oraz 
wymagań prawnych, w tym szczegól-
nie w zakresie ochrony środowiska i za-
sobów wodnych. Szczegółowe wytycz-
ne i zakresie ramowych wytycznych 
dla unifi kacji tych obiektów powinny 
być przedmiotem szerszej dyskusji w 
gronie przedstawicieli środowiska ko-
lejowego ze szczególnym uwzględ-
nieniem ekspertów, inżynierów, za-
rządców infrastruktury przewoźników 
kolejowych pasażerskich i towarowych 
oraz organizatorów transportu publicz-
nego.  
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Jak wiadomo wibroizolacje w na-
wierzchniach szynowych stosuje się 
w celu ochrony budowli, ludzi znaj-
dujących się w budynkach przed 
drganiami oraz w celu ograniczenia 
hałasu. Wibroizolacje zwiększają też 
stabilność torów i redukują naciski na 
podłoże. Na sieci dróg szynowych, w 
szczególności tramwajowych, stoso-
wanie materiałów wibroizolacyjnych 
jest zazwyczaj konieczne. 
 Właściwy dobór parametrów wi-
broizolacji pozwala na zminimalizo-
wanie niekorzystnych oddziaływań 
ruchu szynowego na środowisko, 
przy czym ważne jest aby parametry 
zastosowanego materiału nie ulegały 
znaczącym zmianom w czasie. Kry-
tyce poddaje się procedury badań 
laboratoryjnych [2], coraz większą 
wagę przykłada się do badań zmę-
czeniowych i badań sztywności w 
różnych, w szczególności w niskich 
temperaturach. 
 W niniejszym referacie przedsta-
wiono wybrane rezultaty badań pro-

totypowej wibroizolacji szyn tramwa-
jowych przeznaczonej do stosowania 
w systemie „szyna w otulinie” wypro-
dukowanej przez fi rmę Mostostal-War-
szawa. Nowy materiał ma spełniać nie 
tylko funkcję redukcji drgań i hałasu, 
ale również przyczynić się do utylizacji 
odpadów ponieważ został zaprojek-
towany z przetworzonych, zużytych 
opon samochodowych. Przedstawio-
ne badania wykonano w Wydziało-
wym Laboratorium Badań Konstrukcji 
na Wydziale Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i Architektury Politechniki 
Rzeszowskiej. W laboratorium badano 
również wibroizolacje w postaci pod-
kładek podszynowych – ich wyniki 
omówiono m.in. w [1].

Opis badanego materiału 

Głównym składnikiem do produkcji 
badanych wibroizolacji był granulat 
gumowy uzyskany z recyklingu zuży-
tych opon samochodów osobowych. 
Widok próbki gotowej do badań 

przedstawiono na rys. 1. Wielkość zia-
ren zastosowanego granulatu zawie-
rała się w przedziale 1÷4 mm, ozna-
czanie składu ziarnowego granulatu 
gumowego zamieszczono w tab. 1.  
Jako spoiwo granulatu zastosowano 
żywicę polimerową. Ilość zastosowa-
nej żywicy dobierano w taki sposób, 
aby pokryła powierzchnie zewnętrz-

Badania laboratoryjne prototypowej 
wibroizolacji szyn tramwajowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań prototypowych wibroizolacji szyn tramwajowych wykonanych ze zużytych opon 
samochodowych, w systemie „szyna w otulinie”. Określono sztywności statyczne i dynamiczne proponowanych wibroizolacji oraz określono 
wpływ tem-peratury na zmianę tych sztywności. Sztywności dynamiczne podano dla różnych częstotli-wości obciążenia. Przedstawiono 
również wpływ obciążeń zmęczeniowych na parametry ba-danego systemu. 

Słowa kluczowe: Drogi szynowe; Wibroizolacja; Szyna w otulinie; Badania laboratoryjne

Abstract: The article presents the results of prototype vibroisolation tram rails, made from used tires, as embedded rail system. Static and 
dynamic stiff ness of the proposed vibroisolation were de-termined. The eff ect of temperature on the change of stiff ness was presented. Dy-
namic stiff -ness are given for the diff erent frequency load. The impact of fatigue loads on the parameters of the system was also presented.

Keywords: Railways; Vibroisolation; Embedded rail; Laboratory tests

Laboratory tests of the prototype tram rails vibroisolation 
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1. Widok i wymiary próbek przeznaczonych do 
badań
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ne ziaren i po związaniu utworzyła 
spójną strukturę odporną na działa-
nie obciążeń zewnętrznych. 
 Jednorodną mieszaninę granulatu 
i żywicy układano w stalowych for-
mach, w której wcześniej umieszczo-
no szynę, i odpowiednio zagęszcza-
no. W celu przyśpieszenia sieciowania 
żywicy, formy wypełnione plastyczną 
masą wygrzewano. Następnie szynę 
w otulinie umieszczono w większej 
formie i obetonowano. W ten sposób 
przygotowano próbki do badań, przy 

czym technologia wykonania była 
analogiczna do planowanej techno-
logii produkcji rzeczywistego odcinka 
toru. 
 Podstawowe parametry geome-
tryczne próbek przedstawiono w 
tab. 2. Przed badaniami próbki zosta-
ły sprawdzone pod względem wystę-
powania ewentualnych rys, pęknięć 
czy odspojeń. Uszkodzeń tego typu 
nie stwierdzono. 

Badania sztywności statycznej 

Badania wykonano na odpowiednio 
do tego przygotowanym stanowi-
sku – rys. 2. Obciążenie przykładano 

siłownikiem Instron-Schenck klasy 1. 
Odkształcenia próbek mierzono czuj-
nikami prze¬mie¬szczeń fi rmy HBM 
o bazie pomiarowej 20 mm.
 Badania przeprowadzono wg wy-
tycznych producenta, zgodnie z pro-
cedurą przyjętą w [3]. Każdą próbkę 
sześciokrotnie obciążano i odciążano 
w zakresie od 0.5 kN do 85 kN. Pręd-
kość obciążenia wynosiła 50 kN/min. 
Podczas ostatniego cyklu rejestrowa-
no przemieszczenie pionowe szyny. 
Następnie obliczono sztywność pio-
nową pomiędzy 5 i 80 kN, korzystając 
ze wzoru:

 !" #
$%

&
''()*+,,-  (1)

gdzie: d – średnie przemieszczenie 
szyny między obciążeniem 5 i 80 kN.

Ponadto, analogicznie wyznaczono 
wartość sztywności w zakresie obcią-
żeń 5-40 (K40), 5-30 kN  (K30) i  5-14 
kN (K14).
 Sztywność statyczną próbek oraz 
sztywność 1 mb systemu, określoną w 
temp. 23°C, przedstawiono w tab. 3. 
 W czasie badań statycznych stwier-
dzono odspojenia elastomeru od szy-
ny – rys. 3. Ponadto w próbkach serii 
„BP” wystąpiło zarysowanie (pękanie) 
podstawy próbki.
 Sztywność statyczną badano w 
temperaturze pokojowej (23±5)°C 
oraz w temperaturach (0±3)°C, 
(-10±3)°C, (-20±3)°C. Próbki schła-
dzano w zamrażarce, która znajdo-
wała się bezpośrednio obok stano-
wiska badawczego. Przed każdym 
badaniem próbki przechowywano 
w niskiej temperaturze przez min. 
16 godz. Przykładowe wyniki badań 
przedstawiono na rys. 4.
 Badania wykazały, że temperatura 

Lp.
Oznaczenie próbki – 

bloku
Grubość elastomeru „e1” Grubość elastomeru „e2” Średnia grubość „e”

[-] [-] [mm] [mm] [mm]

1 B1 31,0 29,0 30,0

2 B2 30,0 31,0 30,5

3 B2-1 35,0 38,0 36,5

4 B2-2 32,0 30,0 31,0

5 BP-1 23,5 25,5 24,5

6 BP-2 26,0 26,0 26,0

7 BP2-1 25,0 30,0 27,5

8 BP2-2 30,0 30,0 30,0

9 BP2-3 31,0 35,0 33,0

Tab. 2. Zestawienie badanych próbek (e – oznacza grubość elastomeru pod stopką)

Lp
Oznacze-
nie próbki 

Sztywność statyczna – pionowa [kN/mm]

K80 K40 K30 K14

[-] [-] próbka 1 mb próbka 1 mb próbka 1 mb próbka  1 mb

1 B1 10.64 30.40 8.62 24.63 8.55 24.43 9.17 26.20

2 B2 12.10 34.57 9.84 28.11 9.87 28.20 11.26 32.17

3 B2-1 18.15 51.86 17.63 50.37 18.48 52.80 21.18 60.51

4 B2-2 15.89 45.40 15.17 43.34 15.75 45.00 17.93 51.23

5 BP-1 21.43 61.23 19.74 56.40 19.98 57.09 21.08 60.23

6 BP-2 33.97 97.06 31.56 90.17 30.56 87.31 27.69 79.11

7 BP2-1 11.58 33.11 9.23 26.37 9.19 26.26 10.48 29.97

8 BP2-2 18.47 52.77 18.79 52.83 19.81 56.60 22.84 65.26

9 BP2-3 10.0 28.57 7.84 22.40 7.69 21.97 8.44 24.11

Tab. 3. Sztywność statyczna pionowa 

 

 

2. Widok stanowiska badawczego

Frakcja [mm] Masa [g] Udział [%] Odsiew [%]

5,6÷5 0 0 0

5÷4 3,9 1,86 1,86

4÷2 197,2 93,82 95,67

2÷1 8,8 4,19 99,86

1÷0,3 0,1 0,05 99,90

0,3÷0,125 0,1 0,05 99,95

0,125÷0,063 0,1 0,05 100

<0,063 0 0 100

suma: 210,2 100,00 -

Tab. 1. Skład granulometryczny próbki granula-
tu gumowego [1]
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istotnie wpływa na sztywność sta-
tyczną badanego materiału. Spadek 
temperatury z +23 do –20 °C powo-
duje zmianę sztywności o 25 do 45%.

Badania sztywności dynamicznej 

Próbki poddano cyklicznym obciąże-
niom o wartości minimalnej F2=5 kN 
i maksymalnej F1=35 kN, przez 1000 
cykli. Obciążenia przykładano z czę-
stotliwościami: 0.5, 1.0, 4.0 i 5.0 Hz. W 
czasie badań rejestrowano siłę i prze-
mieszczenia, na podstawie ostatnich 
100 cykli obliczano sztywność dyna-
miczną. Korzystano ze wzoru:

 !"#$%&' (
)# * )%

+# * +%
,,-./0112  (2)

gdzie: d
1
 i d

2
 – wartości uśrednione 

pionowego przemieszczenia szyny 
odpowiadające sile maksymalnej F

1
 

i minimalnej F
2

Wartość sztywności dynamicznej 
próbek przy częstotliwości 4 Hz, okre-
ślone w temperaturze +23°C przed-
stawiono w tabl. 4.
 Sztywność dynamiczną w zależno-
ści od temperatury i częstotliwości 
przedstawiono na rys. 5.
 Sztywność dynamiczna, co oczy-
wiste, jest różna dla różnych często-

tliwości obciążenia. Sztywność ta w 
dużym stopniu zmienia sią wraz ze 
zmianą temperatury. W badanym za-
kresie +23 do – 20°C sztywność dyna-
miczna zmienia się nawet dwukrotnie.

Badania zmęczeniowe 

Chcąc sprawdzić trwałość systemu 
„szyny w otulinie” przeprowadzono 
badania zmęczeniowe.
 Badanie polegało na powtarzaniu 
obciążenia o stałej amplitudzie, przez 
okres trzech milionów cykli. Kąt po-
chylenia obciążenia wynosił 22° w 
stosunku do osi szyjki. Zastosowano 
obciążenie sinusoidalnie zmienne w 

Lp.
Oznaczenie 

próbki  

Sztywność dynamiczna Kd [kN/mm]

próbka o długości 
0.35m 

1 mb systemu

1 B1 13.35 38.14

2 B2 17.08 48.80

3 B2-1 28.93 82.66

4 B2-2 27.20 77.71

5 BP-1 34.13 97.51

6 BP-2 49.75 142.14

Tab. 4. Sztywność dynamiczna przy częstotliwo-
ści 4 Hz, w temperaturze +23°Ca) 

 

b) 

3. Odspojenia elastomeru od stopki szyny w czasie badań sztywności statycznej pionowej: a) próbka 
serii „B”, b) próbka serii „BP”
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4. Sztywność statyczna K80 próbek serii „B” i „BP” w zależności od temperatury
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5. Sztywność dynamiczna próbek B-1 i B2-1 w zależności od temperatury i częstotliwości 
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zakresie 5 kN do 50 kN, częstotliwość 
5 Hz. Procedura badań była następu-
jąca: 

a) badania sztywności statycznej i 
dynamicznej przed obciążeniem,

b) obciążenie zmęczeniowe - 3mln 
cykli,

c) badania sztywności statycznej i 
dynamicznej po obciążeniu zmę-
czeniowym.

Do badań wykorzystano siłownik hy-
drauliczny o zakresie ± 100 kN oraz 4 
czujniki indukcyjne, dwa z zakresem 
± 10 mm dla zarejestrowania ruchu 
poziomego główki szyny i dwa z za-
kresem ± 5 mm dla ruchu pionowe-
go stopy szyny. Stanowisko badaw-
cze przedstawiono na rys. 6.
 Podczas pierwszego i ostatniego 
tysiąca cykli, przez co najmniej je-
den cykl, mierzono przemieszczenie 
dynamiczne główki i stopki szyny 

względem bloku betonowego. Na 
rys. 7 przedstawiono typowe uszko-
dzenia próbek, pojawiające się już po 
ok. 5 tys. cykli obciążenia i po zakoń-
czeniu testu. Były to przede wszyst-
kim odspojenia materiału wibroizola-
cyjnego od szyny.
 Przykładowe wyniki badań zmę-
czeniowych w postaci przemieszczeń 
na początku badań i po 3 mln cykli 
przedstawiono na rys. 8 i 9. Zmiany 
sztywności przedstawiono na rys. 10.
 Obciążenia zmęczeniowe spowo-
dowały przemieszczenie szyny rzędu 
6 mm w kierunku poziomym i 0.5 
do 1.7 mm w kierunku pionowym. 
Sztywność statyczna i dynamiczna 
wzrosła po próbie zmęczeniowej o 
max. 20 %.

