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Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, 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:

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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Mili Czytelnicy !

Przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświę-

cony tematyce kolejowej. Porusza problemy związane z budową i naprawami podtorza 

kolejowego. Są to tematy ważne z punktu widzenia kolejowego systemu transportowego, 

ponieważ podtorze stanowi fundament i otoczenie toru i jego stabilność decyduje o nieza-

wodności, bezpieczeństwie i sprawności przewozów.

Zamieściliśmy w numerze publikację na temat dwudziestoletniej historii Toru Doświadczal-

nego koło Żmigrodu, tej jakże ważnej dla kolejnictwa placówki badawczej, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na budowę podtorza. Jest też artykuł o problemach projektowych i 

wykonawczych kolei w Katarze. W kolejnych publikacjach znajdziecie informacje bardziej 

specjalistyczne, prezentujące wspomaganie informatyczne w monitorowaniu i utrzymaniu 

podtorza, ocenę wiarygodności wyników badań geotechnicznych przyjmowanych do prac 

projektowych modernizacji i napraw dróg kolejowych oraz związków między zagęszcze-

niem gruntów podtorza a jego odkształcalnością. 

Taki zestaw artykułów powinien zadowolić i zainteresować nawet najbardziej wymagają-

cych czytelników. Mam nadzieję, że tak się stanie i życzę dobrego odbioru zaprezentowa-

nych prac.

Marek Krużyński
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Inwestycje kolejowe na Pomorzu 
za 6 mld zł ułatwią podróże i dostęp 
do portów 
Kazimierz Netka, Dziennik Bałtycki, 10.08.2016 

Przykrycie wąwozu z torami w centrum Gdańska, 
zbudowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kur-
sowanie Pendolino - te zdarzenia spowodowały, 
że na torach w Pomorskiem robi się ciasno. Utrud-
nione zostało skomunikowanie kolejowe morskich 
portów Trójmiasta z lądem. Ma być lepiej - zapew-
niali w środę w Gdańsku reprezentanci rządu oraz 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Przekazany 
do konsultacji społecznych Krajowy Program Kole-
jowy przewiduje 12 projektów do realizacji na te-
renie województwa pomorskiego. - Obejmuje on 
inwestycje wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz 
na trasie Bydgoszcz - Trójmiasto i Gdynia - Słupsk - 
zapowiada Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA (...).

Tory z Opola do Kędzierzyna-Koźla 
będą remontowane. Koszt: 620 
milionów złotych
Sławomir Draguła, nto.pl, 6.08.2016 

Odcinek pomiędzy Opolem Zachodnim a Kędzie-
rzynem-Koźlem to część międzynarodowej trasy 
E30 z Niemiec na Ukrainę. Torowisko jest jednak w 
fatalnym stanie, a pociągi jeżdżą po nim z prędko-
ścią 60-80 km/h (...). Remont trasy Opole - Kędzie-
rzyn-Koźle planowany jest od kilku lat. To właśnie 
na tym odcinku pociągi Przewozów Regionalnych 
wożą największą liczbę pasażerów. Mimo to kolej 
wolała jednak najpierw odnowić mniej ważną i 
przebiegającą przez Strzelce Opolskie trasę w stro-
nę Gliwic. Tam pociągi po nowych torach jeżdżą 
już od ponad roku. Dopiero teraz PLK zabiera się 
za E30 (...).

Koleje Azerskie chcą współpracować 
z Grupą PKP
Rynek Kolejowy, 19.08.2016

Azerbejdżan chce by jego sieć kolejowa była jedną 
z odnóg Nowego Jedwabnego Szlaku. PKP SA go-
ściła delegację Kolei Azerbejdżanu, z którą rozma-
wiano o współpracy w kolejowym tranzycie towa-
rów z Bliskiego Wschodu, Kaukazu i Chin. Delegacja 
Kolei Azerbejdżanu zwiedziła m.in. obiekty przeła-
dunkowe Euroterminalu i stacji PKP LHS w Sław-
kowie, które są najdalej wysuniętymi na zachód 
Europy terminalami przeładunkowymi, do których 
dochodzi linia szerokotorowa. – Robocze kontakty 
z kolejami azerskimi nawiązaliśmy w czasie spo-
tkania OSŻD w maju tego roku, co już w czerwcu 
zaowocowało wizytą w Baku przedstawicieli PKP 
oraz Ministra Piotra Stommy, odpowiedzialnego w 
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa za spra-
wy kolei. Bardzo nas cieszy, że nie są to kolejne kur-
tuazyjne wizyty, lecz bardzo konkretne rozmowy 
dotyczące współpracy pomiędzy spółkami, stawek 
czy szczegółowych zapisów umów – mówi Michał 
Beim, Członek Zarządu PKP SA odpowiedzialny za 
strategię. W rozmowach uczestniczyli przedstawi-
ciele PKP Cargo SA, operatora logistycznego PKP 
Cargo Connect oraz PKP LHS. Ponadto naukowcy 

Politechniki Poznańskiej zaprezentowali stworzony 
na tej uczelni system umożliwiający automatyczną 
zmianę rozstawu kół w trakcie biegu pociągu z roz-
stawu europejskiego na tzw. szeroki (z 1435 mm 
na 1520 mm) i odwrotnie, dzięki czemu transport 
kolejowy w relacjach Wschód-Zachód może być 
szybszy a jego koszty mniejsze. Ulepszone rozwią-
zanie umożliwia stosowanie go przy kołach mo-
noblokowych (nieobręczowanych) oraz znacznie 
zmniejsza koszty eksploatacyjne wyposażonych w 
nie wagonów. 

Nowy chiński pociąg KDP wyruszy 
na tory
Łukasz Kuś, Rynek Kolejowy, 20.08.2016  

Chińskie koleje wprowadzą nową serię pociągów 
dużej prędkości zaprojektowaną i wyprodukowa-
ną w Państwie Środka. Pociąg ma się stać hitem 
eksportowym i może zagrozić producentom ja-
pońskim i europejskim. 10 września na linii Dalian 
– Shenyang rozpoczną kursowanie pociągi dużej 
prędkości CRH 0503 wyprodukowane i skon-
struowane w Chinach. Prace nad tym projektem 
rozpoczęły się w 2012 r. Specyfi kację techniczną 
opracowała Chińska Akademia Nauk Kolejowych, 
a za prace konstrukcyjne i produkcję odpowiadały 
spółki CRRC Changchun Railway Vehicles i CRRC 
Oingdao Sifang. Chińskie koleje (Chinese Railways 
Corporation) były z kolei koordynatorem projektu. 
Nowe ezt mają maksymalną prędkość konstrukcyj-
ną wynoszącą 350 km/h i mogą przewieźć 556 pa-
sażerów – 10 w klasie business, 28 w klasie pierw-
szej i 518 w klasie drugiej. Testy jednostek odbywały 
się od września 2015 r. Chińczycy liczą, że pociągi 
CRRC znajdą również nabywców na rynkach eks-
portowych. Niedawno CRRC zdobyła zamówienie 
na dostawę 30 lokomotyw do Iranu. Nowe pocią-
gi chińskiego producenta mogą zagrozić pozycji 
dotychczasowych liderów branży w tym Alstomu, 
Siemensa, czy producentów japońskich. Kilka lat 
temu koncern Kawasaki oskarżył Chińczyków, że 
ich projekt supernowoczesnej ezt CRH380A jest 
kopią japońskiej technologii.  CRRC stanowczo od-
rzuciły te zarzuty. Zhou Li – szef działu technolo-
gicznego Chinese Railways Corporation zapewnia, 
że nowy pociąg CRH 0503, który wyruszy na tory 
we wrześniu został zaprojektowany niezależnie 
przez konstruktorów z Państwa Środka. 