Wnioski 

Przedstawione wyniki badań dotyczą 
prototypowych wibroizolacji szyn 
tramwajowych, wykonanych w sys-
temie „szyna w otulinie”. Niewątpliwą 

6. Widok stanowiska badawczego do testów zmęczeniowych

 

a) 

 

b) 

 

7. Widok uszkodzeń próbki serii „B”: a) odspojenie główki szyny od elastomeru po 5 tys. cykli, b) odspojenie od główki i szyjki po 3 mln cykli

a) 

 

b) 
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8. Wynik testu zmęczeniowego próbki B-1: a) przemieszczenia poziome główki,  b) przemieszczenia pionowe stopki szyny
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zaletą proponowanego rozwiązania 
jest zastosowanie materiału otrzy-
manego z recyklingu zużytych opon 
samochodowych. Uzyskane wyniki 
pozwalają stwierdzić, że parametry 
materiału są na tyle właściwe, że war-
to prowadzić dalsze badania. 
 Proponowany system, pod wpły-
wem temperatury znacznie zmienia 
swoje parametry. Sztywność statycz-
na zmienia się nawet o 45 %, sztyw-
ność dynamiczna nawet dwukrotnie. 
 Obciążenia zmęczeniowe w sto-
sunkowo niewielkim stopniu zmie-
niają sztywność statyczną i dynamicz-
ną, stwierdzono jednak odspojenia 
materiału, znaczne przemieszczenia 
szyny i uszkodzenia, które mogą 
zmniejszyć trwałość systemu i skrócić 
okres jego użytkowania. Stosunko-
wo szybko pojawiają się pęknięcia i 
szczeliny między szyną a materiałem 
wibroizolacyjnym. 
 Z doświadczeń producenta, czę-
ściowo potwierdzonych powyższymi 
badaniami wynika, że stosunkowo ła-
two jest modyfi kować cechy propo-

nowanego materiału. Z jednej strony 
jest to korzystna cecha przyjętej tech-
nologii, ponieważ pozwala dobrać 
parametry odpowiednie do potrzeb. 
Z drugiej strony brak kontroli produk-
cji (brak badań poszczególnych partii) 
może spowodować duże rozbieżno-
ści między parametrami oczekiwany-
mi i otrzymanymi. 
 Potrzeba badań, w tym przede 
wszystkim badań w niskich tempera-
turach i badań zmęczeniowych doty-
czy nie tylko rozwiązań nowatorskich, 
prototypowych. Badania takie powin-
ny być wykonywane również w celu 
kontroli parametrów materiałów już 
znanych i stosowanych. Należy przy 
tym pamiętać, że warunki klimatycz-
ne w naszym kraju są inne niż w więk-
szości krajów Europy zachodniej i nie 
można bezkrytycznie przejmować 
stosowanych tam technologii.  
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9. Wynik testu zmęczeniowego próbki BP2-1: a) przemieszczenia poziome główki, b) przemieszczenia pionowe stopki szyny
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10. Sztywność statyczna (a) i dynamiczna (b) próbek przed i po obciążeniu zmęczeniowym 
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Problem kolizji pociągów ze zwierzętami 
istnieje tak długo jak sama kolej. Zjawisko 
to nasila się wraz z rozwojem transportu 
kolejowego, wzrostem natężenia ruchu 
pociągów oraz rozwojem technologii, 
zarówno pociągów, jak i infrastruktury, 
prowadzącym m.in. do wzrostu prędko-
ści. Obniżenie poziomu hałasu i drgań 
podczas przejazdu pociągu sprawia, że 
pociąg trudniej jest zauważyć, zanim bę-
dzie blisko. Jednocześnie wprowadzanie 
do użytku nowego, lekkiego taboru po-
woduje, że kolizje częściej prowadzą do 
uszkodzeń pojazdów, a koszty napraw 
są coraz wyższe. Problem kolizji jest wie-
loaspektowy, łączy kwestie środowisko-
we (zabijanie zwierząt), ekonomiczne 
(koszty napraw) oraz bezpieczeństwa ru-
chu pociągów (możliwość wykolejenia). 
Problem ten często jest bagatelizowany 
przez kolejarzy, ponieważ kolizje zalicza 

się do tzw. „zdarzeń niekolejowych”, czyli 
takich, na które zarządca infrastruktury 
nie ma bezpośredniego wpływu. Jednak 
podejście to nie jest obecnie uzasadnio-
ne ani w pełni prawdziwe. Choć liczba 
kolizji pociągów ze zwierzętami w Polsce 
wynosi kilkaset do kilku tysięcy rocznie, 
temat ten dopiero od niedawna stał się 
przedmiotem dokładniejszych analiz.
 W artykule przedstawiono przykłado-
we dane dotyczące ilości i skutków kolizji, 
do których udało nam się dotrzeć.

Kolizje ze zwierzętami i ich skutki

Skutki kolizji pociągów ze zwierzęta-
mi zależą przede wszystkim od trzech 
czynników: prędkości pociągu, wielkości 
zwierzęcia oraz konstrukcji pojazdu. Im 
większa prędkość i im cięższe zwierzę, 
tym większa jest energia zderzenia. Jed-

nocześnie, im lżejsza i delikatniejsza jest 
budowa pojazdu, tym większe ryzyko 
powstania uszkodzeń oraz wyższe koszty 
naprawy. Najbardziej wrażliwe na skutki 
kolizji są więc nowoczesne zespoły trak-
cyjne oraz lokomotywy przeznaczone 
do prowadzenia pociągów. Naprawa po-
ważnych awarii, szczególnie w przypadku 
szynobusów, może oznaczać koszty po-
równywalne do kosztów nowej jednost-
ki. Poza kosztami naprawy dotkliwe dla 
przewoźnika mogą być także straty fi nan-
sowe wynikające z czasowego wyłącze-
nia uszkodzonego pojazdu z eksploatacji. 
Dalsze koszty wynikają z opóźnień pocią-
gów i/lub z konieczności zaangażowania 
dodatkowych środków (sprowadzenie 
lokomotywy zastępczej). Trudne do osza-
cowania są straty wynikające z utraty 
zaufania do przewoźnika [Stolarski 2010, 
Wiśniewska i Pogorzelska-Gos 2010].

Kolizje ze zwierzętami coraz poważniejszym 
wyzwaniem dla współczesnej kolei

Streszczenie: Problem kolizji dzikich zwierząt z pociągami pojawił się wraz z wynalezieniem kolei. Zjawisko to nasila się wraz z rozwojem no-
wych technologii i prowadzonymi modernizacjami linii kolejowych, prowadzącymi do wzrostu prędkości oraz wzrostu natężenia ruchu po-
ciągów. Zmiany w konstrukcji pojazdów szynowych i wprowadzanie nowego, lekkiego taboru, wrażliwego na udary mechaniczne, powodują 
wzrost kosztów w przypadku kolizji. W artykule przedstawiono przykładowe dane dotyczące skali zjawiska. Jeden z największych przewoźników 
w kraju – Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – w jednym roku zarejestrował 268 przypadków kolizji ze zwierzętami. Z kolei PKP Intercity S.A. w roku 
2015 w wyniku kolizji ze zwierzętami poniósł koszty napraw wynoszące pół miliona złotych, zaś Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w tym samym roku 
poniosły koszty związane z kolizjami wynoszące blisko 300.000 PLN. Dane uzyskane od przewoźników wskazują więc, że w skali kraju dochodzi 
przynajmniej do kilkuset kolizji z dużymi zwierzętami rocznie, a związane z nimi koszty napraw to lekko licząc setki tysięcy złotych. Dzięki analizie 
miejsc kolizji możliwe jest wyznaczenie „czarnych punktów”, w których wskazane jest wprowadzenie środków zapobiegawczych.

Słowa kluczowe: Kolizje pociągów ze zwierzętami; Skutki kolizji; Koszty napraw; Bezpieczeństwo ruchu pociągów

Abstract: The problem of wildlife collisions with trains appeared with the invention of the railway. This phenomenon increases with the develop-
ment of new technologies and ongoing modernization of railway lines, leading to an increase in both speed and train traffi  c volume. Changes in 
the construction of rail vehicles and the introduction of new, lightweight rolling stock, sensitive to mechanical shocks, increase costs in the case 
when it comes to a collision. In the article we present sample data on the scale of the phenomenon. One of the major carriers in Poland –Prze-
wozy Regionalne Ltd. (Regional Railways) – in one year registered 268 cases of animal-train collisions. In turn, the PKP Intercity SA in year 2015 as a 
result of such collisions incurred repair costs amounting to half a million PLN, while Koleje Wielkopolskie Ltd. (Wielkopolska Railways) in the same 
year incurred costs associated with collisions of nearly 300,000 PLN. The data obtained from the carriers show, therefore, that in Poland there hap-
pen at least a few hundred collisions with large animals per year, and the associated repair costs are slightly counting hundreds of thousands of 
PLN. Through an analysis of places of collisions it is possible to determine the “black spots”, where it is advisable to introduce preventive measures.

Keywords: Animal-train collisions; E& ects of collisions; Costs of repairs; Railway tra'  c safety
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Dane otrzymane od przewoźników w 2013 r.

Pierwsze próby uzyskania od poszcze-
gólnych przewoźników kolejowych 
szczegółowych danych na temat kolizji 
ze zwierzętami podjęliśmy w 2013 roku. 
Z dwunastu przewoźników towarowych, 
do których wtedy dotarliśmy, tylko jeden 
prowadził ewidencję kolizji ze zwierzę-
tami, pozostali udzielili orientacyjnych 
informacji o zderzeniach.
 Połowa przewoźników towarowych 
w 2012 roku w ogóle nie odnotowała 
kolizji, u pozostałych zdarza się do kilku 
kolizji rocznie. Trzech przewoźników mu-
siało w wyniku kolizji dokonać naprawy 
taboru. Żaden nie odnotował zatrzyma-
nia pociągu, za to jeden poinformował, 
że gdy maszynista zauważy zwierzę na 
torach, zdarza się zatrzymywać pociąg.
 Z sześciu przewoźników pasażerskich 
czterech prowadzi ewidencję kolizji, a 
pozostali podali przybliżone informacje. 
Liczba kolizji waha się od 1-2 rocznie 
do kilku tygodniowo, co wynika przede 
wszystkim ze skali działalności przewoź-
ników. Trzech przewoźników odnotowa-
ło zatrzymania taboru z powodu kolizji, 
również trzech musiało dokonać napra-
wy taboru, przy czym maksymalny koszt 
naprawy wyniósł 50.000 PLN.
 Podsumowując, kolizje częściej zda-
rzają się przewoźnikom osobowym niż 
towarowym, czyli częściej tym, których 
tabor jeździ z większą szybkością. U prze-
woźników osobowych częściej też do-
chodzi do uszkodzeń taboru.

Dane spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
z 2012 r.

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2012 
roku zarejestrowały 268 przypadków ko-
lizji ze zwierzętami [Żyłkowska 2014].
 Uszkodzenia taboru stwierdzono w 
połowie zarejestrowanych zdarzeń. W 
przypadku stwierdzonych uszkodzeń 
najczęściej dochodziło do uszkodzeń 
przewodów powietrznych, liczne były 
także uszkodzenia zgarniacza. Rzadziej 
zdarzały się m.in.: pęknięcie zderzaka, 
uszkodzenie czołownicy, uszkodzenia 
przewodów chłodzenia i ogrzewania, 
uszkodzenia silnika, zbicie refl ektora, a w 
jednym przypadku uszkodzenie lusterka 
i szyby bocznej (uszkodzenia refl ektora i 
lusterka wraz z szybą boczną nastąpiły w 
wyniku kolizji z ptakami).
 Gatunki zwierząt, które wpadały pod 
koła pociągów to przede wszystkim 

duże zwierzęta leśne (sarny, dziki, jelenie 
i łosie, stanowiące ponad 90%). Odno-
towano także kilkanaście przypadków 
najechania na psy, pojedyncze kolizje 
ze zwierzętami gospodarskimi i z pta-
kami [Żyłkowska 2014]. Zbadano także 
wpływ gatunku zwierzęcia oraz liczby 
zwierząt biorących udział w zdarzeniu 
na prawdopodobieństwo wystąpienia 
uszkodzeń. Zgodnie z przewidywaniem, 
większe zwierzęta oraz większa liczba 
zwierząt oznaczają większe ryzyko po-
wstania uszkodzeń. W przypadku du-
żych zwierząt leśnych najwięcej uszko-
dzeń następowało w wyniku najechania 
na jelenie (77% zderzeń kończyło się 
uszkodzeniem) i łosie (75%), a następnie 
dziki (60%) i sarny (47%). Dla wszystkich 
wymienionych gatunków uszkodzenia 
stwierdzono w 75% zderzeń ze stadem 
dużych zwierząt, a tylko w 47% zderzeń 
z pojedynczym dużym zwierzęciem [Żył-
kowska 2014]. Do opóźnień pociągów w 
wyniku kolizji doszło w blisko 60% incy-
dentów, w tym opóźnienia powyżej go-
dziny stanowiły 10% przypadków. Mak-
symalny zanotowany czas opóźnienia 
wyniósł 178 minut. W 12% przypadków 
stwierdzono także wystąpienie opóźnień 
wtórnych, tzn. w wyniku kolizji opóźnie-
niu uległ więcej niż jeden pociąg [Żył-
kowska 2014].

Dane PKP Intercity S.A. z 2013 i 2014 r.

Spółka PKP Intercity S.A. prowadzi do-
kładny rejestr kolizji ze zwierzętami, za-
wierający także informacje dotyczące 
kosztów napraw związanych z poszcze-
gólnymi zdarzeniami. Oddzielny rejestr 
prowadzony jest dla elektrycznych ze-
społów trakcyjnych ED250 Pendolino.
 Wyłączając dane dla Pendolino, w 
2013 roku zanotowano 66 przypadków 
kolizji ze zwierzętami, w 2014 roku – 81 
przypadków. Większość zdarzeń dotyczy 
lokomotyw typu Husarz (39 i 33). Pociągi 
Pendolino do chwili uzyskania danych 
(od 14.11.2014 r. do 31.03.2015 r.) ulegały 
kolizjom 22 razy [Kałuża i in. 2015].
 Uszkodzenia taboru odnotowano w 
42% przypadków w 2013 roku i w 44% 
przypadków w 2014 r. Uszkodzenia Pen-
dolino następowały w 73% przypadków. 
Przy czym należy wspomnieć, że w przy-
padku ED250 brak uszkodzeń nie ozna-
cza braku kosztów. Gdy w wyniku naje-
chania na zwierzę na pociągu pojawią 
się szczątki biologiczne, wymagana jest 
specjalna dezynfekcja [Kałuża i in. 2015].

 Najczęściej uszkadzane elementy 
lokomotyw to układy powietrzne, prze-
wody zasilające, zgarniacze oraz stopnie 
wejściowe. W kilku przypadkach uszko-
dzeniom uległy również wagony, było to 
przede wszystkim wystąpienie płaskich 
miejsc na zestawach kołowych wago-
nów spowodowane wdrożeniem hamo-
wania awaryjnego przez maszynistę po 
zauważeniu zwierzęcia na torach [Kałuża 
i in. 2015].
 Gatunki zwierząt, które brały udział 
w kolizjach to przede wszystkim duże 
zwierzęta leśne (sarny, dziki, jelenie i ło-
sie, stanowiące razem ponad 80%). Zda-
rzały się także zderzenia ze zwierzętami 
gospodarskimi, psami oraz ptakami. W 
przypadku Pendolino wszystkie ziden-
tyfi kowane zwierzęta należały do trzech 
gatunków: dzik, sarna, jeleń [Kałuża i in. 
2015]. Koszty napraw pociągów w 2013 
roku wyniosły łącznie 345.100 PLN, co 
daje średnio 5.229 PLN na kolizję; w tym 
335.600 PLN to koszty napraw EU44 – 
Husarzy. Najdroższa naprawa kosztowa-
ła 63.000 PLN (był to pociąg EU44). W 
2014 roku, wyłączając Pendolino, koszty 
wyniosły łącznie 496.100 PLN – średnio 
6.125 PLN na kolizję, w tym 468.700 PLN 
to koszty napraw Husarzy; najdroższa 
naprawa (Husarza) kosztowała 132.900 
PLN. Dla pociągów Pendolino łączne 
koszty napraw i dezynfekcji w wyniku 22 
kolizji w okresie 14 miesięcy to 193.000 
PLN, średni koszt naprawy to 8.773 PLN, 
a najdroższa naprawa w tym czasie kosz-
towała 28.100 PLN [Kałuża i in. 2015].
 Wyłączając dane dla Pendolino, zde-
cydowana większość kosztów (około 
95%) wiąże się z naprawami lokomotyw 
typu EU44 – Husarz i to pomimo faktu, że 
liczba napraw Husarzy była zbliżona do 
liczby napraw pozostałych lokomotyw. 
Koszty naprawy Husarzy są o co najmniej 
rząd wielkości większe w porównaniu 
do naprawy podobnego uszkodzenia 
innego (starszego) typu lokomotywy. 