Rozpoczęcie testów linii kolejowej 
dużych prędkości Treviglio – Brescia
Railway Gazette, 22.08.2016

Rozpoczęły się pomiary kontrolne na linii KDP 
Treviglio – Brescia we Włoszech, prowadzone za 
pomocą składu Frecciarossa 1000 z prędkościami 
do 330km/h. Prędkość dopuszczalna na linii ma 
wynosić 300km/h, gdy zostanie oddana do użytku 
w grudniu tego roku. Odcinek o długości 39,6km, 
który jest połączony z obwodnicą Brescii o długości 
11,7km oraz niemal siedmiokilometrowym łączni-
kiem z istniejącą linią na zachód od miasta, stano-
wi część korytarza Mediolan – Wenecja, którego 
fragmenty Mediolan – Treviglio i Padwa – Wenecja 
Mestre zostały już oddane do użytku. Korytarz sta-
nowi jeden ze szlaków sieci TEN-T (tzw. Śródziem-
nomorski), łączący Hiszpanię z Węgrami. Nowa 
linia sprawi, że między Brescią a Treviglio powsta-

nie szlak czterotorowy, co pozwoli na podwojenie 
przepustowości. Nowy odcinek prowadzi przez 
dziewięć wiaduktów, siedem mostów i pięć tuneli. 
Układ torowy stacji Brescia będzie przebudowany, 
żeby umożliwić rozdzielenie ruchu regionalnego 
i dalekobieżnego. W budowie pozostaje odcinek 
Brescia – Werona (73km) oraz dziesięciokilometro-
wej długości przejście przez Weronę.

Moskwa otwiera kolejową linię 
obwodową. Rewolucja w mieście
Witold Urbanowicz, Transport Publiczny, 10.09.2016

Moskwa wzbogaca się dzisiaj (10 września) o nową, 
drugą linię obwodową. Choć to klasyczna linia ko-
lei miejskiej, realizowana wspólnie z RŻD, jest ona 
w pełni zintegrowana z metrem i otrzymała nawet 
swój własny numer – 14 – na schemacie metra. 
Na razie mieszkańcy mają do dyspozycji 26 stacji, 
pozostałe zostaną udostępnione do końca roku. 
Moskwa będzie miała w sumie… trzy linie okólne 
– w tej chwili powstaje pierwszy odcinek drugiej 
okrężnej linii metra. MCK, czyli moskowskoje cen-
tralnoje kolco (moskiewski centralny pierścień), ma 
przynieść prawdziwą rewolucję w codziennych 
podróżach mieszkańców Moskwy. Mieszkańcy, 
jak wylicza moskiewski magistrat, zyskają w su-
mie ponad 350 nowych możliwości przesiadek. 
Podróże między dalszymi dzielnicami będą mogły 
odbywać się z pominięciem centrum, co powinno 
odciążyć część stacji metra położonych w ścisłym 
śródmieściu. Jak głosi hasło reklamowe – „Z MCK 
miasto stało się bliższe”. Dziennie, według założeń, 
z nowej linii obwodowej korzystać ma ok. 430 tys. 
pasażerów. Średnie podróże po stolicy skrócą się 
o 20 minut. MCK odciąży podziemną obwodową 
linię metra o 15%, a centralne dworce o 20%.

Indie nie chcą japońskich lokomotyw
Łukasz Kuś, Rynek Kolejowy, 22.08.2016  

Koleje Indyjskie rozważają możliwości wycofania 
się z porozumienia z Japońską Agencją 
Współpracy Międzynarodowej dotyczącego zaku-
pu taboru i systemów kolejowych od japońskich 
producentów. Przyczyną tej decyzji jest brak po-
rozumienia co do cen lokomotyw elektrycznych. 
Koleje Indyjskie podpisały wstępne porozumie-
nie z japońskim konsorcjum w 2015 r. Na jego 
podstawie Hindusi mają zakupić 200 lokomotyw 
elektrycznych o mocy 6,7 MW wyprodukowanych 
przez konsorcjum Kawasaki. 40 pojazdów ma być 
wyprodukowanych w Japonii, a 60 złożonych w 
Indiach z części wyprodukowanych w Japonii. Ko-
lejne 100 lokomotyw ma być wyprodukowanych 
w Indiach po przetransferowaniu technologii. Indie 
mają pozyskać na tę inwestycję kredyt udzielony 
przez Japońską Agencją Współpracy Międzyna-
rodowej o niskiej stopie oprocentowania (0,1%). 
Warunkiem jego udzielenia było zobowiązanie, że 
tabor i systemy wykorzystywane przy modernizacji 
magistrali Delhi – Bombaj będzie pochodził jedy-
nie od producentów japońskich. Po ośmiu miesią-
cach negocjacji Indie chcą się wycofać z porozu-
mienia. Przyczyną fi aska negocjacji jest brak zgody 
co do ceny lokomotyw. Koleje Indyjskie chciały 
zakupić lokomotywy po cenie 4,6 mln dolarów za 
jeden pojazd. Japończycy pierwotnie zażądali ceny 
dwukrotnie wyższej, po czym zaproponowali loko-
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motywy za 6,8 mln dolarów, ale Hindusi domagali 
się dalszej obniżki, na co Japończycy się nie zgo-
dzili. Koleje Indyjskie szukają teraz innego partnera 
dla projektu modernizacji Zachodniej Magistrali To-
warowej Delhi – Bombaj. W tej sprawie ogłoszony 
będzie międzynarodowy przetarg. 

Mysłowice: Koniec remontu 
dworca PKP 
Olga Krzyżyk, Dziennik Zachodni, 26.07.2016 

Zakończył się remont dworca PKP w Mysłowicach. 
Przejście pod dworcem zostało odnowione i odda-
ne do użytku przed Światowymi Dniami Młodzieży. 
Spółka PKP S.A. przeprowadziła remont mysłowic-
kiego dworca. Robotnicy naprawili płyty chodniko-
we oraz schody wraz z balustradami. Pomalowano 
także ściany, część na żółto, część na biało. Pojawiło 
się także oświetlenie oraz rozkłady jazdy pociągów. 
W 2017 roku pod dworcem ma rozpocząć się bu-
dowa centrum przesiadkowego Bike&Ride (...). 

Poznań: Przetarg na pierwszy 
parking Park&Ride
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 30.07.2016 

Miasto ogłosiło już drugi przetarg na wybudowa-
nie parkingu Park and Ride (parkuj i jedź) przy ul. 
Szymanowskiego (koło trasy szybkiego tramwaju). 
Będzie to pierwszy tego typu obiekt w naszym 
mieście (...). Jego lokalizacja została wybrana spe-
cjalnie w okolicach przystanku Szymanowskiego. 
To właśnie do piątkowskich osiedli dojeżdża wie-
le osób, które mieszkają w okolicznych gminach, 
a pracują w Poznaniu. Na osiedlowych uliczkach 
zostawiają swoje samochody i do centrum dojeż-
dżają już komunikacją publiczną. 

Kolej na lotnisko w Pyrzowicach, próba 
trzecia
Tomasz Klyta, Dziennik Zachodni, 18.08.2016 

Firma z Poznania ma zaprojektować połączenie ko-
lejowe do lotniska w Pyrzowicach. Szlak kolejowy 
nie powstał nawet na papierze, choć planuje się 
go od ponad 12 lat. Projekt w marcu 2017 r., roz-
poczęcie robót w 2018 r., a w 2020 ukończenie od-
budowy linii kolejowej mającej połączyć lotnisko w 
Pyrzowicach z Katowicami - to kolejne podawane 
terminy zakończenia inwestycji, która w woj. ślą-
skim jest wyczekiwana od 12 lat. Chodzi o rewi-
talizację linii nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie. 
To właśnie przy niej znajduje się pyrzowicki port 
lotniczy, jednak pociągi nie jeżdżą tam od wie-
lu lat. O tym, że to właśnie tą drogą kolej ma być 
doprowadzona do lotniska zdecydowano trzy lata 
temu. Wcześniej PKP Polskie Linie Kolejowe chciały 
budować zupełnie nową linię kolejową przez Pie-
kary Śląskie (...).

Londyńskie metro w weekendy będzie 
kursować przez całą dobę 
InfoTram, PAP, 20.08.2016

W noc z piątku na sobotę całodobowe kursy w 
weekendy rozpoczęły pierwsze pociągi na dwóch 
z jedenastu linii londyńskiego metra. Władze mia-

sta szacują, że zyski z dłuższego kursowania mogą 
przynieść nawet 7 miliardów funtów do 2030 roku. 
Pociągi metra, które od północy do rana będą w 
weekendy kursować co 10 minut, pojawią się na 
linii Central (wschód-zachód) i Victoria (południe-
-północny zachód). Do końca roku planowane jest 
rozszerzenie nocnych kursów na trzy kolejne linie: 
Northern (północ-południe), Jubilee (północny za-
chód-południowy wschód) i Piccadilly (południowy 
wschód-północny zachód, łącząca centrum Londy-
nu z lotniskiem Heathrow). Pierwotnie nocne me-
tro miało zacząć jeździć we wrześniu 2015 roku, ale 
jego uruchomienie opóźniło się przez spory między 
ówczesnym konserwatywnym burmistrzem Londy-
nu, a obecnym szefem MSZ Borisem Johnsonem, a 
związkami zawodowymi. Po majowych wyborach, 
w wyniku których władzę w mieście przejął Sadiq 
Khan z Partii Pracy, strony szybko doszły do porozu-
mienia. Khan będzie pasażerem pierwszego nocne-
go przejazdu, a w nagranym powitaniu będzie wi-
tać pasażerów na najpopularniejszej stacji, Oxford 
Circus. Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej 
w Londynie - Transport for London (TfL) - zatrud-
niło ponad 200 dodatkowych maszynistów i 300 
pracowników obsługujących stacje, w tym wiele 
kobiet, które nie mogą pracować w tygodniu, bo 
zajmują się wychowywaniem dzieci.

Jakie wagony dla Krakowa?
InfoTram, PAP, 18.08.2016

MPK Kraków opublikowało SIWZ do przetargu na 
dostawę wagonów tramwajowych. Jakie pojazdy 
chce kupić przewoźnik? Niskopodłogowe, przegu-
bowe o długości minimum 32 m i maksimum 35 
m każdy, wyposażone w klimatyzację. Co ciekawe 
przewoźnik wymaga, aby zostały wyposażone w 
baterie, które umożliwią jazdę bez sieci. Jak już in-
formowaliśmy na łamach InfoTram najistotniejsze 
parametry, decydujące o wyborze oferty, to pa-
rametry techniczne takie jak: wózki jezdne, silnik 
trakcyjny, przekładnia mechaniczna, koła, podłoga 
w przedziale pasażerskim, system ogrzewania i 
schładzania powietrza w tramwaju, otwory okien-
ne w przedziale. Waga tego kryterium wynosi 50 
%. Natomiast druga w kolejności jest cena, której 
waga wynosi 40%. Pozostałe parametry podlega-
jące ocenie: gwarancja na każdy tramwaj ponad 
36 miesięcy (2%), podatność do przemieszczenia 
się elementów ramy wózka (2%), szerokość światła 
otwartych drzwi dwuskrzydłowych (2%). Na pierw-
szą część zamówienia składa się dostawa 35 sztuk 
wagonów tramwajowych i zostanie dostarczona w 
ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kolejne 
dostawy nie więcej niż 15 stuk wagonów tramwa-
jowych do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Umowa ramowa zostanie zawarta na okres do 31 
grudnia 2023 r.

Falista: Jaka będzie trasa tramwajowa?
Marcin Idczak, Głos Wielkopolski, 8.08.2016 

Rozpoczynają się konsultacje w sprawie budowy 
nowej linii tramwajowej. Z ronda Żegrze ma ona 
prowadzić w rejon ulicy Falistej. Budowę nowej 
trasy tramwajowej do ulicy Falistej zapowiedział w 
zeszłym roku Maciej Wudarski, zastępca prezyden-
ta Poznania odpowiedzialny za komunikację miej-
ską. Teraz o planach będą mogli wypowiedzieć się 

mieszkańcy. Linia o długości około 650 metrów, we-
dług Macieja Wudarskiego, będzie miała „gospodar-
ski” charakter. To dlatego, że umożliwi skierowanie 
na ulicę Falistą tramwajów linii nr 5. Zamiast nich 
do pętli Stomil może dojeżdżać część z pojazdów, 
które obecnie swoje trasy kończą na Starołęce. To 
pozwoli zaoszczędzić rocznie około 700 tysięcy zło-
tych na eksploatacji linii tramwajowych (...).

Pierwszy tramwaj Qline w Detroit
Łukasz Pastor, Transport Publiczny, 15.09.2016

Na dwa miesiące przed planowanym terminem do-
stawy, do Detroit dojechał pierwszy tramwaj Qline, 
który będzie obsługiwał nową linię tramwajową. 
Linia zacznie funkcjonować wiosną przyszłego 
roku. Budowa nowej linii to próba ożywienia mia-
sta noszącego łatkę "upadłego". Tramwaj wyprodu-
kowany został przez amerykańskiego producenta 
- fi rmę Brookville Equipment Corporation. Zama-
wiający cieszy się z przedterminowej dostawy. 
- Odebranie tramwaju przed terminem zapewni 
nam to, że mieszkańcy będą mogli prościej odna-
leźć się w nowej rzeczywistości. Da to nam także 
dodatkowy czas na lekcje dla motorniczych - po-
wiedział Paul Childs z fi rmy M-1 Rail. W ciągu kilku 
kolejnych tygodni zakończone zostaną niezbędne 
prace związane z infrastrukturą, zanim tramwaj 
po raz pierwszy pojawi się na Woodward Avenue. 
Trójczłonowy tramwaj Qline ma długość ok. 20,1 m. 
Na pokładzie pojazdu znajdzie się miejsce dla 125 
pasażerów. Tory tramwajowe są budowane w pasie 
drogowym, a więc tramwaj będzie współdzielił dro-
gę z użytkownikami samochodów. Tramwaj Qline 
będzie rozpędzał się do prędkości blisko 60 km/h. 
Na pokładzie tramwajów będzie dostępna sieć bez-
płatnego internetu. Znajdą się w nim także wieszaki 
na rowery oraz klimatyzacja. Tramwaj będzie w peł-
ni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Moskwa kupuje 300 tramwajów
InfoTram, 11.08.2016

Moskwa ogłosiła przetarg na dostawę do 300 tram-
wajów. Mają być trzyczłonowe i niskopodłogowe. 
Zamówienie obejmuje też usługę utrzymania wa-
gonów przez najbliższe 30 lat. Oferty na dostawę 
wagonów można składać do 19 września 2016 
roku. Nie sposób nie postawić pytania czy złoży ją 
UWZ, a więc partner bydgoskiej PESY? Ta para już 
raz zdobyła zamówienie z rosyjskiej stolicy, tyle, że 
dotychczas zrealizowane zostały dostawy zaledwie 
połowy ze 120 zakontraktowanych wagonów Foks-
trot. Według zapewnień przedstawicieli obu fi rm 
wkrótce przekazywanie pojazdów ma być wzno-
wione. PESA liczy nawet na to, że uda się dostar-
czyć wszystkie pozostałe 60 sztuk, o czym mówił 
nam jej szef Tomasz Zaboklicki. Teraz do zdobycia 
jest kolejne zamówienie o wartości nawet 28,5 mld 
rubli za same wagony i niemal drugie tyle za usługę 
utrzymaniową. Wiadomo, że PESA sama w przetar-
gu nie wystartuje. Bo wystartować nie może, do 
udziału w nim będą dopuszczeni tylko producenci 
z Euroazjatyckiej Unii Celnej, o czym pisaliśmy już 
w InfoTram. Ale dalsza współpraca z UWZ nie jest 
przecież wykluczona, wręcz przeciwnie, bardzo 
prawdopodobna. 