1. Łoś przechodzący przez tory kolejowe – widok z 

kamery monitorującej miejsce o dużej aktywności 

zwierząt w pobliżu linii kolejowej [Werka i in. 2012]
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Dla otrzymanych danych koszty napraw 
Husarzy zaczynają się na tym pułapie 
cenowym, na którym kończą się koszty 
napraw pozostałych lokomotyw.
 W przypadku ED250 Pendolino każda 
z 22 kolizji wiązała się z wystąpieniem 
kosztów napraw i/lub dezynfekcji skła-
du. Koszt napraw zaczynał się od około 
2.000 PLN, a najdroższa naprawa koszto-
wała 28.100 PLN. Łączny koszt napraw i 
dezynfekcji przez 14 miesięcy eksploata-
cji wyniósł około 193.000 PLN [Kałuża i 
in. 2015]. Na fotografi i 2 widać wrażliwe 
elementy ED250 nie chronione przed 
uderzeniem mechanicznym. Fotografi e 
3-5 przedstawiają skutki kolizji zespołów 
trakcyjnych ED250 ze zwierzętami.

Dane spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Od spółki Koleje Wielkopolskie otrzyma-
liśmy podsumowanie skutków kolizji ze 
zwierzętami w latach 2013-2015 [Koleje 
Wielkopolskie Sp. z o.o., dane niepubli-
kowane]:
• W roku 2013 na wszystkich liniach 

obsługiwanych przez Koleje Wielko-
polskie zarejestrowano 108 zdarzeń. 
Łączne opóźnienia pociągów z tego 
powodu wyniosły 394 minuty (śred-
nio około 3,6 minuty na zdarzenie).

• W roku 2014 zarejestrowano 185 zda-

rzeń. Opóźnienia pociągów wyniosły 
łącznie 1629 minut (średnio ok. 8,8 
minuty na zdarzenie), zaś koszty wy-
niosły łącznie ok. 133.700 PLN (śred-
nio ok. 720 PLN na zdarzenie).

• W roku 2015 zarejestrowano 220 zda-
rzeń. Opóźnienia pociągów wyniosły 
łącznie 2569 minut (średnio ok. 11,7 
minuty na zdarzenie), zaś koszty wy-
niosły łącznie ok. 291.600 PLN (śred-
nio ok. 1325 PLN na zdarzenie).

Najwięcej zdarzeń miało miejsce na linii 
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – 
Kunowice, odcinek Kutno – Zbąszynek. 
Na tym odcinku w latach 2014 i 2015 do-
szło do 22% zdarzeń, które odpowiadały 
za 40% kosztów związanych z wypad-
kami z udziałem zwierząt poniesionych 
przez przewoźnika.
 Z otrzymanych danych wynika, że 
liczba zdarzeń rośnie z roku na rok, a ich 
konsekwencje mierzone czasem opóź-
nień oraz poniesionymi kosztami stają 
się coraz poważniejsze, zarówno w skali 
globalnej, jak i w przeliczeniu na poje-
dyncze zdarzenie. Porównując rok 2015 
z 2014 liczba zdarzeń wzrosła o niecałe 
20%, ale ich koszty w roku 2015 były po-
nad dwukrotnie wyższe niż w 2014.

Dane PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dane dotyczące kolizji ze zwierzęta-
mi w skali całego kraju gromadzi Biuro 
Ochrony Środowiska PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. Dane pochodzą z SEPE 
– Systemu Ewidencjonowania Pracy Eks-
ploatacyjnej. Na podstawie informacji 
o kolizjach z dzikimi zwierzętami z lat 
2007-2012 stworzono mapę „czarnych 
punktów” na liniach kolejowych, czyli 
miejsc, w których najczęściej dochodzi 
do kolizji [Werka i in. 2014]. Rysunek 6 
przedstawia mapę rozmieszczenia „czar-
nych punktów”. Widoczne są na niej od-
cinki o szczególnie dużym zagęszczeniu 
kolizji, zwłaszcza w północno-zachod-
niej Polsce. Drugi rysunek przedstawia 
te same „czarne punkty” w powiązaniu 
z natężeniem ruchu pociągów na danej 
linii. Z rysunków wynika, że ilość kolizji 
jest w mniejszym stopniu zależna od na-
tężenia ruchu pociągów, a w większym z 
obecnością terenów zielonych, a w kon-
sekwencji z występowaniem zwierząt.

Podsumowanie i dyskusja

Prawdopodobieństwo wystąpienia ko-
lizji pociągu ze zwierzętami, powstania 
uszkodzeń oraz rozmiarów tych uszko-
dzeń zależy od kilku czynników, z których 

2. Przód pociągu Pendolino z elementami wrażliwymi na udary mechanicz-

ne [fot. Marek Stolarski]

3. Szczątki biologiczne na obudowie aerodynamicznej (koszt dezynfekcji 

około 2000 EURO) [Kałuża i in. 2015]

4. Pęknięta obudowa aerodynamiczna i zgarniacz [Kałuża i in. 2015] 5. Uszkodzony dolny zgarniacz oraz osłona klap dziobowych [Kałuża i in. 2015]
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bardzo istotnymi są prędkość pociągu 
oraz jego konstrukcja. Im szybciej poru-
sza się pojazd, tym mniej czasu na reak-
cję ma znajdujące się na torach zwierzę. 
Przy bardzo niskich prędkościach zwie-
rzętom udaje się skutecznie uniknąć 
zderzenia, możliwe jest też wyhamowa-
nie składu po zauważeniu zwierzęcia na 
torach. Gdy dojdzie do kolizji, im wyższa 
prędkość pociągu, tym większa energia 
uderzenia, a co za tym idzie, rozmiar 
uszkodzeń. Dla rozmiarów uszkodzeń 
oraz kosztów napraw kluczowe znacze-
nie ma budowa pojazdu szynowego. 
Nowe pociągi, obudowane elementami 
kompozytowymi, są dużo bardziej po-
datne na uszkodzenia niż tabor kolejowy 
starszego typu.
 Te dwa czynniki sprawiają w efekcie, 
że problem kolizji ze zwierzętami doty-
czy w znacznie większej mierze pocią-
gów pasażerskich niż towarowych. W 
przypadku pociągów osobowych ma-
szynista ma bardzo ograniczoną moż-
liwość reakcji, gdy zauważy zwierzęta 
znajdujące się na torach. Lokomotywy 
pociągów towarowych, poza tym, że 
poruszają się z mniejszymi prędkościa-
mi, do tej pory miały masywniejszą i 
odporniejszą konstrukcję, rzadziej więc 
dochodziło do poważniejszych uszko-
dzeń. Nowe konstrukcje lokomotyw dla 
ruchu towarowego okazują się jednak 
tak samo wrażliwe na skutki kolizji, a 
jedyne co pozwala zmniejszyć zakres 
uszkodzeń to ograniczona do 120 km/h 
prędkość najszybszych pociągów towa-

rowych. Skutkiem tego rzadziej rejestruje 
się zdarzenia z udziałem zwierząt, gdyż 
przy mniejszej prędkości i braku stwier-
dzonych uszkodzeń maszyniści mogą 
w ogóle nie zgłaszać wystąpienia kolizji. 
Przewoźnicy pasażerscy często korzysta-
ją z jednostek zespolonych typu EZT lub 
SZT oraz autobusów szynowych, które z 
racji małego ciężaru i lekkiej konstrukcji 
są najbardziej podatne na uszkodzenia, a 
dodatkowo koszt ich napraw wcale nie 
jest mniejszy od kosztu napraw tradycyj-
nych lokomotyw.
 Im większe jest natężenie ruchu 
i większa szybkość pociągów pasażer-
skich, tym poważniejszy staje się pro-
blem kolizji ze zwierzętami. Przytoczone 
dane pozyskane od przewoźników jed-
noznacznie wskazują na rosnącą skalę 
problemu – z roku na rok liczba zdarzeń 
rośnie, rosną też związane z nimi koszty 
napraw taboru, koszty opóźnień w ruchu 
pociągów, koszty utraty zaufania pasaże-
rów czy też koszty obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa w transporcie kolejo-
wym.
 Gromadzenie szczegółowych danych 
dotyczących kolizji i ich analiza pozwala-
ją zarządcy infrastruktury na wyznacze-
nie tzw. „czarnych punktów”, w których 
szczególnie często dochodzi do kolizji. 
To z kolei pozwoli na zastosowanie w 
tych miejscach skutecznych środków 
zapobiegawczych, które z jednej strony 
ograniczają śmiertelność zwierząt na 
torach, a z drugiej zwiększą bezpieczeń-
stwo i niezawodność transportu kolejo-

wego oraz pozwolą na uniknięcie zbęd-
nych kosztów.  
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Relacje między projektami 

w procesie budowania portfeli 

inwestycyjnych

Osobom bez doświadczenia w zarzą-
dzaniu inwestycjami może wydawać 
się, że budowanie portfela projektów 
inwestycyjnych w zakresie moderniza-
cji infrastruktury jest zadaniem do pew-
nego stopnia odtwórczym. Powierz-
chowne podejście do tematu pozwala 
sądzić, że jest to wyłącznie przedsta-
wienie prostej sumy zamierzeń inwe-
stycyjnych danego podmiotu. Takie ro-
zumienie jest z gruntu nieprawidłowe, 
ale niestety często spotykane. Wąskie 
patrzenie na zagadnienie planowania 
inwestycji może mieć bardzo negatyw-
ny wpływ na wiele obszarów wewnątrz 
i na zewnątrz organizacji. Nie trzeba 
nikogo przekonywać, że w przypadku 
sektora kolejowego i inwestycji prowa-
dzonych przez narodowego zarządcę 
infrastruktury, ten drugi aspekt – tu de-
fi niowany między innymi jako wpływ 
na możliwość prowadzenia ruchu ko-
lejowego w sposób możliwie najmniej 
zakłócony, czy kondycję rynku wyko-

nawczego – jest dalece bardziej istotny 
niż perturbacje w samej PKP PLK S.A.
 Na wstępie należy postawić sobie za-
sadnicze pytanie: jakie jest uzasadnienie 
dla planowania strategicznego i opera-
cyjnego. Odpowiedź może być dla nie-
których trywialna, ale zdaniem autora 
warto ją sobie uświadomić – sukces w 
realizacji inwestycji nie powinien być 
oparty na szczęściu i pozytywnym zbie-
gu okoliczności. Jeżeli do tego dodamy 
właściwą i szeroką defi nicje planowa-
nia, zawierającą w sobie element oceny 
ryzyka, przegląd zasobów oraz analizę 
otoczenia, scenariuszy i wariantów, mo-
żemy mówić o solidnych podstawach 
rozwoju. 
 Warto zwrócić uwagę, że do budo-
wania portfeli inwestycyjnych można 
skutecznie wykorzystywać podejście 
systemowe. Jeżeli przyjąć podstawową 
defi nicję systemu, jako zbioru elemen-
tów wraz z powiązaniami między nimi 
oraz z otoczeniem, nietrudno dostrzec 
analogie z portfelem projektów. Jest 
on zatem określony nie tylko jako zbiór 
zamierzeń inwestycyjnych, ale również 
poprzez wzajemne oddziaływanie na 

siebie poszczególnych projektów oraz 
wpływ na otoczenie. Sprzężenia mię-
dzy projektami w zakresie moderniza-
cji infrastruktury można zilustrować na 
wielu płaszczyznach. 
 Przede wszystkim, w związku 
z koniecznością prowadzenia ruchu 
również w czasie trwania robót budow-
lanych, konieczna jest ocena, czy prze-
pustowość modernizowanej linii zosta-
nie ograniczona na tyle, żeby mocno 
został zakłócony ruch pociągów. W 
skrajnych sytuacjach mamy do czynie-
nia z przerwą w ruchu w całym okresie 
inwestycji, w szczególności w przypad-
ku linii jednotorowych. Jeżeli zaistnieje 
powyższa sytuacja konieczne jest zba-
danie możliwości konstrukcji tras alter-
natywnych. W tym miejscu pojawia się 
potencjalnie kwestia relacji pomiędzy 
projektami w portfelu inwestycji, po-
nieważ może się okazać, że w tym sa-
mym czasie zostały wstępnie zaplano-
wane prace na trasach objazdowych. 
Świadomość tego faktu daje możliwość 
zmiany harmonogramów lub zakresów 
zadań na wstępnym etapie, zanim zo-
staną zaawansowane prace przygoto-
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portfeli inwestycyjnych i przygotowania projektów 

Streszczenie: W artykule omówiono wybrane aspekty budowania portfela projektów w kontekście oddziaływania inwestycji na zewnątrz 
i wewnątrz organizacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematu skupiono się na relacjach pomiędzy projektami jako elementami sys-
temu. Wskazano na możliwość występowania efektu synergii lub konkurencji między nimi. W części dotyczącej przygotowania inwestycji 
omówiono kwestie konsultacji, jako kluczowego etapu fazy przedrealizacyjnej. 

Słowa kluczowe: Portfel inwestycyjny; Projekt

Abstract: This paper deals with selected aspects of project portfolio development with the view of investment interaction within and out-
side a given organization. Having in mind the wide scope of the topic, the focus is put on relations among the projects as elements of the 
system. The possibility of synergy or competition eff ect among them is pointed out. As regards the investment preparation topic, the issue 
of consultation, as a key step of pre-realization phase, is discussed

Keywords: Investment Portfolio; Project

Selected issues related to building investment portfolios 
and preparing projects

Maciej Gładyga

mgr inż. 