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

Nowe rozwiązania konstrukcyjne w 
podstawowych dziedzinach kolejnictwa 
takich jak tabor, nawierzchnia, urządze-
nia sterowania ruchem, trakcja elek-
tryczna powinny odznaczać się dużą 
niezawodnością i sprawnością działa-
nia, która zagwarantuje pełne bezpie-
czeństwo ruchu pociągu. Wymagania 
te powodują konieczność prowadzenia 
wszechstronnych i gruntownych badań 
w warunkach zbliżonych do normalnej 
eksploatacji, co może być spełnione 
przy dysponowaniu odpowiednią bazą 
badawczą, której niezbędną częścią 
składową jest odpowiedni tor doświad-
czalny. Badania prowadzone na torze 
doświadczalnym odznaczają się nastę-
pującymi zaletami:
• przebiegają w warunkach podob-

nych do normalnego ruchu kolejo-
wego, który ich jednak nie zakłóca, 
a równocześnie nie jest zakłócany 
przez te badania,

• warunki eksploatacyjne, zgodnie z 
wymogami badań, mogą pozostać 
niezmienne w ciągu całego okresu 
badań lub też mogą być zmienione 
w zależności od celu pracy badaw-
czej,

• czas niezbędny do uzyskania wyni-
ków skraca się do minimum (w po-
równaniu do badań prowadzonych 
na liniach eksploatowanych) dzięki 
możliwości szybkiego rozpoczęcia 
badań oraz prowadzeniu prac po-
miarowych bez przerw. W przypad-
ku badań trwałościowych skrócenie 
czasu badań wynika z szybkiego 
narastania obciążenia toru na okrę-
gu doświadczalnym co ma bardzo 
istotne znaczenie w procesie badań,

• pozwalają na dokładnego określe-
nie warunków, w których można 
przeprowadzać badania porównaw-
cze. Umożliwia to obiektywną oce-
nę poziomu technicznego badane-
go obiektu,

• stwarzają możliwość prowadzenia 
takich badań w zakresie określonych 
rozwiązań technicznych, które w 
odniesieniu do dużej liczby wyma-
ganych wskaźników nie mogą być 
prowadzone na liniach eksploato-
wanych ze względu na zbyt długi 
czas trwania badań oraz ze względu 
na prawdopodobieństwo wzajem-
nego zakłócania przebiegu badań 
i ruchu kolejowego a także wzajem-

nego zagrożenia bezpieczeństwa,
• pozwalają na uzyskanie szybkich 

wyników badań, co daje możliwość 
podejmowania właściwych decyzji 
w planach inwestycyjnych jak rów-
nież decyzji zakupu sprawdzonego 
wyrobu,

• przyspieszają rozwój prototypów 
i ich badań, co w znaczny sposób 
skraca czas niezbędny do rozpoczę-
cia produkcji seryjnej a tym samym 
przyspiesza dostawę gotowych wy-
robów. 

Pierwsze analizy budowy toru doświad-
czalnego w Polsce pojawiły się w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 
1951 roku powołano do funkcjonowa-
nia Instytut Naukowo-Badawczy Ko-
lejnictwa w Olszynce Grochowskiej i 
tam chciano ulokować tor badawczy. 
Wymieniano również ze względu na 
dogodne warunki terenowe okolice 
Sochaczewa. Dyskusje i analizy prowa-
dzone na ten temat w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych nie doczekały 
się jednak konkretnych rozwiązań.
 W latach siedemdziesiątych, gdy 
wówczas w Polsce transport kolejowy 
pasażerski i towarowy odgrywał zna-

20 lat funkcjonowania Ośrodka Eksploatacji Toru Doświad-
czalnego - geneza, badania oraz charakterystyka techniczna 

Streszczenie: W artykule opisana jest historia powstania toru doświadczalnego, jakie przesłanki przyczyniły się do budowy takiego obiektu. 
Podano charakterystykę techniczną infrastruktury, różne rozwiązania budowy podtorza. Wymieniono badania prowadzone na torze w dzie-
dzinie dróg kolejowych.

Słowa kluczowe: Tor Doświadczalny; Podtorze; Badania 

Abstract: The article describes the history of the track experimental evidence which contributed to the construction of such a facility. Given 
the technical characteristics of the infrastructure, diff erent solutions subgrade construction. Lists studies carried out on the track in the fi eld 
of railway.

Keywords: Track Testing; Substructure; Research

20 years operation of the Centre for Sustainable Track Experimental - 
genesis, research and technical characteristics
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czącą rolę powrócono do tematu. Do-
minująca rola transportu kolejowego 
powodowała, że na PKP konieczne były 
zmiany jakościowe w zarządzaniu, or-
ganizacji i technologii przewozów jak 
również zmiany techniczne, które spo-
wodowałyby wzrost trwałości i nieza-
wodności urządzeń technicznych oraz 
modernizacje rozwiązań konstrukcyj-
nych. To były wówczas główne nurty 
prac naukowych Centralnego Ośrodka 
Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. 
Wszystkie unowocześnienia, które za-
mierzano wprowadzić na kolej musiały 
zostać poddane badaniom laborato-
ryjnym oraz zweryfi kowane w normal-
nych warunkach eksploatacyjnych, co 
zawsze napotykałoby na liniach PKP na 
utrudnienia. I tak pojawiły się następne 
plany lokalizacyjne toru doświadczalne-
go : Górny Śląsk, okolice Huty Katowice, 
Pustynia Błędowska, okolice Wrocławia 
– Jelcz, Bielawa. Pomimo różnych kon-
cepcji, ze względów ekonomicznych 
budowa nie doczekała się realizacji. 
 Lata osiemdziesiąte to nowe okolicz-
ności sprzyjające budowie toru. Rodzaj 
i charakter prac prowadzonych przez 
Centrum Naukowo – Techniczne Kolej-
nictwa powodował konieczność prowa-
dzenia badań w warunkach zbliżonych 
do normalnej eksploatacji w zakresie 
zagadnień nawierzchniowych jak i ta-
borowych. Branże zajmujące się dosko-
naleniem techniki kolejowej w dziedzi-
nie produkcji taboru i szyn wykazywały 
również duże zainteresowanie budową 
poligonu badawczego. 
 Po wieloletnim okresie analiz i poszu-
kiwań na lokalizację okręgu doświad-
czalnego wybrano okolice Żmigrodu.