Ministerstwo Infrastruktury i 

Budownictwa, Departament 

Kolejnictwa, Zastępca Dyrektora 



35

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

wawcze i procedury administracyjne, 
tak aby negatywne skutki dla ruchu 
pociągów były zniwelowane. Niestety, 
w praktyce koordynacja w omawianym 
zakresie bardzo kuleje, w szczególności 
w dużych organizacjach, gdzie za pro-
wadzenie inwestycji odpowiada szereg 
komórek, w tym przypisanych teryto-
rialnie. Jest zatem ważne, aby istniały 
w organizacji wyspecjalizowane zasoby 
integrujące wiedzę i plany na poziomie 
całego przedsiębiorstwa. 
 Innym przykładem oddziaływania 
wzajemnego projektów jest potencjal-
ny wpływ jednego z nich na uzasad-
nienie ekonomiczne bądź parametry 
techniczne kolejnego. Obserwacje in-
westycji prowadzonych w ostatnich la-
tach na polskich torach, w szczególno-
ści tych, które dofi nansowane były ze 
środków unijnych, pozwalają na śmiałe 
postawienie tezy, że ten aspekt w bar-
dzo małym stopniu albo wcale nie był 
brany pod uwagę. Efekty poszczegól-
nych projektów mogą być wzmacniane 
na zasadzie synergii, ale istnieje też po-
tencjalnie możliwość konkurencyjnej 
relacji. 
 Dla przykładu, na połączeniu dwóch 
punktów na sieci, obsługiwanym rów-
nolegle przez dwie nieodległe od sie-
bie linie kolejowe o podobnej długości 
trasy, mamy do czynienia z dużym ob-
ciążeniem ruchem towarowym i pasa-
żerskim (dalekobieżnym, regionalnym i 
aglomeracyjnym) i konieczne jest prze-
prowadzenie inwestycji przy bardzo 
ograniczonym budżecie. Wykorzysta-
nie efektu synergii może pozwolić na 
oszczędności oraz poprawę warunków 
prowadzenia ruchu w związku z jego 
separacją. Jeżeli spojrzymy na obie li-
nie razem, to z jednej strony konieczne 
jest zapewnienie dla transportu towa-
rowego możliwości prowadzenia dłu-
gich składów oraz wysokich parame-
trów dopuszczalnego nacisku na oś, z 
drugiej zaś dla pociągów pasażerskich 
należy zadbać o zapewnienie wysokiej 
maksymalnej prędkości oraz taki układ 
stacji, który pozwoli na wyprzedzanie 
wolniejszych pociągów regionalnych i 
aglomeracyjnych przez szybsze daleko-
bieżne. Oczywiście optymalnie byłoby, 
aby każdy fragment sieci w kraju był 
co najmniej dwutorowy, zelektryfi ko-
wany, z dopuszczalnym naciskiem 22,5 

tony na oś, bez ograniczeń prędkości, 
dopuszczający składy o długości 750 
metrów i stacjami co kilka kilometrów, 
umożliwiającymi wyprzedzanie i krzy-
żowanie, ale skupić należy się na re-
aliach, w szczególności gospodarności 
w wydatkowaniu ograniczonych środ-
ków.  
 W takiej sytuacji można podejść do 
dwóch linii, jak do jednej wielotorowej 
i traktować sumę ich parametrów jako 
całość, skupiając się na zapewnieniu 
na każdym z ciągów parametrów od-
powiednich dla innego ruchu. Pozwoli 
to np. zaoszczędzić środki związane 
z podnoszeniem prędkości na linii o 
charakterze towarowym (prostowanie 
łuków, likwidacja przejazdów w pozio-
mie szyn, itd.). Z drugiej strony można 
optymalizować zakres inwestycji na 
linii pasażerskiej np. w odniesieniu do 
konieczności wzmacniania konstrukcji 
obiektów inżynieryjnych, czy przebu-
dowy stacji pod kątem najdłuższych 
składów. 
 Być może dla niektórych takie sta-
wianie sprawy jest kontrowersyjne w 
myśl zasady, że jeżeli inwestujemy, to 
powinniśmy zapewniać zawsze najlep-
sze dostępne rozwiązania, ale podkre-
ślić należy jeszcze raz, że zasób środków 
inwestycyjnych jest skończony i nie 
wolno tego faktu pomijać. 
 W tym miejscu można płynnie 
przejść do relacji negatywnej w za-
kresie uzasadnienia ekonomicznego 
projektów, w odróżnieniu od opisywa-
nego powyżej efektu synergii. Jeżeli 
uświadomimy sobie fakt, że w ocenie 
ekonomicznej opłacalności projektów 
dyskontujemy przychody i koszty w 
bardzo długim okresie, to kwestia kosz-
tów inwestycji, przyszłych wydatków 
związanych z utrzymaniem infrastruk-
tury, ale również przychodów z tytułu 
udostępniania i w tym kontekście moż-
liwości wygenerowania wzrostu prze-
wozów, nabiera kluczowego znaczenia. 
W sytuacji ograniczonych możliwości 
wygenerowania dodatkowych poto-
ków towarowych lub pasażerskich, w 
analogicznym do opisywanego wcze-
śniej przypadku dwóch linii, biorąc 
pod uwagę przyszłe koszty utrzymania 
należy przy konstruowania portfela in-
westycji rozważyć, czy rozwiązaniem 
sytuacji nie jest skupienie się na jednym 

ciągu i wyposażenie go w parametry 
dla obu rodzajów ruchu. Może się bo-
wiem okazać, że realizacja dwóch pro-
jektów o ograniczonych zakresach (nie 
wspominając o pełnych) osiągnie łącz-
nie gorsze wskaźniki ekonomiczne, np. 
ekonomiczną wewnętrzną stopę zwro-
tu, niż pełna modernizacja jednej linii 
z uwzględnieniem w analizie niższych 
kosztów utrzymania i przychodów z 
drugiej linii, która pozostanie w opcji 
bezinwestycyjnej.
 Reasumując, oprócz badania obiek-
tywnych kryteriów kwalifi kacji inwesty-
cji, takich jak natężenie ruchu, położenie 
w relacji do generatorów ruchu, przy-
rost parametrów w wyniku projektu w 
odniesieniu do stanu obecnego, itd., 
niezwykle istotne jest badanie relacji 
pomiędzy poszczególnymi projektami 
w planie. O ile można zaobserwować, 
że interakcje z otoczeniem w sposób 
naturalny znajdują się w obrębie analiz 
(np. analiza dostępności innych gałęzi 
transportu na danym połączeniu, czy 
obszarze), to interferowanie inwestycji 
w obrębie tego samego portfela inwe-
stycji jest marginalizowane.

Konsultacje jako kluczowy element 

procesu przygotowawczego – 

podstawa sukcesu inwestycji

Jednym z najważniejszych etapów pla-
nowania inwestycji, zarówno na etapie 
koncepcyjnym, jak i w miarę precy-
zowania zakresu w toku postępowań 
administracyjnych i projektowania, są 
konsultacje społeczne. Zaniechania w 
tym obszarze w ogromnej większości 
przypadków są brzemienne w skutki 
i wielokrotnie prowadzą do opóźnień 
lub wręcz zablokowania całego projek-
tu. Istnieje tendencja do ograniczania 
się inwestora lub reprezentującego go 
podmiotu odpowiedzialnego za pro-
ces przygotowawczy i uzyskiwanie 
wymaganych decyzji, wyłącznie do mi-
nimalnego, wynikającego z przepisów 
zakresu konsultacji. Przyczyn takiego 
postępowania jest co najmniej kilka, a 
nierzadko mamy do czynienia z sytu-
acją, kiedy w jednym przypadku wystę-
pują one łącznie. 
 Po pierwsze, przeprowadzenie szero-
kich konsultacji wymaga przemyślanej 
strategii i opracowania szczegółowego 



36

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 5 / 2016

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym

ich planu. Nie można mówić o prawi-
dłowym podejściu do zagadnienia, 
jeśli na samym początku nie zostanie 
właściwie zdefi niowany krąg zaintere-
sowanych projektem podmiotów oraz 
społeczności. Należy zatem poświę-
cić odpowiedni czas na zbadanie, jaki 
może być potencjalny zasięg oddzia-
ływania naszego zamierzenia. Warto 
zwrócić uwagę, że oddziaływanie to 
może mieć bardzo różny charakter, a 
także może występować w różnych fa-
zach inwestycji, od przygotowania aż 
do wejścia w okres funkcjonalności. 
 Dla przykładu, zgoła odmienny jest 
wpływ dużego projektu infrastruktural-
nego na mieszkańców miejscowości, w 
której jest on zlokalizowany, w trakcie 
trwania robót budowlanych oraz po 
ich zakończeniu. W znakomitej więk-
szości przypadków okres, w którym 
prowadzone są prace wiąże się z uciąż-
liwościami dla osób zamieszkujących w 
pobliżu placów budów, składów mate-
riałów, czy wzdłuż tras dojazdowych do 
nich, po których porusza się zazwyczaj 
ciężki sprzęt. Rodzi to niezadowolenie 
społeczne, które jeśli nie zostanie od-
powiednio poważnie potraktowane 
przez inwestora i jego wykonawców, 
może eskalować do poziomów trud-
nych do zarządzenia i w konsekwencji 
protestów i roszczeń. Jednocześnie już 
po zakończeniu fazy realizacyjnej co do 
zasady powinna następować znaczna 
poprawa warunków życia mieszkań-
ców, również w stosunku sprzed in-
westycji, np. redukcja hałasu w wyniku 
naprawy nawierzchni na przejeździe 
kolejowym. Niestety praktyka poka-
zuje, że nie zawsze ma to miejsce i są 
grupy, które mają poczucie, że pomimo 
cierpliwego znoszenia niedogodności 
w trakcie trwania robót, w momencie 
oddania inwestycji do użytkowania nie 
odczuwają żadnej poprawy, a czasem 
wręcz narzekają na pogorszenie warun-
ków bytowych, czy możliwości prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Nie 
ulega wątpliwości, że nie ma możliwo-
ści pogodzenia wszystkich, nierzadko 
sprzecznych i wykluczających się, in-
teresów, ale dogłębna analiza szeregu 
tego typu przypadków wskazuje, że 
możliwe było uniknięcie kłopotliwych 
sytuacji, o ile właściwie przeprowadzo-
ne zostałyby konsultacje. 

 Proces konsultacji wymaga poświę-
cenia czasu i środków i jeśli podchodzić 
do niego w kategoriach czysto fi nan-
sowych w oderwaniu od kwestii spo-
łecznych i trudno mierzalnego ryzyka 
w tym zakresie, stanowi dla inwestora 
i wykonawcy koszt, w zamian za który 
nie uzyskuje się efektu wyrażanego w 
kilometrach, tonach, czy sztukach. 
 Właściwa identyfi kacja grup doce-
lowych konsultacji społecznych może 
być dokonana w oparciu o proste na-
rzędzie systematyzujące zasadnicze ich 
cechy i okoliczności realizacji projektu. 
Poniżej zaproponowano podejście do 
tego zagadnienia, przy czym należy 
wyraźnie podkreślić, że jest to jedynie 
przykład, który powinien być każdora-
zowo dostosowany do specyfi cznych 
warunków, w jakich dana inwestycja 
jest przeprowadzana. W realizacji tego 
zadania nie ma sztywnych reguł, a pod-
stawą musi być doświadczenie i roze-
znanie konkretnego przypadku.
 Na wstępie należy zdefi niować fazy 
projektu, które wyraźnie różnią się po-
tencjalnym oddziaływaniem. W każdej 
z faz konieczne jest zdefi niowanie inte-
resariuszy oraz określenie ich charakte-
ru (jednostki samorządu terytorialnego, 
osoby fi zyczne, podmioty gospodarcze, 
w tym określenie ich wielkości, przed-
miotu działalności, usytuowania na lo-
kalnym rynku, itd.), co ma wpływ np.: 
na formy kontaktu, siłę w negocjacjach, 
zainteresowanie tematem, itd. Koniecz-
ne jest także, o czym wspomniano po-
wyżej, zbadanie, czy dana grupa wystę-
puje jako zainteresowana inwestycją 
wyłącznie w czasie trwania jednej z 
faz, czy pojawia się również w innych 
i co niezwykle istotne, czy zmienia się 
charakter relacji z inwestorem lub po-
dejście do projektu. Bardzo istotna jest 
również estymacja siły danej grupy lub 
podmiotu zarówno wobec inwestora 
lub wykonawcy, jak i wobec otoczenia. 
Dla zilustrowania można wskazać, że 
o ile na gruncie prawa grupa miesz-
kańców nie ma żadnej roli w relacji 
pomiędzy zamawiającym, wykonaw-
cą i podwykonawcami, bo tych wiążą 
jedynie przepisy i zapisy kontraktowe, 
to nietrudno przywołać liczne przykła-
dy, kiedy niezadowolenie społeczne 
doprowadza do opóźnienia lub wręcz 
zablokowania inwestycji.

 Warto zatem pokusić się o sporządze-
nie zestawienia, w którym ujęte zostaną 
wszystkie relacje z otoczeniem oraz 
możliwe sposoby oddziaływania na nie, 
tak aby nie doprowadzić do sytuacji, 
kiedy konieczne będzie podejmowanie 
działań naprawczych na zaawansowa-
nym etapie projektu. Jest oczywiste, że 
tego typu działania są zazwyczaj trud-
niejsze, bardziej kosztowne i nierzadko 
nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
 Doświadczenie wskazuje, że właści-
we zdefi niowanie podmiotów zainte-
resowanych projektem oraz poznanie 
ich postulatów pozwala na przykład na 
zaproponowanie równoważnych z ko-
lejowego punktu widzenia rozwiązań, 
które jednocześnie pozwolą uniknąć 
prób torpedowania inwestycji na eta-
pie uzyskiwania decyzji administracyj-
nych. Można przewrotnie i w przenośni 
stwierdzić, że największy przeciwnik 
projektu powinien od samego począt-
ku być jego głównym konsultantem. 
 Na koniec, postawiona zostanie teza, 
która w referacie kierowanym do pro-
fesjonalistów z branży kolejowej, może 
zabrzmieć kontrowersyjnie, a przez nie-
których oceniona będzie jako przejaw 
arogancji. Niestety, jeśli przyjrzeć się 
z boku procesowi budowania portfeli 
inwestycyjnych oraz przygotowaniu 
inwestycji, w tym sposobom prowa-
dzenia konsultacji, mnożyć można 
przykłady podejścia wskazującego na 
utratę z pola widzenia podstawowej 
roli infrastruktury kolejowej. Istotą jest 
przecież zapewnienie optymalnych 
warunków transportu osób i towarów. 
Jednocześnie zakres inwestycji oraz 
sposób ich przeprowadzenia sprawia 
czasem wrażenie, że wykonywane są 
one w zupełnym oderwaniu od po-
trzeb społecznych i gospodarczych, a 
mówiąc obrazowo odzwierciedlają ra-
czej (tu zasłyszane stwierdzenie) „dba-
łość o komfort kolejarzy, niż cokolwiek 
innego”. Słowa niniejsze są także samo 
trafne i aktualne w odniesieniu do 
wszystkich instytucji mających wpływ 
na planowanie inwestycji. Warto w 
opinii autora odejść od paradygmatu 
jednolitości rozwiązań w zakresie infra-
strukturalnych inwestycji kolejowych 
na rzecz elastycznego dostosowywania 
podejścia do różnych warunków oto-
czenia projektów.   
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Celem prezentowanego materiału było 
pokazanie, jak dostępne publiczne 
standardy transmisji bezprzewodowej 
mogą poprawić bezpieczeństwo na 
kolei. Od kiedy została opublikowana 
norma PN-EN 50 159-2011 podająca 
zasady stosowania otwartych syste-
mów transmisji w zastosowaniach ko-
lejowych czynione były próby aplikacji 
radiowych standardów publicznych 
w systemach zarządzania i sterowa-
nia ruchem kolejowym. Propozycje 
takich zastosowań są opracowywane 
m.in. na Wydziale Transportu i Elektro-
techniki Uniwersytetu Technologicz-
no – Humanistycznego w Radomiu i 
Instytucie Kolejnictwa w Warszawie. 
Rozwiązania takie mogą stanowić inte-
ligentne nakładki na już istniejące sys-
temy i urządzenia poprawiające znacz-
nie funkcjonalność przy zachowaniu 
wymaganego poziomu bezpieczeń-
stwa zgodnie z klasyfi kacją SIL (ang. 

Safety Integrity Levels). 
 Na bazie analizy procesów Markowa 
możliwe było przeprowadzenie analizy 
pod kątem oszacowania charaktery-
stycznych dla tych systemów wskaź-
ników bezpieczeństwa. Osiągnięte w 
pracy wyniki analizy matematycznej 
potwierdzają zasadność stosowania 
takich rozwiązań. W pracy przedsta-
wiono zarówno wdrożone już realizacje 
takich systemów (system sterowania 
ruchem z transmisją radiową pomiędzy 
podsystemami sygnalizacji przejazdo-
wej i podsystemami kontroli zajętości 
torów), przedstawione już w wielu pu-
blikacjach systemy (system ostrzegania 
kierowców na przejazdach bez zapór, 
system zmiennego odstępu blokowe-
go, system wspomagający ratownic-
two w przypadku wystąpienia wypad-
ków i katastrof ), ale też niepublikowane 
propozycje systemów (system ostrze-
gania o konfl ikcie pociągów na szlaku). 