Podstawowe koncepcje budowy 
okręgu doświadczalnego

We wszystkich projektach, które zaczę-
ły pojawiać się w pierwszej połowie lat 
osiemdziesiątych zakładano, że okręg 
doświadczalny (rys. 1) powinien składać 
się z przynajmniej dwóch zamkniętych 
struktur torowych, które tworzyłyby 
duży i mały okrąg. Układy te muszą 
być powiązane ze sobą oraz połączo-
ne z siecią kolejową. W składzie okręgu 
doświadczalnego powinna się znaleźć: 
stacja zdawczo – odbiorcza oraz dodat-
kowe tory o różnym przeznaczeniu, bu-
dynek administracyjno- socjalny i inne 

obiekty i stanowiska techniczne.
 Duży okrąg miał być przeznaczony 
głównie do prowadzenia komplekso-
wych badań lokomotyw, wagonów i in-
nych pojazdów szynowych przy dużych 
prędkościach jazdy (300km/h), oraz roz-
jazdów badawczych przystosowanych 
do 200 km/h. Mały okrąg to przede 
wszystkim narzędzie do prowadzenia 
badań trwałościowych nawierzchni, 
taboru i innej infrastruktury kolejowej. 
Stacja zakładowa to tory dla wagonów 
pomiarowych, badanego taboru oraz 
ciężkiego pociągu próbnego około 
5000 – 6000 ton brutto, ponadto tory 
rewizyjne, objazdowe, za – i wyładunko-
we dla materiałów nawierzchniowych, 
tor wyciągowy z trójkątem do obraca-
nia składów, tor dodatkowy z małymi 
łukami do badań taboru. Planowano 
również budowę specjalnego wydzielo-
nego toru na potrzeby badawcze wojsk 
inżynieryjnych. 

Główne argumenty budowy 
okręgu doświadczalnego

Budowa toru była ściśle powiązana z 
tematyką prac naukowych zawartych w 
Centralnym Programie Badawczo – Roz-
wojowym 
nr CBPR 9.3 na lata 1986 – 90. Jego głów-
ne dziedziny, które miały służyć celom 
użytkowym to:
• zwiększenie trwałości nawierzchni 

kolejowej,
• zwiększenie niezawodności zasila-

nia trakcji elektrycznej,
• poprawa stanu technicznego tabo-

ru,
• budowa nowoczesnych wagonów i 

pojazdów trakcyjnych,
• automatyzacja procesów rozrządza-

nia wagonów,
• racjonalizacja ruchu kolejowego,
• modernizacja i wyposażenie torów 

ogólno-ładunkowych na stacjach.

Aby uzyskać konkretne rozwiązanie 
techniczne lub gotowy wyrób kon-
strukcyjny należało prowadzić wszech-
stronne badania i pomiary w warunkach 
eksploatacyjnych. Pod tym względem 
tor doświadczalny stanowił doskonały 
poligon badawczy w szczególności dla 
pierwszych czterech zagadnień, bo-
wiem zapewniał kompleksowość badań 
alternatywnych rozwiązań i ich porów-
nanie oraz ograniczał czas badań do 
minimum. Niżej wymieniona tematyka 
badań w dziedzinie dróg kolejowych 
ujętych w programie CPBR 9.3 oraz in-
nych nie wchodzących w jego zakres 
najlepiej uzasadnia cel budowy obiektu.
• Sprężyste przytwierdzenia typu SB-3 

szyn UIC do podkładów betono-
wych (zamówienie rządowe CPBR, 
w 1989 roku planowano rozpocząć 
produkcję 2 milionów sztuk/rok).

• Badanie trwałości eksploatacyjnej 
szyn o wysokiej wytrzymałości; ob-
rabianych cieplnie, naturalnie twar-
dych (stopowych), z procesu ciągłe-
go odlewania(CPBR).

• Badania serii informacyjnej przy-
twierdzeń sprężystych szyn do pod-
kładów drewnianych (CPBR).

• Badania złączy wzmocnionych do 
szyn UIC60 i S49 na podkładach 
drewnianych i betonowych(CPBR).

• Badania doboru podrozjazdnic be-
tonowych w rozjeździe S49-190-1:9.

• Badania trwałościowe podkładów 
wykonanych z drewna odpadowe-
go przez klejenie i łączenia wkładka-
mi.

• Badania rozwiązań wzmacniających 
podkłady drewniane w strefach 
podszynowych (dotyczy to podkła-
dów wykonanych z drewna gorsze-
go gatunku).

• Optymalizacja współpracy koła z 
szyną (określenie własności materia-
łów szyn i kół).

 

 

MAŁY OKR G ~ 7,8 km 
DU!Y OKR G ~ 39 km 
R=3000 m 

R=2000 m 

R=900 m 

R=600 m 

Stacja 

Zakładowa 
Stacja  migród 

POZNA  

[Rawicz] 

WROCŁAW 

[Oborniki !l"skie] 
1. Szkic projektowanego Poligonu Badawczego PKP według koncepcji z 1986 roku
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• Ocena jakości warstw ochronnych 
torowiska : planowano przeprowa-
dzić badania porównawcze warstw 
ochronnych pod podsypką stoso-
wanych na PKP. Na kilku 100 me-
trowych odcinkach Małego Okręgu 
zaprojektowano warstwy z piasku 
średniego, z gruntu stabilizowane-
go oraz z warstwy składającej się z 
włókniny z tworzywa sztucznego. 
Na pozostałej części jako warstwa 
porównawcza miała być zastoso-
wana pospółka. Badania wynikały z 
potrzeby weryfi kacji stosowanych 
oraz nowych wprowadzanych spo-
sobów wzmacniania podtorza. 
Wynikiem porównań przydatności 
różnych wzmocnień torowiska w 
aspekcie ich trwałości i wpływu na 
stan eksploatowanego toru miała 
być weryfi kacja stosowanych roz-
wiązań i wyznaczenie nowych kie-
runków prac rozwojowych.

Na miejsce ulokowania poligonu do-
świadczalnego PKP wybrano okolice 
Żmigrodu na terenie województwa dol-
nośląskiego. Zadecydowało o tym sku-
pienie wielu zakładów przemysłowych 
produkujących tabor kolejowy między 
innymi: HCP Cegielski w Poznaniu, Za-
stal w Zielonej Górze, PAFAWAG we Wro-
cławiu, Zakłady w Świdnicy oraz liczne 
zakłady naprawy taboru kolejowego. 
Ponadto w okolicy zlokalizowane było 
liczne zaplecze naukowe : Politechnika 
Wrocławska, Politechnika Poznańska, 
Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Zielonej 
Górze, Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk In-
żynieryjnych we Wrocławiu. Inne zalety 
lokalizacji to : płaski teren, małe zalesie-
nie, oraz niewielka odległość do stacji 
kolejowej Żmigród, zlokalizowanej na 
linii kolejowej E59 Wrocław - Poznań. Ist-
niejący układ drogowy zapewniał rów-
nież dogodne połączenie komunikacyj-
ne z innymi miejscowościami (Rys. 2).
 Dodatkową przesłanką budowy po-
ligonu badawczego jaka wówczas się 
pojawiła, oprócz potrzeb PKP, była moż-
liwość eksportu szyn i taboru, który mu-
siał odpowiadać wysokim wymaganiom 
technicznym. Przynależność PKP do 
takich organizacji jak, UIC, ORE, OSŻD i 
pełnienie w tym okresie przez Polskę 
funkcji Centrum Koordynacyjnego do 
spraw perspektywicznego rozwoju ta-
boru kolejowego obligował do tego 
przedsięwzięcia. 

Planowany zakres
 i przebieg budowy obiektu

Wstępne założenia zakładały najpierw 
budowę Małego Okręgu, planowano ją 
rozpocząć w 1987 roku a uruchomienie 
pełnej eksploatacji w 1990 roku. Liczo-
no, że niektóre badania będzie można 
rozpocząć już w 1989 roku. Duży Okrąg 
zaplanowany był w drugiej kolejności. 
W początkowej fazie przewidywano, że 
ukończenie kompleksowe całego obiek-
tu zrealizowane będzie do 1992 roku. 
W dniu 24.09.1986 roku budowa Małe-
go Okręgu została włączona do CPBR i 
zostały przyznane fundusze na ten cel, 
które jednak okazały się nie wystarcza-
jące po aktualizacji założeń technicz-
no-ekonomicznych przesunięto na rok 
1997 ukończenie kompleksowe Poli-
gonu Badawczego PKP. Budowa obiek-
tu rozpoczęła się w połowie 1987 roku 
i zgodnie z założeniami miała zostać 
ukończona w 39 miesięcy, a w kolejnych 
9 miesięcy miało nastąpić wyposażenie 
i uruchomienie jazd próbnych. Budowa 
jednak w pewnym momencie trafi ła na 
wielkie zmiany ustrojowe w Polsce, w 
wyniku których, nastąpiła reorganiza-
cja wszelkich struktur, co przyniosło ze 
sobą zmianę formy fi nansowania a na-
wet wstrzymanie budowy na dwa lata. 
Proces ten spowodował wydłużenie 
budowy do 111 miesięcy ( rys. 3). Budo-
wę można podzielić na IV etapy. I etap 
najkrótszy ale zarazem najbardziej sta-
bilny, fi nansowany był z Urzędu Postępu 
Naukowo- Technicznego i Wdrożeń. Pra-
ca przebiegała zgodnie z planem reali-
zacyjnym bez zakłóceń, jednak 13 maja 
1989 roku UPN–T i W wstrzymuje fi nan-
sowanie ze środków CPBR nr 9. Decyzja 
ta spowodowała, że do fi nansowania 
budowy włączyła się DG PKP, Komitet 
Badań Naukowych, Centralny Fundusz 
Rozwoju Nauki i Techniki oraz Huta Ka-
towice, Huta Świerczewski oraz HCP 
Cegielski, ale środki fi nansowe były nie-
wystarczające i tempo budowy obiektu 
zostało wyhamowane. Skupiono się na 
stanowisku do zderzeń pojazdów szyno-
wych. III etap – najtrudniejszy związany 
z transformacją ustrojową a zwłaszcza 

zmiany w sferze gospodarczej spowo-
dowały przerwy w fi nansowaniu przed-
sięwzięcia i przerwanie prac. Skupiono 
się nad zabezpieczeniem istniejącej in-
frastruktury, uporządkowaniem terenu 
oraz prowadzono roboty wykończenio-
we przy wiaduktach. IV etap to bardzo 
intensywne prowadzenie robót mające 
na celu ukończenie zadania, przydzie-
lone środki przez DG PKP oraz przede 
wszystkim wsparcie materiałowe wy-
twórców materiałów nawierzchniowych 
spowodowały intensyfi kację robót oraz 
zmniejszenie planowanych nakładów 
fi nansowych.(Tabela 1) [1].

Udział instytucji naukowych 
w procesie budowy i eksploatacji 
obiektu

Założone parametry eksploatacyjne dla 
Małego Okręgu wskazywały, że poza 
przyjętą w projekcie konstrukcją na-
wierzchni oraz jakością użytych mate-
riałów, o trwałości budowanego obiektu 
będą decydowały również takie czyn-
niki, jak jakość robót podtorzowych, 
duża dokładność robót przy montażu i 
ułożeniu toru, a następnie prawidłowe 
wykonanie robót wykończeniowych. W 
związku z tym zdecydowano, że jakość 
robót podtorzowych będzie kontrolo-
wana przez Instytut Inżynierii Lądowej 
Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów ( Filia Wrocław). 
Biorąc pod uwagę spodziewane obcią-
żenie jakie wystąpi na torze do badań 

2. Lokalizacja toru doświadczalnego

 
Plan            

Realizacja            
 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

 

3. Plan i rzeczywista realizacja budowy poligonu doświadczalnego PKP
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podchodzono w sposób niekonwencjo-
nalny, zdecydowano o potrzebie rozsze-
rzenia ich zakresu o badania nośności 
CBR określane laboratoryjnie, badania 
uziarnienia służące do określania różno-
ziarnistości kruszyw, które to parametry 
mają istotny wpływ na nośność i stabil-
ność mechaniczną warstw. Ze względu 
na rodzaj stosowanych kruszyw prowa-
dzono również badanie zagęszczenia 
wg metody Proctora zmodyfi kowanego.
 Warunki odbioru w zakresie materia-
łowych rodzajów i zasad odbioru podto-

rza wyróżniają:
Odbiór materiału (grunt i kruszywo)
• kontrola gruntu zastosowanego w bu-

dowie nasypu:
 - wskaźnik nośności CBR
 - wskaźnik różnoziarnistości
 - wskaźnik piaskowy
 - kapilarność bierna
• kontrola kruszywa
 - wskaźnik nośności metodą VSS
 - wskaźnik różnoziarnistości
 - ścieralność w bębnie Devala i Los 

Angeles

 - nasiąkliwość
 - odporność na działanie mrozu
Odbiór prawidłowości wbudowania 
gruntów i kruszyw
• prawidłowość ułożenia warstwy 

ochronnej:
 - wskaźnik zagęszczenia podłoża 

oraz warstw nasypu
 - grubość warstwy
 - warunek Terzaghiego na styku 

warstw zmieniających swoją struk-
turę

 - wskaźnik nośności CBR warstwy 
torowiska dla Is = 0,95

• kontrola prawidłowości zbudowania 
nasypów:

 - wskaźnik zagęszczenia podłoża 
oraz warstw nasypu

 - warunek Terzaghiego na styku 
warstw zmieniających swoją struk-
turę

 - wskaźnik nośności CBR warstwy 
torowiska dla Is = 0,95

• prawidłowość ułożenia warstwy odci-
nającej:

 - grubość warstwy
 - warunek Terzaghiego na styku 

warstw zmieniających swoją struk-
turę

 - wskaźnik nośności metodą VSS
Wyniki badań przedstawione w raporcie 
końcowym z badań geotechnicznych 
podtorza Małego Okręgu ( IBDiM-TW 
08195/W-154) mogą być użyte dla :
• ustalenia parametrów technicznych 

konstrukcji podtorza, czego wyni-
kiem stać się mogą ekspertyzy wy-
szczególnionych elementów kon-
strukcji podtorza, 

• określenia stanu podtorza z wnioskami 
dotyczącymi zmian technologii,

• wykonania robót należących do zakre-
su bieżącego utrzymania, planu od-
nów w celu wprowadzenia zmian 
likwidujących przyczyny nadmier-
nych zmian deformacyjnych,

• stworzenia dokumentacji technicznej 
modernizacji elementów obiektu 
obejmującej także likwidację zagro-
żeń deformacyjnych pochodzących 
z błędów konstrukcji, wad wyko-
nawczych lub założeń materiałowo 
– technologicznych.