 Bezpieczna transmisja w systemach 
sterowania ruchem kolejowym musi 
spełniać wymagania i zalecenia okre-
ślone w obowiązujących właściwych 
normach PN-EN 50159: 2010 [25]. 
Bezpieczeństwo transmisji jest anali-
zowane na poziomie systemu stero-
wania jako jego element (norma PN-
-EN50126) oraz jest istotnie związana 
ze sprzętem i oprogramowaniem, co 
uwzględniają obowiązujące dla syste-
mów kolejowych normy PN-EN 50129, 
PN-EN 50128. Realizacja transmisji in-
formacji musi być przeprowadzona w 
taki sposób, aby możliwa była jak naj-
szybsza detekcja błędnych informacji, 
a przerwa w łączu transmisyjnym musi 
spowodować przejście systemu do 
„stanu bezpiecznego” zgodnie z pro-
cedurą określoną dla rozpatrywanego 
systemu srk. Stan ten jest defi niowany 
dla poszczególnych typów systemów 
indywidualnie i tak np. „stan bezpiecz-

Publiczne standardy transmisji bezprzewodowej 

w poprawie bezpieczeństwa w sterowaniu ruchem kolejowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcje i rozwiązania związane z zastosowaniem standardów transmisji bezprzewodowej w 
systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym. Przedstawione koncepcje znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach naukowo 
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ny” w systemach zliczania osi oznacza 
sygnalizację stanu „odcinek zajęty”, dla 
sygnalizacji przejazdowej „stan bez-
pieczny” może oznaczać załączenie 
ostrzegania o zbliżaniu się pociągu, a 
w systemach sygnalizacji wymuszenie 
wyświetlenia na semaforze „sygnału 
zabraniającego S1”. Dlatego też w celu 
zapewnienia prawidłowego działania 
systemu srk należy zastosować odpo-
wiednie środki zabezpieczające przed 
przekłamaniem lub utratą informacji 
będących skutkiem zakłóceń bądź nie-
świadomej lub celowej (nieuprawnio-
nej) działalności obsługi. W przypadku 
bezpiecznych systemów transmisji 
informacje muszą być zabezpieczone 
dodatkowymi bitami lub zakodowane. 
Dopuszcza się stosowanie innych środ-
ków zabezpieczających, o ile będą one 
zapewniać wymagany poziom bezpie-
czeństwa.
Wprowadzany system transmisji 
otwartej wykorzystującej publiczne 
sieci radiowe powinien zapewnić do-
tychczasowy poziom bezpieczeństwa 
(zgodny z klasyfi kacją SIL, wynikający 
z norm PN-EN 5012x) oraz nie gorszy 
od poziomu funkcjonalności w istnie-
jących systemach (dotyczy to zwłasz-
cza opóźnień i przerw w transmisji). W 
systemach transmisji otwartej trans-
misja prowadzona jest z wykorzysta-
niem sieci radiowej, sieci Internet lub 
poprzez inne łącza współdzielone o 
publicznym dostępie. Oznacza to, że 
informacje przesyłane są przez system 
transmisji dostępny dla nieuprawnio-
nych użytkowników, przez co przesyła-
ne dane mogą być narażone na ataki 
takie jak np. usunięcie lub podszycie 
się nadawców pod urządzenia srk pra-
cujące w sieci. W odniesieniu do syste-
mów srk szczególną uwagę należy po-
łożyć na oszacowanie poziomu ryzyka 
(norma PN-EN 50126). Intensywność 

uszkodzeń dla ustalonego poziomu SIL 
określają normy: PN-EN 50126, PN-EN 
50128, PN-EN 50129.
 W systemach transmisji otwartej 
(STO) transmisja prowadzona jest z 
wykorzystaniem sieci radiowej, sieci 
Internet lub poprzez inne łącza współ-
dzielone o publicznym dostępie. Przed-
stawia to schematycznie rys. 1 . Z kolei 
w tabeli 1. przedstawiono dostępne 
standardy radiowe wykorzystywane w 
publicznej transmisji bezprzewodowej 
z uwzględnieniem głównego parame-
tru – prędkości transmisji. Nie uwzględ-
nione zostały rozwiązania oparte o li-
cencjonowane systemy dedykowanej 
transmisji radiowej wykorzystującej 
autoryzowany dostęp (nie są więc to 

standardy publiczne) stosowane w 
różnych zastosowaniach biznesowych 
(komercyjnych), przemysłowych, w 
tym również w niektórych systemach 
automatyki kolejowej.
 Medium bezprzewodowe jest dużo 
bardziej podatne na podsłuch niż me-
dium przewodowe, przez co jest wraż-
liwe na niepożądane działania osób 
do tego nieupoważnionych, których 
celem jest nieautoryzowane zdobycie 
informacji, a często również wprowa-
dzenie szkodliwych danych do sieci. 
Zgodnie z obowiązującymi normami 
PN-EN 50159 otwarty system transmisji 
narażony jest na następujące, podsta-
wowe typy zagrożeń:
•  Celowe lub niecelowe „podszycie 
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1. Otwarte standardy transmisji w systemach srk

 

 

 

2. Klasy+ kacja zabezpieczeń transmisji dla systemów transmisji otwartej (a) Struktura informacji w 

systemach bezpiecznej transmisji zgodnie z normą PN-EN 50159 (b)

Parametr 2,5 G 3G LTE WiMax

Standard GPRS, EDGE UMTS, HSPA 3GPP Release 8 IEEE 802.16e

Zasięg od nadajnika 10km 2km 5-30-100 km 5-15 km

Downlink 200kb/s 384kb/s - 7,2Mb/s 43 Mb/s 2-4 Mb/s

Uplink 80kb/s 160 kb/s – 2Mb/s 5 Mb/s 512 kb/s – 2Mb/s

Vmax terminala 250km/h 250 km/h 250 km/h 120 km/h

Opóźnienie >500ms 50-200 ms 20-40 ms 30-50 ms

Tab. 1. Parametry standardów bezprzewodowych (oprac. na podstawie [7])
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się” innego systemu pod system 
srk,

•  Ataki w celu uzyskania dostępu do 
przesyłanych informacji lub podsy-
łanie przetworzonych pakietów,

•  Usuniecie, modyfi kacja lub prze-
kierowanie telegramów,

•  Zmiana kolejności lub powtórzenie 
telegramów,

•  Opóźnienia telegramów.
Oznacza to, że informacje przesyłane 
są przez system transmisji dostępny 
dla nieuprawnionych użytkowników, 
przez co przesyłane dane mogą być 
narażone na ataki takie jak np usunię-
cie lub podszycie się nadawców pod 
urządzenia srk pracujące w sieci. W od-
niesieniu do systemów srk szczególną 
uwagę należy położyć na oszacowanie 
poziomu ryzyka (norma PN-EN 50126). 
Intensywność uszkodzeń dla ustalone-
go poziomu SIL określają normy: PN-
-EN 50126, PN-EN 50128, PN-EN 50129. 
Zastosowanie transmisji radiowej w 
systemach kolejowych pozwala na 
opracowanie i implementację nowych 
rozwiązań szczególnie na liniach o 
mniejszym znaczeniu transportowym. 
Szczegóły dotyczące zastosowania 
takiej transmisji zawarto w dedykowa-
nej dla transportu kolejowego normie 
PN-EN 50159: 2011 (Zastosowania ko-
lejowe. Systemy łączności, sterowania 
ruchem i przetwarzania danych. Łącz-
ność bezpieczna w systemach transmi-
syjnych).
 W celu przeciwdziałaniu takim za-
grożeniom we wspomnianym stan-
dardzie PN-EN 50159 zalecane są 
specjalne procedury szyfrowania prze-
syłanych wiadomości, w zależności od 
sposobu autoryzacji i jakości połącze-
nia, przedstawione na rys. 2.a . Podsta-
wowy standard A0 dotyczy w zasadzie 
transmisji zamkniętej z pełną autory-
zacja nadawcy i odbiorcy informacji. 
Ten sposób transmisji jest stosowany 
we wszystkich obecnie eksploatowa-
nych systemach sterowania ruchem 
kolejowym, w celu podniesienia nie-
zawodności stosowany jest kontroli 
integralności danych CRC 32 dla ciała 
telegramu i CRC 8 dla nagłówka tele-
gramu (sposób formatowania informa-
cji przedstawia rys. 2.b). Zaznaczony 
standard B0 jest obecnie podstawową 

metodą zabezpieczenia telegramów w 
transmisji otwartej w zastosowaniach 
zarządzania i sterowania ruchem kole-
jowym.

Charakterystyka dostępnych 

standardów bezprzewodowych 

stosowanych w kolejnictwie polskim

Pierwsze badania związane z możli-
wościami zastosowania publicznych w 
automatyce kolejowej zostały podjęte 
na początku XXI wieku. Pierwszą opu-
blikowaną aplikacją był system ostrze-
gania kierowców na niestrzeżonych 
przejazdach kolejowych i przejazdach 
bez zapór (kategorii C) [2], następną był 
system prowadzenia pociągu w opar-
ciu o ruchomy odstęp blokowy. Kolejne 
aplikacja wiązała się z kolejową realiza-
cją numeru ratunkowego 112 [3], zaś 
następne, przedstawione w tej pracy 
propozycje dotyczą wykorzystania pu-
blicznych standardów komunikacji ra-
diowej w podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa w ruchu kolejowym. Ten stan 
badań został przedstawiony na rys. 3 .
Rozszerzenie systemu e-call dla kolei

Naturalnym rozszerzeniem aplikacji 
e-call opracowanej dla transportu sa-
mochodowego była analogiczna pro-
pozycja dla transportu kolejowego [3] 
przedstawiona na rys. 4. W przypadku 
wykrytej awarii pociągu lub katastro-
fy system ten powinien przekazać do 
dyspozytora (dyżurnego ruchu) przez 
system GSM/GSM-R informację o po-
łożeniu na szlaku (lokalizacja GPS z do-
kładnością do 10 m), rodzaju zdarzenia 
(awarii/katastrofy), ilości pasażerów, itp. 
informacja taka może być wygenerowa-
na automatycznie (bez udziału obsługi 
pociągu) na podstawie wskazań czujni-
ków zainstalowanych w pojeździe.

System ostrzegania na przejazdach kole-

jowych bez zapór

Kolejną propozycją był system ostrze-
gania na przejazdach [4] (przedsta-
wiony na rys. 5), gdzie informacja o 
pociągu w obrębie skrzyżowania była 
poprzez sieć WiFi była przekazywana 
do pojazdów samochodowych w oko-
licy skrzyżowania bez zapór (obszar 
około 1-3 km).

The application supporting 

safety
(SIL4)

The application improves 
safety (SIL3)

The application informs about 

accidents (SIL2)

An information application 
(difficulty, repairs,  )

(SIL1)

e-Call

The warning system for 
drivers

Proposed additional 
system

 

3. Propozycje wykorzystania standardów bezprzewodowych w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym

 
4. System e-call dla transportu kolejowego
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Zmienny odstęp blokowy

Na rys. 6 przedstawiono koncepcję 
systemu wykorzystującego metodę 
zmiennego odstępu blokowego w 
zarządzaniu i sterowaniu ruchem po-
ciągów. Idea tego rozwiązania polega 
na aktualizacji przy pomocy GPS pozy-
cjonowania pociągu i uwzględniając 
awaryjne hamowanie (zgodnie z krzy-
wą hamowania) dopasowanie pręd-
kości do realnej pozycji pociągu przed 
aktualnie jadącym i zaleceń centrum 
sterowania [5]. System ten znacznie 
poprawia funkcjonalność przy zacho-
waniu wymaganego poziomu bezpie-
czeństwa (SIL4).

Implementacja Systemu Sterowania 

Ruchem z transmisją radiową

W ciągu ostatnich lat przeprowadzone 
zostały badania nad zastosowaniem 
publicznych standardów transmisji do 
sterowania ruchem kolejowym. Waż-
nym przykładem tego typu aplikacji 
jest system ESTER opracowany w fi rmie 
KOMBUD [3], [7] i zainstalowany na li-
nii Radom – Tomaszów Mazowiecki. W 
tej propozycji koncepcji systemu bez-
piecznej transmisji zastosowany został 
kanał radiowy (otwarty system trans-
misji) do przekazywania informacji w 
podsystemie urządzeń oddziaływania. 
Analiza prowadzona była w odniesie-
niu do systemu zabezpieczenia prze-
jazdu kolejowego.

Ogólna koncepcja transmisji radiowej po-

między podsystemami

W przyjętym modelu kanał radiowy 
wykorzystywany jest do przekazywania 
informacji między sterownikami współ-
pracującymi z czujnikami koła a sterow-
nikami systemu ssp umieszczonymi w 
kontenerze. Taka konfi guracja pozwala 
na wyeliminowanie konieczności wy-
konywania połączeń kablowych od 
oddalonych od przejazdu punktów od-
działywania (czujników). W tym przy-
padku przyjęto metodę porównania 
standardowych parametrów charakte-
ryzujących system ssp oparty o system 
wymiany telegramów siecią w układzie 
zamkniętym (sieć kablowa) – systemy 
takie są powszechnie eksploatowane 
na sieci PKP PLK S.A. – oraz wyznacze-
nia parametrów dla sieci transmisji w 
układzie otwartym (tak, aby możliwe 
było stwierdzenie czy nie został naru-
szony, obniżony, poziom SIL). W rozpa-
trywanym przypadku kanał transmisji 
otwartej oparty został na wydzielonej 
radiolinii, co zapewnia m.in. kontrolę 
autoryzacji dostępu. Na rys. 7a przed-
stawiono podobne radiolinie do ko-
munikacji ze sterownikami stacyjnymi 
(SS) i systemem kontroli niezajętości 
torów.
 W systemie ESTER przyjęto tele-
gramy zgodne z typem transmisji B0 
(nie wyklucza się zastosowanie nieau-
toryzowanego dostępu, wymagane 
jest szyfrowanie, nie jest wymagany 
kryptografi czny kod bezpieczeństwa), 
wykorzystując techniki kryptografi cz-
ne z kluczem tajnym oraz szyfrowanie 
danych w całości łącznie z kodem inte-
gralności danych. Jako algorytm szyfro-
wania przyjęto standard AES z kluczem 
128-bitowym, do tak zaszyfrowanych 
danych dołączanych jest dodatkowy 
kod integralności danych CRC, które 
zabezpieczają przed przypadkowymi 
błędami pozwalając wykrycie pojedyn-
czych lub seryjnych błędów. 
 W systemie ESTER przyjęto tele-
gramy zgodne z typem transmisji B0 
(nie wyklucza się zastosowanie nieau-
toryzowanego dostępu, wymagane 
jest szyfrowanie, nie jest wymagany 
kryptografi czny kod bezpieczeństwa), 
wykorzystując techniki kryptografi cz-

 

5. Koncepcja systemu ostrzegani kierowców na przejazdach niestrzeżonych i bez zapór

  Area 2  Area 1

Centrum Sterowania

BTS

BSC

ATC

BTS

MSC

MSC

BTS
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ATC

Mobile Switchin Center Base Station Controler

Base Transceiver Station Automatic Train Control
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Block distance

 

6. System zmiennego odstępu blokowego
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ne z kluczem tajnym oraz szyfrowanie 
danych w całości łącznie z kodem inte-
gralności danych. Jako algorytm szyfro-
wania przyjęto standard AES z kluczem 
128-bitowym, do tak zaszyfrowanych 
danych dołączanych jest dodatkowy 
kod integralności danych CRC, które 
zabezpieczają przed przypadkowymi 
błędami pozwalając wykrycie pojedyn-
czych lub seryjnych błędów.

Radiowa transmisja pomiędzy układami 

podsystemu

W systemie ESTER zastosowano też ra-
diową transmisję pomiędzy rozproszo-
nymi elementami – sterownikami tarcz 
manewrowych, co przedstawia rys. 7.b. 
Kanał radiowy z wykorzystaniem ra-
diomodemu przemysłowego zastąpił 
w tym przypadku standardowe połą-
czenie kablowe oparte na standardzie 
PROFIBUS (IEEE 485).