W trakcie budowy, parametrem najczę-
ściej mierzonym był wskaźnik zagęsz-
czenia, średnia jego wartość dla warstwy 
ochronnej wynosi 1,02 z odchyleniem 
standardowym 0,02, a dla warstwy na-

Rok Kwartał Przebieg prac

1987

II
23.06. 1987 rozpoczęcie budowy, uruchomienie placów budów: zaplecza, 

toru dojazdowego, stacji zakładowej, 2 wiaduktów, wykonano linie 
energetyczne

I okres – budowa w ramach 
CPBR nr 9.3 finansowana 

ze środków UPNT i W (50% 
zaawansowania)

III

IV

1988

I
Rozpoczęto wykup gruntów, przebudowano stację Żmigród, zakończo-
no budowę toru dojazdowego, rozpoczęto budowę stacji zakładowej, 

wykonano drogi objazdowe przy czterech wiaduktach, rozpoczęto budowę 
nasypów

II

II okres – budowa finansowana 
przez DG PKP, CFRN i T i KBN, 
częściowo Huta Katowi-ce i 
Świerczewski, HCP Cegielski 

(82% zaawansowania)

III

IV

1989

I

Zakończono wykonywaną sukcesywnie dokumentację PT, zbudowano tor 
łącznikowy i wyciągowy, zbudowano 2 tory główne stacji zakładowej, 

budowa trzech wiaduktów była w dużym stopniu zaawansowana

II

III

IV

1990

I

Ukończono budowę stacji zakładowej, wykonano stanowisko do badań 
zderzeń pojazdów szynowych, usunięto wszystkie kolizje w 40 miejscach, 

przełożono rzekę Krępę na długości 1 km

II

III

IV

1991

I

Zakończono budowę 2 wiaduktów, zakończono roboty ziemne na trasie 
Okręgu, rozpoczęto budowę podstacji trakcyjnej, zaawansowano budowę 

fundamentów pod słupy trakcyjne

II

III

IV

III okres budowy – czasowe 
wstrzymanie prac, likwidacja 

uciążliwości budowy dla otocze-
nia (87% zaawansowania)

1992

I

Zakończono budowę 2 wiaduktów, z uwagi na czasowe zatrzymanie bu-
dowy zabezpieczono 5 wiadukt, drogę objazdową roboty ziemne na trasie 

okręgu, oraz konstrukcję budowanej podstacji trakcyjnej 

II

III

IV

1993

I

Zakończono budowę ostatniego wiaduktu, uporządkowano drogi objaz-
dowe i dojazdy do pól, zlikwidowano uciążliwość budowy dla otoczenia, 

zabezpieczano budowę Okręgu 

II

III

IV

IV okres budowy finansowany 
przez DG PKP przy wsparciu 

przemysłu ( bezpłatna dostawa 
materiałów) (97% zaawanso-

wania)

1994

I
Zakończono roboty podtorza i ułożono nawierzchnię na Okręgu, zamon-

towano rozjazdy i przęsła szynowe, zbudowano tor z małymi łukami, zbu-
dowano obejście mostu doświadczalnego, zaawansowana elektryfikacja, 

adaptacja bazy budowy dla CNTK

II

III

IV

1995

I

Zakończenie robót torowych, ciąg dalszy elektryfikacji, montaż urządzeń 
srk, uporządkowanie terenu, przygotowanie obiektu do eksploatacji, 

utworzenie w CNTK Działu Eksploatacji Toru Doświadczalnego

II

III

IV

1996

I
Ukończono elektryfikację, uruchomiono system srk, wykonano odbiory 

techniczne podtorza i innych urządzeń, zestawiono pierwszy pociąg próbny 
o masie 2000 t, 

II

III

Tab. 1. Przebieg budowy
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sypu, odcinającej i podłoża gruntowe-
go 1,00 z odchyleniem standardowym 
0,04. Badania uziarnienia pozwoliły na 
określenie stabilności na styku warstw, 
między nasypem a warstwą ochronną, 
warstwą ochronną a warstwą klińca oraz 
warstwą klińca a nawierzchnią tłucznio-

wą. Dzięki temu, że materiały zostały 
prawidłowo dobrane spełniono waru-
nek sztywności i nośności. Prowadzona 
od początku budowy kontrola labora-
toryjna umożliwiła dobór właściwych 
materiałów do budowy, weryfi kacje 
rozwiązań na etapie projektu, kontrolę 

jakości robót przy jednoczesnej kon-
troli geodezyjnej. Wykonane badania, 
przy znacznie zróżnicowanej konstrukcji 
podtorza i przy zróżnicowanym podłożu 
gruntowym oraz bogaty materiał archi-
walny wykonanych badań laboratoryj-
nych, umożliwią w przyszłości, podczas 

 

6. Lokalizacje różnych rozwiązań konstrukcji nawierzchni 
na wydzielonych sekcjach toru nr 2

5. Przykładowe charakterystyki oraz krzywe uziarnienia

4. Przykładowa metryka geotechniczna Małego Okręgu
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badań zmęczeniowych, określenie de-
formacji jakie mogą wystąpić w wyniku 
ekstremalnych obciążeń [3]. Po ponad 
trzyletniej eksploatacji i łącznym obcią-
żeniu wynoszącym 18 Tg, w celu ustale-
nia stanu istniejącego podtorza Instytut 
Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocław-
skiej przeprowadził badania zagęszcze-
nia gruntów podtorza Małego Okręgu. 
Sondowania wykonywano lekką sondą 
udarową typu ITB-ZW z końcówką stoż-
kową, średnio co 50 m przemiennie po 
obu stronach toru do głębokości 3,0 
m. Miejsce sondowań przyjęto w taki 
sposób, aby uzyskać miarodajne wyniki 
dla każdej z 26 sekcji oraz dla każdego 
układu gruntów w podtorzu. Pobrano 
również próbki gruntów w celu spraw-
dzenia makroskopowego ich rodzaju w 
poszczególnych warstwach oraz ozna-
czono nawiercony poziom wody grun-
towej. Na podstawie przeprowadzonych 
badań i analizy wyników stwierdzono, 
że grunty w podtorzu są bardzo zagęsz-
czone. Wskaźniki zagęszczenia warstwy 
ochronnej zawierają się w granicach 
0,98 ≤ Is ≤ 1,01, dla gruntów w nasy-
pie 0,94≤ Is ≤1,01, warstwę odcinającą 
określa wskaźnik w granicach 0,90≤ Is 
≤1,01 a wskaźnik gruntów podłoża na-
sypów zawiera się w granicach 0,98≤ Is 
≤1,01[4].

Charakterystyka techniczna 
istniejącego obiektu

Krzywoliniowy, zamknięty kształt Okrę-
gu Doświadczalnego o długości 7725 m 
zbudowany jest z 25 sekcji torowych o 
długości 300 m i sekcji rozjazdowej 225 
m. Nawierzchnia wyposażona jest w 
szyny UIC 60 częściowo na podkładach 
betonowych różnego typu oraz drew-
nianych – z drewna miękkiego i twarde-
go. Poprzez odpowiednio dobrane roz-
mieszczenie poszczególnych rodzajów 
podkładów oraz różnego rodzaju przy-
twierdzeń, uzyskano odcinki toru różnią-
ce się pod względem konstrukcyjnym 
jak i położeniem w planie, (rys. 6). Ma to 
istotne znaczenie w prowadzeniu róż-
nego rodzaju badań nawierzchniowych. 
Podtorze toru pętli doświadczalnej sta-
nowi nasyp wykonany z gruntu prze-
puszczalnego(piasek,żwir) zabezpieczo-
ny od góry warstwą ochronną (warstwa 
odsączająca z klińca i warstwa szczelna z 
niesortu kamiennego zagęszczonego), a 