Propozycje wykorzystania publicz-

nych standardów transmisji w celu 

poprawy bezpieczeństwa na kolei - 

system zapobiegający kolizjom

Dodatkowym elementem zwiększa-
jącym bezpieczeństwo prowadzenia 
pociągów może być system oparty 
na przemysłowych sieciach WiFi czy 
WiMax, rys. 8. W przypadku linii regio-
nalnych, gdzie prędkość pociągów jest 
poniżej 120 km/h, rozwiązania takie 
mogą okazać się pomocne. Zakładając, 
iż minimalny odstęp blokowy pomię-
dzy pojazdami wynosi 1600m, zastoso-
wanie sieci o zasięgu 10km może oka-
zać się wystarczające. 

Ogólna koncepcja systemu

Dodatkowy panel zainstalowany w ka-
binie maszynisty może informować o 
zbliżającym się pociągu bądź o zbliża-
niu się do niego. Dodatkowe informa-
cje, pozwolą na identyfi kację pojazdu 
oraz wskazaniu toru po którym się po-
rusza.
 Proponowane rozwiązanie nie inge-
ruje w istniejącą infrastrukturę kolejo-
wą i nie stanowi elementu zarządzania 
i kierowania ruchem kolejowym. Może 
jedynie stanowić dodatkowy system 

pozwalający na lepszą ocenę przez 
maszynistę sytuacji na szlaku. Obecnie 
stosowane rozwiązania pozwalają na 
taki podgląd tylko dyżurnym ruchu na 
danym odcinku.

Analiza dostępności i bezpieczeństwa

W celu przeprowadzenia analizy za-
proponowano procesy Markowa. Z 
uwagi na specyfi kę systemów przezna-
czonych do sterowania i zarządzania 

 

 
8. Informacja o pociągach w otoczeniu (a) koncepcja (b) struktura informacji

7. Transmisja radiowa pomiędzy podsystemami w Systemie ESTER (a), Transmisja radiowa pomiędzy 
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ruchem kolejowym oraz zwiazanymi z 
tym restrykcyjnymi normami, procesy 
Markowa spełniają wymagania tych 
norm, jako jedno z narzędzi analizy 
bezpieczeństwa. 
 Niepożądanym stanem w systemie 
jest stan niedostępności spowodo-
wany awarią (katastrofą). Rozwiązując 
odpowiedni układ równań różniczko-
wych dla modelu systemu dostępność 
wyraża się wzorem:

31

3

. )(lim1
µλ

µ

+
=−=

∞→
tPA nieb

t
     (1)

gdzie:
λ

1
 – intensywność zgłoszeń krytycz-

nych,
µ

3
 – czas powrotu do pełnej sprawno-

ści, przywrócenie ruchu.

Przy wprowadzeniu dodatkowego sys-
tem informowania, tak zdefi niowana 
dostępność jest określona w następu-
jący sposób:

 
. )(lim1 =−=
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tPA nieb

t
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321321
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µµλµµµ
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gdzie:
λ - intensywność zgłoszeń – wysła-

nych meldunków na linii,
λ - intensywność zgłoszeń krytycz-

nych,
p - prawdopodobieństwo sytuacji 

krytycznej,
µ - czas obsługi,
µ

1
 - czas obsługi sytuacji awaryjnej,

µ
2
 - intensywność przejść do stanu sy-

tuacji awaryjnej,
µ

3
 - czas powrotu do pełnej spraw-

ności, przywrócenie ruchu.

W celu przeprowadzenia analizy doko-
nano odpowiednich obliczeń na pod-
stawie typowych parametrów i oszaco-
wań typowych dla linii kolejowych, w 
tym tych modernizowanych.

Porównanie bezpieczeństwa systemu tra-

dycyjnego z systemem do dodatkowym

W Tabeli 2 przedstawione zostały ty-
powe parametry proponowanego 
systemu ostrzegania w stosunku do 
średniego natężenia ruchu pociągu 
na szlaku. Przyjęto wartość prawdopo-
dobieństwa poprawnej reakcji obsługi 
pociągu PFC na poziomie 0.999 (typo-
wa wartość przyjmowana do analizy w 
UE).
 W tabeli 3 przedstawiono porówna-
nie wyników z analizy obu systemów, 
podstawowego iż dodatkowym ostrze-
ganiem w funkcji podstawowego para-
metru – prawdopodobieństwa wystą-
pienia sytuacji niebezpiecznej (większe 
wartości odpowiadają ograniczeniom 
spowodowanym np. wyłączeniem 
szlaku spowodowanym modernizacją.
 Otrzymane wyniki potwierdzają za-
łożenia, iż zastosowanie proponowa-
nych rozwiązań może przyczynić się do 
podniesienia bezpieczeństwa ruchu 
pociągów. Implementacja dedykowa-
nego GSM-R oraz dodatkowych roz-

wiązań opartych o sieci WiFi, radiowe 
czy publiczny GSM, dodatkowo może 
przyczynić się do zwiększenia pozio-
mu bezpieczeństwa. Zaproponowany 
model oparty na procesach Markowa 
pozwolił na oszacowanie wartości do-
stępności oraz porównanie oszaco-
wanych wyników zaproponowanych 
modeli. Ważną kwestią w przypadku 
stosowania otwartych sieci radiowych 
jest problem bezpieczeńśtwa, jednak 
stosując odpowiednie mechanizmy 
zabezpieczeń transmisji w sieciach 
otwartych oraz stosując typowe ele-
menty transmisyjne (np. modemy) 
możliwe jest osiągnięcie bezpieczeń-
stwa transmisji na poziomie bezpie-
czeństwa SIL-4. 

Wnioski

Autorzy zaproponowali szereg rozwią-
zań pozwalających poprawić bezpie-
czeństwo na kolei przy wykorzystaniu 
publicznych standardów transmisji 
bezprzewodowej. Przedstawione kon-
cepcje są naturalnym rozszerzeniem 
rozwiązań stosowanych w innych ga-
łęziach transportu. Przeprowadzone 
analizy i badania symulacyjne wyraźnie 
pokazują, że zastosowanie w każdym 
przypadku dodatkowego łącza trans-
misji wykorzystującego otwarte (pu-
bliczne) standardy transmisji zmniej-
szają o co najmniej dwa rzędy wielkości 
prawdopodobieństwo wystąpienia sy-
tuacji krytycznej. Ale, tak jak to miejsce 
w systemie zarządzania i sterowania 
ruchem kolejowym opartym na zasa-
dzie ruchomego odstępu blokowego, 
istnieje możliwość znacznej poprawy 
funkcjonalności (zwiększenie przepu-
stowości linii) przy zachowaniu wy-
maganego poziomu bezpieczeństwa 
zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych norm PN-EN 5012x.
 Bezprzewodowe standardy transmi-
sji rozwijają się dynamicznie, dotyczy 
to nie tylko prędkości transferu danych 
(na co ma wpływ np. technologia LTE), 
ale też istotnego zmniejszenia cza-
su opóźnienia transmisji oraz zasięgu 
zwłaszcza na takich niezurbanizowa-
nych terenach przez które przebiegają 
linie kolejowe.   

L.p. Parametr Wartość

1. λ 12/h

2. λ1 λ1= λ*p

3. p 0.001%, 0.01%, 0.1%, 1%, 10%, 50%

4. µ1 30/h

5. µ2
   

)1(12 FCp−⋅= µµ

6. µ3 4h

Tab. 2. Założenia dla systemu ostrzegania przed kolizją.

L.p.
Prawdopodobieństwo sytuacji 

niebezpiecznej

Wartość dostępności A 

Model bez dodatkowego systemem

Wartość dostępności A 

Model z dodatkowym systemem

1. 0.001% 0.999520230289461 0.9999999840005975

2. 0.01% 0.995223 0.9999998400117581

3. 0.1%, 0.954198 0.999998

4. 1% 0.675676 0.999984

5. 10% 0.172414 0.999846

Tab. 3. Porównanie wyników.
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W związku z wymogami zawartymi 
w technicznych specyfi kacjach in-
teroperacyjności (TSI) podsystemu 

„Energia” systemu kolei w Unii Eu-

ropejskiej, wprowadzonych Rozpo-

rządzeniem Komisji (UE) z 2014 roku 

[1], dużego znaczenia nabierają ba-

dania teoretyczne dynamicznego 

oddziaływania między pantografem 

i napowietrzną siecią trakcyjną. Sieć 

trakcyjna jest jednym ze składników 

interoperacyjności systemu kolei i 

jako taka podlega ocenie zgodno-

ści. Według punktu 6.1.4 Załącznika 

do wspomnianego Rozporządzenia, 

konstrukcję sieci trakcyjnej należy 

oceniać między innymi na podsta-

wie numerycznych symulacji drgań 

sieci spowodowanych ruchem 

pantografów zamontowanych na 

pojazdach kolejowych, za pomocą 

odpowiedniego narzędzia oblicze-

niowego. Szczegółowe wymagania 

dotyczące narzędzia obliczenio-

wego (metody symulacji) są okre-

ślone w normie PN-EN 50318:2003 

[2]. Zgodnie z tymi wymaganiami, 

metoda symulacji musi uwzględ-

niać interakcję dynamiczną między 

pantografem i systemem nośnym 

górnej sieci jezdnej. Symulacje po-

winny obejmować przebiegi zmian 

sił nacisku stykowego pantografów, 

Dyskretno-ciągły model obliczeniowy 
sprzężonego układu dynamicznego: 
pantograf – napowietrzna sieć trakcyjna 

Streszczenie: W pracy przedstawiono model obliczeniowy układu dynamicznego pantograf – sieć trakcyjna, w którym wykorzystano teorię 

drgań cięgna wiotkiego i metodę aproksymacyjną Lagrange’a – Ritza do wyprowadzenia równań ruchu sieci jezdnej obciążonej przemiesz-

czającymi się pantografami. Modelem pantografu jest dyskretny układ dynamiczny o dwóch stopniach swobody, określających ruch dwóch 

mas zastępujących ślizgacz odbiorczy i ramę przegubową. System nośny sieci jezdnej potraktowano jako płaski układ cięgnowy o ciągłym 

rozkładzie masy, składający się z wieloprzęsłowego cięgna o trasie krzywoliniowej (lina nośna) i cięgna prostoliniowego (przewód jezdny), 

połączonego z cięgnem za pośrednictwem odkształcalnych wieszaków. Zasadniczym celem pracy jest prezentacja głównych idei mode-

lu obliczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia równań dynamiki wstępnie napiętego, wieloprzęsłowego cięgna o 

niepomijalnym zwisie statycznym. Wiele uwagi poświęcono opisowi wzajemnych oddziaływań między pantografem i siecią jezdną. Opra-

cowany model obliczeniowy umożliwia symulację komputerową drgań sieci trakcyjnej wymuszonych ruchem dwóch pantografów oraz 

symulację dynamicznych zmian sił nacisku stykowego. 

Słowa kluczowe: Sieć trakcyjna; Pantograf; Model obliczeniowy; Dynamika; Konstrukcje cięgnowe; Ruchome obciążenie inercyjne

Abstract: The paper presents the computational model of the pantograph – overhead contact line dynamic system, which uses the theory 

of cable vibrations and Lagrange – Ritz approximation method to derive equations of motion of the overhead contact line subjected to 

moving pantographs. The pantograph is modeled as a dynamic system of two degrees of freedom describing the motion of two masses 

replacing a collector head and an articulating frame. The overhead contact line is defi ned as a catenary system with continuously distribu-

ted mass. It consists of a multi-span cable characterized by a curvilinear route (catenary wire) and a straight cable (contact wire) connected 

with a catenary wire by elastic droppers. The main objective of the paper is to present principal ideas of the computational model, with a 

particular emphasis on formulating the equation of motion of a pre-tensioned multi-span cable with non-negligible static sag. Much at-

tention is paid to the description of dynamic interaction between the pantograph and overhead contact line. The model allows computer 

simulation of catenary vibrations induced by two pantographs passing over the contact line, as well as a simulation of dynamic increments 

of the contact force. 

Keywords: Overhead contact line; Pantograph; Computational model; Dynamics; Cable structures; Inertial moving loads

Discrete-continuous computational model of the coupled system: 
pantograph – overhead contact line
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przebiegi drgań górnej sieci jezdnej 

w wybranych punktach analizowa-

nego odcinka sieci i historię drgań 

głównych elementów pantografu 

podczas jego przejeżdżania wzdłuż 

przewodu jezdnego. Wyznaczone 

na podstawie symulacji charaktery-

styki dynamiczne układu sieć trak-

cyjna – pantograf poddaje się ana-

lizie w celu zbadania, czy mieszczą 

się w zakresie określonym szczegó-

łowymi przepisami, zapewniającym 

właściwą jakość odbioru prądu.

Opracowanie skutecznego i po-

prawnego narzędzia obliczenio-

wego służącego do opisanych 

symulacji numerycznych nie jest 

zagadnieniem łatwym od strony 

teoretycznej. Wynika to głównie ze 

specyfi ki mechanicznej pracy kon-

strukcji cięgnowych, do których 

należy zaliczyć system nośny gór-

nej sieci trakcyjnej [3]. Zasadniczą 

trudność stanowi jednak teoretycz-

ne rozwiązanie problemu drgań 

złożonej konstrukcji cięgnowej 

obciążonej ruchem pantografów, 

czyli poddanej działaniu ruchome-

go obciążenia inercyjnego o wła-

snych stopniach swobody. Temat 

ten jest podejmowany w ostatnich 

latach w literaturze polskiej, jednak 

prezentowane w publikacjach mo-

dele obliczeniowe są na ogół moc-

no uproszczone z punktu widzenia 

dokładności modelowania sieci 

trakcyjnej. Przykładowo, w pracy [4] 

autorzy potraktowali system nośny 

sieci jezdnej jako układ o jednym 

dynamicznym stopniu swobody o 

zmiennych parametrach aproksy-

mowanych harmonicznymi funk-

cjami czasu. Podobne podejście 

zastosowali autorzy pracy [5], ope-

rując zredukowaną masą i sztywno-

ścią sieci jezdnej, jako parametrami 

zmiennymi w obszarze przęsła, a 

także autorzy pracy [6]. Dokład-

niejszy, ale daleko odbiegający od 

warunków rzeczywistych model 

sieci jezdnej zastosowano w pracy 

[7], gdzie przewód jezdny mode-

lowano metodą elementów skoń-

czonych przy użyciu elementów 

belkowych – a więc z uwzględnie-

niem zginania, którego wpływ jest 

pomijalny w przypadku wiotkiego 

przewodu. 

 We wszystkich wymienionych 

publikacjach wiele uwagi poświę-

cono problemowi modelowania 

pantografu, co w pewnym stopniu 

uzasadnia znaczne uproszczenia 

modelu sieci trakcyjnej. W niniejszej 

pracy zaproponowano zdecydowa-

nie inny, bardziej „zrównoważony” 

model obliczeniowy układu sieć 

trakcyjna – pantograf, w którym 

nacisk jest położony na właściwe 

modelowanie sieci trakcyjnej i inte-

rakcji dynamicznej pantografów z 

siecią jezdną. Pantograf jest mode-

lowany jako dyskretny układ dyna-

miczny o dwóch stopniach swobo-

dy, które określają ruch dwóch mas 

zastępujących ślizgacz odbiorczy i 

ramę przegubową. System nośny 

sieci jezdnej potraktowano jako pła-

ski układ cięgnowy o ciągłym roz-

kładzie masy, składający się z wie-

loprzęsłowego cięgna wiotkiego o 

trasie krzywoliniowej (lina nośna) 

i połączonego z nim za pośrednic-

twem odkształcalnych wieszaków 

cięgna o trasie prostoliniowej (prze-

wód jezdny). Zasadniczym celem 

pracy jest prezentacja głównych 

idei modelu obliczeniowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem wy-

prowadzenia równań dynamiki wie-

loprzęsłowego cięgna wiotkiego o 

niepomijalnym zwisie statycznym. 

Testy numeryczne i zastosowania 

modelu będą przedmiotem odręb-

nej publikacji. 

Podstawowe założenia modelu 
obliczeniowego

Rozważany układ dynamiczny skła-

da się z dwóch głównych podukła-

dów: sieci jezdnej górnej typu łań-

cuchowego z jednym przewodem 

jezdnym oraz jednego lub dwóch 

pantografów rozstawionych w od-

ległości d i poruszających się z jed-

nakową stałą prędkością υ. System 

nośny sieci jezdnej stanowią wstęp-

nie napięta lina nośna i przewód 

jezdny podwieszony do liny nośnej 

za pomocą wiotkich wieszaków 

typu przewodowego. Model syste-

mu nośnego obejmuje jedną sekcję 

sieci jezdnej, składającą się z kilku 

odcinków. Schemat przykładowe-

go odcinka (przęsła) sieci pokazano 

na rysunku 1. Model sieci jest płaski, 

liniowy w sensie geometrycznym 

i fi zycznym. Jest przeznaczony do 

analizy pionowych drgań prze-

wodu jezdnego i liny nośnej oraz 

ślizgacza pantografu, a także prze-

biegu zmian w czasie siły nacisku 

stykowego. Uwzględnia siły inte-

rakcji między podukładami, wpływ 

zwisu liny nośnej na jej reakcje sprę-

żyste oraz ciągły rozkład masy liny i 

przewodu jezdnego.

 Przyjęto, że lina nośna jest wie-

loprzęsłowa, oparta przesuwnie na 

podporach pionowo nieodkształ-

calnych, położonych na tym samym 

poziomie. Liczba przęseł liny no-

śnej jest dowolna i wynosi n, trasa 

liny w stanie nieobciążonym jest 

paraboliczna w obrębie każdego 

przęsła, punkty podparcia napiętej 

liny na skrajnych podporach sek-

cji są punktami stałymi. Modelem 

mechanicznym liny nośnej jest li-

niowo-sprężyste cięgno wiotkie o 

 

1. Schemat wybranego odcinka górnej sieci jezdnej
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sztywności osiowej E
c
A

c
 i masie jed-

nostkowej m
c
 = ρ

c
A

c
, gdzie ρ

c
 jest 

gęstością objętościową materiału 

liny, A
c
 polem przekroju, a E

c
 mo-

dułem Younga. Wstępny poziomy 

naciąg wieloprzęsłowego cięgna 

jest znany i wynosi H
0
. Modelem 

przewodu jezdnego jest pozioma 

struna o sztywności E
p
A

p
 i masie 

jednostkowej m
p
, wstępnie napięta 

siłą stałą S. Struna jest podwieszona 

wieszakami do liny nośnej i podpar-

ta nieprzesuwnie w punktach koń-

cowych sekcji.

 Wiotkie wieszaki łączące prze-

wód jezdny z liną nośną są trakto-

wane jako odkształcalne elementy 

bezmasowe, które nie przenoszą 

ściskania, natomiast przy rozciąga-

niu zachowują się jak więzi liniowo-

-sprężyste. Są to zatem elementy 

sprężyste typu „więź ze stopem” [8], 

które charakteryzuje różna sztyw-

ność, zależna od zakresu wartości 

względnego przemieszczenia koń-

ców więzi. Przyjęto, że sztywność 

więzi modelują cych wieszaki sieci 

jezdnej jest równa zeru przy ściska-

niu a przy rozciąganiu wynosi k
ij
, 

gdzie indeksem i = 1, 2,…, n ozna-

czono numer przęsła sieci, a indek-

sem j = 1, 2,…, h
i
  numer wieszaka 

w przęśle i. W praktyce, odcinki sieci 

trakcyjnej są na ogół powtarzal-

ne w obrębie sekcji – to znaczy, że 

długość przęseł l
i
 jest jednakowa, 

podobnie jak liczba wieszaków h
i
 w 

przęsłach i sztywność wieszaków k
ij
. 

Parametry te przyjęto za zmienne, 

aby zachować ogólność modelu. 

 Zgodnie z wytycznymi Załączni-

ka A Normy Europejskiej EN 50318 

[2], model pantografu przyjęto w 

postaci dyskretnego układu dyna-

micznego o dwóch stopniach swo-

body, którego schemat przedstawia 

rysunek 2. Układ składa się z dwóch 

mas reprezentujących ślizgacz od-

biorczy i ramę przegubową panto-

grafu, które są połączone ze sobą i 

z konstrukcją wsporczą (pojazdem) 

układem więzi sprężystych i tłumi-

ków wiskotycznych. Dodatkowo 

wprowadzono tzw. sprężynę kon-

taktową między ślizgaczem od-

biorczym i punktem styku nakładki 

stykowej z przewodem jezdnym. 

Sprężyna kontaktowa nie jest czę-

ścią pantografu, ale jej zastosowa-

nie ułatwia obliczenie siły nacisku 

stykowego w warunkach dyna-

micznych i jest dopuszczone przez 

normę EN 50318. Siła nacisku styko-

wego oznaczona na rysunku 2 sym-

bolem R
J
 jest zmienną w czasie re-

akcją więzi kontaktowej R
J
 (t), indeks 

J = I, II oznacza numer pantografu. 

Reakcja R
J
 (t) obejmuje zarówno sta-

tyczną siłę nacisku stykowego jak i 

dynamiczne zmiany tej siły spowo-

dowane drganiami wzbudzonymi 

przejazdem pantografu. Siła nacisku 

statycznego wynika z działania urzą-

dzenia podnoszącego pantograf 

i jest skierowana w górę, przenosi 

zatem ciężar pantografu. Zależnie 

od konstrukcji pantografu, siła stała 

unosząca pantograf może być przy-

łożona do masy m
2
 reprezentującej 

ramę przegubową lub do masy śli-

zgacza m
1
 lub do obu tych mas. Siły 

F
1
 i F

2
 pokazane na rysunku 2 ozna-

czają odpowiednie wypadkowe 

sił unoszących i sił ciężkości odpo-

wiednich części pantografu. 

 W dalszej części artykułu zostaną 

wyprowadzone w formie macie-

rzowej równania ruchu następują-

cych podukładów: cięgna nośnego, 

przewodu jezdnego i pantografu, z 

uwzględnieniem sił interakcji mię-

dzy podukładami. Następnie będą 

wyznaczone w jawnej postaci siły 

interakcji i na tej podstawie zosta-

nie sformułowany docelowy układ 

sprzężonych równań ruchu opisują-

cych drgania rozważanej sekcji sieci 

jezdnej, wzbudzone jednoczesnym 

przejazdem dwóch pantografów. 

Lina nośna

Na rysunku 3 przedstawiono wy-

brany odcinek górnej sieci jezdnej, 

oznaczony indeksem i. Więzi sprę-

żyste (wieszaki) łączące przewód 

jezdny z liną nośną zastąpiono ich 

oddziaływaniami R
ij
(t), jak pokazano 

na rysunku na przykładzie wybra-

nego wieszaka o sztywności k
ij
, któ-

rego położenie w przęśle i określa 

współrzędna x
i
 = x

ij
. W ten sposób 

lina nośna i przewód jezdny zostały 

 

 

2. Model dynamiczny pantografu

 

3. Przemieszczenia liny nośnej i przewodu jezdnego oraz oddziaływania wieszaków  
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rozdzielone, co umożliwia wypro-

wadzenie równania ruchu liny, przy 

założeniu jej obciążenia skupionymi 

reakcjami więzi.

 Jak wynika z rysunku 3, drgania 

cięgna nośnego są opisane dwie-

ma funkcjami: u
i
(x

i
, t) oraz w

i
(x

i
, t). 

Pierwsza funkcja określa poziomą 

składową przemieszczenia, dru-

ga – składową pionową. Oba te 

przemieszczenia są mierzone od 

statycznie zrównoważonego sta-

nu odniesienia, w którym cięgno 

jest wstępnie napięte poziomą siłą 

H
0
 i obciążone rozłożonym cięża-

rem własnym oraz przekazywanym 

przez wieszaki ciężarem przewodu 

jezdnego i wieszaków. Trasę cięgna 

w stanie odniesienia opisuje funk-

cja z
i
(x

i
) a jej pochodna z

i
' = dz

i 
/dx

i
 

określa kąt nachylenia stycznej α
0i
. 

Siła osiowa w przekroju x
i
 w sta-

nie odniesienia wynosi N
0i
(x

i
) = H

0
/

cosα
0i
, co będzie wykazane dalej, 

przy czym cosα
0i
 = (1 + z

i
'2)-1/2.

 W warunkach dynamicznych tra-

sa cięgna ulega deformacji wskutek 

obciążenia przejazdem pantografu 

a samo cięgno doznaje odkształceń 

podłużnych, które przy założeniu 

małych przemieszczeń są opisane 

wzorem ([3], [9])

iiiiii wzutx 0

2
cos)(),( αε ′′+′=   (1)

Zgodnie z prawem Hooke’a, zmien-

ne w czasie odkształcenia podłużne 

cięgna powodują zmiany siły osio-

wej w cięgnie. Dynamiczny przy-

rost siły osiowej spowodowany od-

kształceniem wynosi

iii AEtxN cc),( ε ==∆

iiii wzuAE 0

2

cc cos)( α′′+′=   (2)

Całkowita siła osiowa N
i
(x

i
, t) = N

0i
(x

i
) 

+ ∆N
i
(x

i
, t) spełnia równania równo-

wagi dynamicznej cięgna w konfi -

guracji odkształconej, które według 

[3], [9], [10] mają postać (3), gdzie 

( )' = ∂/∂x, (¨) = ∂2/∂t2, q(x) jest rozło-

żonym, stałym obciążeniem cięgna. 

Obciążeniem wzbudzającym drga-

nia liny nośnej są tylko pionowe re-

akcje wieszaków, zatem p
xi
 = 0 oraz

)()(),(
1

iji

n

j

ijizi xxtRtxp
i

−−=  
=

δ   (4)

gdzie symbol δ(·) oznacza funkcję 

delta Diraca. Siły oporów ruchu po-

wodujące tłumienie drgań cięgna 

będą uwzględnione po dyskretyza-

cji układu.

 W stanie odniesienia mamy 

p
zi
 = 0, u

i
 = 0 i w

i
 = 0, zatem 

∆N
i
(x

i
, t) = 0. Uwzględniając te zależ-

ności w równaniach (3) otrzymuje 

się równania statycznie zrówno-

ważonej konfi guracji odniesienia, 

z których wynika, że (5). Jeśli ozna-

czymy przez m uśrednioną, równo-

miernie rozłożoną na długości przę-

sła masę liny nośnej, wieszaków 

i przewodu jezdnego, to q = mg 

i trasa liny nośnej jest paraboliczna, 

jak przyjęto w założeniach modelu. 

Otrzymujemy wtedy: z
i
 = 4f

i
 (ξ

i
 - ξ

i
2), 

gdzie strzałka zwisu liny wynosi 

f
i
 = mgl

i
2/8H

0
 oraz ξ

i
 = x

i
 /l

i
. 

 Po uwzględnieniu zależności (5) 

i przyjęciu, że m
c
/cosα

0i
 ≈ m

c
, gdy 

zwis cięgna jest mały, równania (3) 

można zapisać w postaci (6), gdzie 

∆H
i
 = ∆N

i
 cosα

0i
, przy czym za ∆N

i
 

należy podstawić wzór (2). Równa-

nia (6) są warunkami równowagi 

sił działających na cięgno podczas 

drgań (przy pominięciu tłumienia) 

– składniki z lewej strony równań 

są nieliniowymi reakcjami spręży-

stymi cięgna, po prawej stronie 

zgrupowano siły bezwładności i ob-

ciążenie dynamiczne. Fakt ten wy-

korzystano do wyznaczenia formuł 

bilansu energetycznego wieloprzę-

słowej liny nośnej. W obliczeniach 

pominięto nieliniowe składniki re-

akcji sprężystych cięgna: (∆H
i
 u

i
')' 

i (∆H
i
 w

i
')' oraz uwzględniono wa-

runki brzegowe i warunki równo-

wagi sił na podporach pośrednich. 

Następnie zastosowano metodę La-

grange’a – Ritza [11] w celu wypro-

wadzenia macierzowego równania 

ruchu określonego w dziedzinie 

czasu. Szczegóły wyprowadzenia 

można odtworzyć bazując na pro-

cedurze przedstawionej w artykule 

[10], którego przedmiotem są drga-

nia wieloprzęsłowego cięgna no-

śnego kolei linowej.

 Ogólna postać macierzowego 

równania ruchu wieloprzęsłowej 

liny nośnej górnej sieci jezdnej pan-

tografu jest następująca:

)()()()( cccccccccc tttt fqKqCqB =++     

(7)

Równanie (7) ma strukturę bloko-

wą, wynikającą z budowy wekto-

ra współrzędnych uogólnionych: 

q
c
 = col(q

w1
, q

u1
,…, q

wn
, q

un
, r

c
), któ-

ry składa się z wektorów współ-

rzędnych przyjętej aproksymacji 

stanu przemieszczenia liny, kine-

matycznie dopuszczalnej, określo-

nej wzorami (8), gdzie s
i
T(x

i
) = 

[sinπξ
i
, sin2πξ

i
,....,sinn

i
πξ

i
] jest wek-

torem funkcji aproksymacyjnych, 

ξ
i
 =x

i
 /l

i
, i = 1,…, n. Drugi wektor 

aproksymujący ma postać f
i
T(x

i
) 

= [(0)
1
,....,(1-ξ

i
)

i-1
,(ξ

i
)

i
,...., (0)

n-1
] jeśli 

i = 2,…, n-1. W przypadku, gdy 

i = 1 oraz i = n należy przyjąć od-

powiednio: f
1

T = [(ξ
1
)

1
,(0)

2
,....,(0)

n-1
], 

000

00000

/)cos(

constcos0)cos(

HqzqzN

HNN

iiii

iiii

−=′′→=′′−

==→=′−

α

αα
 

qpwmwzN

pumuN

ziiiiiii

xiiiiii

+=+′′+′−

=+′′+−

  

  

)cos/(])(cos[

)cos/(])1(cos[
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f
n

T = [(0)
1
,....,(0)

n-2
,(1-ξ

n
)

n-1
], gdzie n 

jest liczbą przęseł sekcji sieci gór-

nej. Współrzędne zgrupowane w 

wektorze r
c
 są nieznanymi przesu-

wami liny na kolejnych podporach 

przesuwnych (wspornikach sieci), 

numerowanych od 1 do n-1. W rów-

naniu (7) uwzględniono tłumienie 

przyjmując model Rayleigha, zgod-

nie z którym macierz tłumienia jest 

kombinacją macierzy sztywności 

i bezwładności: C
cc

 = κ
c
K

cc
 + μ

c
B

cc
.

Przewód jezdny

Równania różniczkowe drgań prze-

wodu jezdnego w przęśle „i” wyni-

kają wprost z równań cięgna (6), je-

śli uwzględnimy, że naciąg wstępny 

wynosi S i trasa cięgna jest idealnie 

prostoliniowa. Wówczas z
i
' = 0, czyli 

cosα
0i
 = 1 i ∆H

i
 = ∆N

i
 = E

p
A

p
U

i
', gdzie 

U
i
(x

i
, t) jest poziomym przemieszcze-

niem struny (przewodu jezdnego). 

Oznaczając przemieszczenie piono-

we przez v
i
(x

i
, t) otrzymamy na pod-

stawie (6) równania o postaci (9). 

Pominięcie nieliniowych składni-

ków prowadzi do separacji równań 

(9), co oznacza, że w zagadnieniu 

liniowym można pominąć drgania 

osiowe w modelu obliczeniowym 

sieci jezdnej, gdyż są niezależne od 

drgań poprzecznych. Uwzględnia-

jąc fakt, że przewód jezdny jest ob-

ciążony reakcjami wieszaków R
ij
(t) 

i ruchomymi siłami nacisku styko-

wego pantografów, R
I
(t) i R

II
(t), otrzy-

muje się na podstawie (9)
2
 i rysunku 

3 następujące równanie drgań po-

przecznych przewodu (10). Sporzą-

dzenie bilansu energetycznego z 

uwzględnieniem warunków brze-

gowych i następnie zastosowanie 

metody Lagrange’a – Ritza prowa-

dzi do równania ruchu

)()()()( pppppppppp tttt fqKqCqB =++     

(11)

w którym C
pp

 = κ
p
K

pp
 + μ

p
B

pp
, jak 

w przypadku liny nośnej. Wek-

tor współrzędnych uogólnionych 

q
p
 = col (q

v1
,…, q

vn
, r

p
) ma ponow-

nie budowę blokową – składa się z 

wektorów współrzędnych aproksy-

macji przemieszczeń poprzecznych, 

przyjętej w kolejnych przęsłach i = 

1, 2,…, n według wzoru

)()()()(),( p

TT
txtxtxv iiviiiii rfqs +=

 

(12)

Ze względu na podobieństwo wa-

runków brzegowych, aproksyma-

cja przemieszczeń poprzecznych 

przewodu jezdnego (12) ma struk-

turę analogiczną do aproksyma-

cji przemieszczeń poziomych liny 

nośnej (8)
2
.

Pantograf

Rozważmy teraz model dynamiczny 

pantografu, który przedstawiono na 

rysunku 2. Występujący w opisach 

rysunku indeks J = I, II różnicuje dwa 

pantografy poruszające się wzdłuż 

przewodu jezdnego. Założono, że 

dane techniczne obu pantogra-

fów są jednakowe i przyjęto chwi-

lowo, że analizowany pantograf o 

numerze J znajduje się w przęśle 

i. Przyjęto zgodnie ze stanem fak-

tycznym, że pokazane na rysunku 

2 przemieszczenia obu mas każ-

dego pantografu, q
1J

 (t) i q
2J

 (t), są 

mierzone w stanie, gdy pantograf 

jest uniesiony, tzn. wszystkie jego 

więzi odkształcalne łącznie z więzią 

kontaktową doznały już wstępnych 

przemieszczeń spowodowanych 

stałymi siłami F
1
 i F

2
. To oznacza, że 

łączna siła F = F
1
 + F

2
 będąca siłą 

nacisku statycznego działa bezpo-

średnio na przewód jezdny, zatem 

reakcja więzi kontaktowej wynosi 

R
J
 = F + P

J
 (t), gdzie P

J
 (t) jest dy-

namicznym przyrostem siły naci-

sku stykowego, spowodowanym 

względnym przemieszczeniem 

końców więzi kontaktowej. Na 

podstawie bilansu energii i równań 

Lagrange’a można łatwo wypro-

wadzić równania drgań pantogra-

fu w bazie trzech współrzędnych: 

q
1J

 (t), q
2J

 (t) i V
J
 (t), które są kolejno: 

przemieszczeniami pionowymi 

mas m
1
 i m

2
 oraz przemieszczeniem 

pionowym punktu styku nakładki 

stykowej z przewodem jezdnym. 

Równania te zapiszemy w nastę-

pującej postaci blokowo-macie-
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rzowej (13), gdzie q
J
 = [q

1J
, q

2J
]T, 

e = [1, 0]T, 0 = [0, 0]T oraz (14).

 Blokowy zapis trzech równań w 

postaci macierzowej (13) umożliwia 

ich dekompozycję na dwa równania

)()()()( c tVkttt JJJJJJJ eqKqCqB =++     

(15)

)()()( c

T

c tPtVktk JJJ =+− qe   (16)

z których pierwsze opisuje drgania 

pantografu sprzężone z drgania-

mi sieci jezdnej poprzez składnik 

k
c
eV

J
 (t), a drugie stanowi formułę 

umożliwiającą obliczenie siły inte-

rakcji dynamicznej między panto-

grafem i siecią jezdną. 

 Siła interakcji jest równocze-

śnie dynamicznym przyrostem 

siły nacisku stykowego, który po 

rozwinięciu formuły (16) moż-

na zapisać w prostszej postaci: 

P
J
 (t) = k

c
V

J
 (t) - k

c
q

1J
 (t). Jeśli pantograf 

znajduje się w chwili t w przęśle i, to 

przemieszczenie V
J
 (t) punktu styku 

pantografu jest równe dynamiczne-

mu ugięciu struny (przewodu jezdne-

go) w przekroju x
i
 = x

iJ
 (t). Biorąc pod 

uwagę wzór (12) mamy zatem (17).

 Aby uwzględnić w języku mate-

matyki fakt, że w chwili t pantograf 

znajduje się w konkretnym przę-

śle i, wprowadzono następujące 

defi nicje funkcji aproksymacyjnych, 

śledzących położenie punktu styko-

wego (18).

 Defi nicje (18) pozwalają zapisać 

tzw. przemieszczenie śledzące w 

następującej postaci

 
=

+=

n

i

iJviiJJ tV
1

p

TT )
~~()( rfqs   (19)

Jeśli pantografy poruszają się 

wzdłuż przewodu jezdnego ze sta-

łą jednakową prędkością υ, to po-

łożenie punktu styku pierwszego 

pantografu, mierzone względem 

punktu początkowego analizowa-

nej sekcji sieci jezdnej, jest określo-

ne funkcją x
I
 = υt. Położenie punktu 

styku w przęśle i względem punktu 

x
i
 = 0 określa funkcja x

iI
 = υt - L

i-1
, 

gdzie L
i-1

 = l
1
 + l

2
 +…+ l

i-1
, przy czym 

w pierwszym przęśle (i = 1) należy 

przyjąć L
0
 = 0. W przypadku drugie-

go pantografu mamy x
iII
 = x

iI
 - d. 

 Drgania układu złożonego z 

dwóch pantografów (odbieraków) 

o numerach J = I, II są opisane dwo-

ma równaniami (15), które zapisze-

my łącznie w następującej postaci 

macierzowej

oooooooooo fqKqCqB =++           (20)

gdzie q
o
 = col(q

I
, q

II
) i f

o
 = col(f

I
, f

II
) a 

macierze układu B
oo

, C
oo

, K
oo

 są blo-

kowo-diagonalne, np. B
oo

 = diag(B
I
, B

II
). 

Siły interakcji i obciążenie 

podukładów 

Po podstawieniu do prawej strony 

równań (15) wzoru (19) i po prze-

kształceniach wykorzystujących ra-

chunek macierzowy otrzymuje się 

formułę określającą wektor dyna-

micznych obciążeń pantografów 

)()(
~

)( popo ttt qKf =   (21)

Wektor (21) wyraża oddziaływanie 

drgającego przewodu jezdnego 

na pantografy poprzez spręży-

nę kontaktową, zależy bowiem 

od współrzędnych uogólnionych 

q
p
 = col(q

v1
,…, q

vn
, r

p
), wynikających 

z aproksymacji drgań przewodu 

jezdnego przyjętej wzorem (12). 

Macierz defi niującą wektor (21) ob-

licza się ze wzorów (22), gdzie (23).

oraz {k
c
} = diag(k

c
, k

c
), i jak poprzed-

nio: e = [1, 0]T, 0 = [0, 0]T.

 Uwzględniając wzór (19) i struk-

turę wektora q
p
 można zapisać 

w jawnej postaci łączne siły na-

cisku stykowego (16) – statycz-

ne i dynamiczne, jako (24), gdzie 

F = F
1
 + F

2
. Siły R

J
 (t), gdzie J = I, II, sta-

nowią obciążenie przewodu jezd-
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nego, z którego wynika pierwszy 

składnik wektora obciążeń uogól-

nionych ppp
ˆ~
fff +=   w równaniu 

ruchu (11). Drugi składnik jest wyni-

kiem oddziaływań wieszaków łączą-

cych przewód jezdny z liną nośną, 

przy czym reakcja j-tego wieszaka 

o sztywności k
ij
 , znajdującego się w 

przęśle i, jest określona relacją (25), 

w której uwzględniono aproksyma-

cję stanu przemieszczenia systemu 

nośnego sieci jezdnej, przyjętą wzo-

rami (8)
1
 i (12), oraz wprowadzono 

oznaczenia: s
ij
 = s

i
(x

ij
), f

ij
 = f

i
(x

ij
).

 Po podstawieniu sił interakcji (24) 

i (25) do wzoru (10)
2
 i obliczeniu 

pracy obciążenia na przemieszcze-

niach przewodu jezdnego

p

T

p

1 0

),(),( fq== !
=

n

i

l

iiziii

i

dxtxptxvL

 

(26)

otrzymuje się wektor obciążeń 

uogólnionych, który można zapisać 

wzorem ogólnym (27), gdzie przy-

kładowo:

)
~

,
~

...,,
~

(col)(
~

11p  =
=

n

i int FFFSFSF  , 

przy czym F = [F
1
 + F

2
, F

1
 + F

2
]T. 

Podobnie wyznaczono wektor ob-

ciążeń uogólnionych f
c
 występują-

cy w równaniu ruchu liny nośnej (7), 

z tą różnicą, że lina nośna jest ob-

ciążona tylko reakcjami wieszaków 

(rysunek 3). Ogólną postać wektora 

określa wzór

)(ˆ)(ˆ)( pcpcccc ttt qKqKf +−=  

 

(28)

Równania ruchu układu sieć 

jezdna – pantografy

Równania ruchu trzech analizo-

wanych podukładów: liny nośnej, 

przewodu jezdnego i dwóch pan-

tografów tworzą razem dynamicz-

ny model obliczeniowy górnej sieci 

jezdnej, wzdłuż której poruszają się 

ze stałą prędkością pantografy. Po 

uwzględnieniu wektorów obciążeń 

(21), (27) i (28) równania ruchu (7), 

(11) i (20) przyjmują postać (29), z 

której jasno wynika, że drgania po-

dukładów są sprzężone. Sposób 

sprzężenia jest bardziej widoczny 

po przekształceniu równań (29) 

w jedno równanie macierzowe o 

strukturze blokowej. Przekształcenie 

polega na wprowadzeniu łącznego 

wektora współrzędnych uogólnio-

nych q = col(q
c
, q

p
, q

o
) i przenie-

sieniu na lewą stronę równań (29) 

wszystkich składników zależnych 

od współrzędnych uogólnionych 

oraz ich prędkości i przyspieszeń. W 

wyniku otrzymujemy równanie (30), 

które sprowadza się do powszech-

nie znanego układu liniowych rów-

nań ruchu, które zapisane w notacji 

macierzowej mają postać

fqKqCqB =++ )()()()( tttt     

 

(31)

Warto zauważyć, że jest to układ 

równań ruchu o zmiennych współ-

czynnikach, przy czym dzięki za-

stosowaniu więzi kontaktowej, 

współczynniki zależne od czasu są 

zgrupowane tylko w niektórych blo-

kach macierzy sztywności – ozna-

czonych w (30) nadpisaną tyldą. 

Podsumowanie

Zaproponowany model oblicze-

niowy górnej sieci jezdnej wraz z 

ruchomymi pantografami sprowa-

(27)

(29)
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dza się do równań (31). Rozwiąza-

nie takich równań można otrzymać 

przez bezpośrednie całkowanie 

numeryczne – na przykład rekuren-

cyjną metodą β-Newmarka. Trud-

ność numeryczną stanowi jednak 

pseudo-nieliniowość równań (31), 

niewidoczna w ich podstawowej 

strukturze (30). 

 W istocie, wszystkie bloki macie-

rzy sztywności oznaczone nadpisa-

nym daszkiem są zależne od stanu 

przemieszczenia, czyli od współ-

rzędnych uogólnionych, ponieważ 

występująca w tych blokach sztyw-

ność wieszaków k
ij
 jest zerowa przy 

ściskaniu. Za sztywność k
ij
 każdego 

wieszaka należy zatem podstawić 

zero, jeśli względne przemieszcze-

nie jego końców (v
ij
 – w

ij
) jest ujem-

ne. W ten sposób algorytm całko-

wania równań staje się algorytmem 

rekurencyjno-iteracyjnym, gdyż w 

każdym kroku całkowania należy 

sprawdzać względne przemiesz-

czenie każdego wieszaka i poprzez 

procedurę iteracyjną należy kory-

gować bloki macierzy sztywności 

zależne od sztywności wieszaków. 

Symulacja numeryczna drgań sieci 

jezdnej i dynamicznych zmian sił 

nacisku stykowego pantografów 

jest w tej sytuacji bardzo czaso-

chłonna. 

 Mimo tej niedogodności należy 

zauważyć, że zaproponowany w ni-

niejszej pracy model obliczeniowy 

umożliwia znaczne zmniejszenie 

czasochłonności obliczeń w porów-

naniu ze standardowymi modela-

mi tworzonymi w komercyjnych 

systemach MES. Prowadzi bowiem 

do dużo mniejszej liczby równań 

ruchu, a jak wiadomo, nakłady obli-

czeniowe związane z bezpośrednią 

symulacją numeryczną drgań rosną 

szybko ze wzrostem rozmiaru zada-

nia, którego miarą jest właśnie licz-

ba równań ruchu. 

 Zaproponowany model oblicze-

niowy, dzięki zastosowaniu ciągłego 

modelu cięgna nośnego i przewo-

du jezdnego uwzględnia nie tylko 

ciągły rozkład masy, ale także szereg 

innych specyfi cznych cech pracy 

cięgna. Uwzględnia wpływ statycz-

nego zwisu zakrzywionego cięgna 

nośnego na jego reakcje sprężyste, 

przy równoczesnym dokładnym 

odwzorowaniu statycznej krzywej 

zwisu. Uwzględnia także wpływ 

poziomych składowych przemiesz-

czeń cięgna i inercji masy cięgna 

związanej z tym ruchem a także 

poziome przesunięcia liny nośnej 

w punktach podparcia. Wprowadza 

w naturalny sposób, tzn. zgodnie z 

mechaniką cięgna, wstępny naciąg 

liny nośnej i przewodu jezdnego. 

 Uzyskanie podobnej dokładności 

modelowania przy użyciu MES jest 

bardzo trudne, wymaga bowiem 

zastosowania wielu elementów 

skończonych typu „cięgnowego” a 

dodać należy, że w praktycznych 

obliczeniach często są stosowane 

uproszczone „kratownicowe” ele-

menty prętowe, co w zasadzie unie-

możliwia osiągnięcie porównywal-

nej dokładności modelowania.

 Testy numeryczne przedstawio-

nego modelu obliczeniowego będą 

przedmiotem kolejnej publikacji, w 

tym weryfi kacja modelu za pomocą 

tzw. modelu odniesienia opisanego 

w Załączniku A normy EN 50318 [2]. 

 W dalszej przyszłości przewidy-

wana jest walidacja opracowanej 

metody symulacji drgań górnej sie-

ci jezdnej, na podstawie pomiarów 

drgań systemu nośnego wybrane-

go odcinka napowietrznej, kolejo-

wej sieci trakcyjnej.  
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