od dołu warstwą odcinającą od podłoża 
gruntu rodzimego(żwir i pospółka oraz 
niesort kamienny). Zbudowano również 
kilka odcinków doświadczalnych gdzie 
do warstwy ochronnej użyto kliniec z 
Czarnego Boru, starą podsypkę z Wrocła-
wia Głównego, piasek średnioziarnisty, 
wysiewki oraz zastosowano stabilizację 
cementem. Zasadnicze odwodnienie 
podtorza stanowią rowy boczne i od-
prowadzające. Okręg Doświadczalny 
jest torem bezstykowym. Zbudowany 
jest z odcinków prostych o długościach 
1313,9 m i 543,9 m oraz łuków o promie-
niach R=600 m i h = 150mm, R=700 m 
i h = 115 mm, R = 800 m i h = 90 mm, 
R = 900 m i h = 100 mm. W profi lu po-
dłużnym pętla doświadczalna składa się 
z odcinków położonych w poziomie i na 
pochyleniach 1‰ i 2‰. Wbudowane 
są rozjazdy nr 20 i nr 21.Wyposażenie 
obiektu stanowią również tory stacji za-
kładowej, w których skład wchodzą tor 
nr 1 o długości użytkowej 973 m, tor nr 3 
i 3a o długości 852 m, tor nr 5 o długości 
użytkowej 352 m, tor nr 7 - 224 m, tor 
żeberkowy nr 1c z kanałem rewizyjnym 
o długości użytkowej 66 m tor wyciągo-
wy nr 8a, który położony jest w łuku o 
promieniu 605 m jego długość użytko-
wa to 1000 m oraz tory wchodzące w 
skład trójkąta do obracania składów, tor 
nr 10 w kształcie łuku o promieniu 150 
m, tor wyciągowy nr 8 i tor dojazdowy 
nr 1a. Cały układ torowy przedstawia ry-
sunek 8. Na całym obiekcie wbudowano 
12 rozjazdów. Całość połączona jest ze 
stacją PKP Żmigród torem dojazdowym 
– tor nr101 i nr 1a , ułożonym w części 
nieczynnej linii kolejowej 317 Żmigród 
–Wąsosz [2].

Prace badawcze prowadzone 
na torze doświadczalnym

W okresie od 12 września 1996 roku do 
31 grudnia 2015 r. na Torze Doświadczal-
nym zrealizowano łącznie 446 projektów 
badawczych ze znaczną przewagą ba-
dań taboru kolejowego (Rys. nr 9). Rys. 
nr 10 obrazuje ilość prac badawczych 
na torze doświadczalnym w rozbiciu na 
poszczególne lata. Badania w dziedzinie 
dróg kolejowych prowadzone były w 
początkowym okresie eksploatacji. Niżej 
wymieniono przydzielone zadania ba-
dawcze. 
• Badania trwałości rozjazdu UIC 60-

300-1:9 na podrozjazdnicach beto-
nowych.

• Badania podkładów betonowych z 
przytwierdzeniem SB3.

• Badanie szyn UIC produkcji Huty Ka-
towice.

• Degradacja podsypki w procesie 
eksploatacji toru doświadczalnego.

• Zmienność podłoża podkładów w 
procesie eksploatacji toru doświad-
czalnego.

Po czteroletniej eksploatacji Toru i łącz-
nym obciążeniu 21 Tg rozpoczęto pracę 
pod nazwą: 
 Wpływ eksploatacji na konstruk-
cję i podtorze toru doświadczalne-
go(9610/32). Wykonano badania i 
pomiary przestrzennego położenia 
toru, parametrów geometrycznych na-
wierzchni, zużycia szyn i zagęszczenia 
gruntów warstw ochronnych oraz grun-
tów podtorza. Jednocześnie zebrano 
rozproszone dane i wyniki pomiarów 
wykonanych wcześniej przed rozpo-
częciem eksploatacji. W wyniku ana-
liz zebranych materiałów i pomiarów 
określono osiadanie konstrukcji toru w 
sekcjach. Największe wartości średnie 
całkowitych osiadań stwierdzono w sek-
cji nr 7 (ymax=86 mm), podtorze tam 
odznacza się stosunkowo małą sztyw-
nością torowiska o średnim module 
Eoi = 126,20 MPa. Słabsze podtorze jak 
i skomplikowany układ geometryczny i 
jego sztywna konstrukcja, która składa 
się z podkładów PS-83 z przytwierdze-
niem SB-4(B) wraz ze stykami łączonymi 
łubkami 4 otworowymi przyczyniają się 
do powstawania zwiększonych osiadań. 
Dodatkowym czynnikiem jest również 
duża niejednorodność podtorza charak-
teryzująca się współczynnikiem zmien-
ności modułu z = 38 % [5].

Remonty i utrzymanie toru
 doświadczalnego

Cały tor doświadczalny był wykonany 
jako tor klasyczny i zdawano sobie spra-
wę, że w przyszłości mogą występować 
trudności z jego utrzymaniem. W 2002 
roku przystąpiono do remontu, zespa-
wano szyny UIC60 na długości 6600 m 
( 559 spawów), przełożono toki szynowe 
na łuku R 600, uzupełniono podsypkę 
tłuczniową na całej długości toru opro-
fi lowano i następnie podbito tor. Na wy-
raźne sugestie służby drogowej IK zosta-
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wiono część toru klasycznego o długości 
1125 m mając nadzieję, że w przyszłości 
będą prowadzone badania nawierzch-
niowe i stan taki ułatwi wymianę kon-
strukcji. Następne prace wykonywano: 
w 2011 roku – spawanie szyn na dłu-
gości 480 m ( 44 spawy), w roku 2012 
zespawano 330 m toru ( 30 spawów). W 
2014 roku w wyniku degradacji w sekcji 
nr 2 podkładów w strefi e podszynowej, 
w wyniku czego nastąpiło poszerzenie 
toru w niektórych miejscach o 15 mm 
przystąpiono do wymiany podkładów( 
rys 11). Bukowe podkłady z 1994 roku 
zastąpiono dębowymi na całej sekcji o 
długości 300m. Przecięto tor w 4 miej-
scach i odsunięto szyny aby umożliwić 
zdemontowanie starych podkładów, 
rozsunięto na boki podsypkę tłucz-
niową, zagęszczono warstwę poniżej 
podkładów. Na tak przygotowane pod-
łoże ułożono tor i wykonano wszystkie 
czynności wynikające z technologii tego 
typu robót. Podobnie wykonano prace 
w następnym roku w sekcji nr 1, tam za-
stąpiono podkłady miękkie dębowymi. 
W tym roku również pospawano ostat-
ni odcinek toru w sekcji nr 7 – 315 m ( 
26 spawów). Sekcja nr 7 wyposażona w 
podkłady PS 83 i przytwierdzenie SB-4(B) 

sprawiła najwięcej kłopotów, pojawiły 
się problemy z demontażem przytwier-
dzeń. W związku z tym wszystkie spręży-
ny przecięto szlifi erką kątową i po obcię-
ciu komór łubkowych zespawano szyny 
i zamontowano łapki sprężyste SB – 7. 
Na bieżąco wykonywane są prace utrzy-
maniowe nasypów – koszenie skarp i 
odchwaszczanie półki oraz czyszczenie 
rowów odwadniających odprowadzają-
cych wodę z okolic toru (rys. nr 12).

Podsumowanie

W latach osiemdziesiątych podczas 
planowania badań trwałościowych róż-
nych elementów i części składowych 
nawierzchni kolejowej przewidywano 
osiągnąć największe efekty. Był to wów-
czas bardzo ważny kierunek prac nauko-
wo – badawczych i do tego rodzaju ba-
dań najlepiej nadawał się układ torowy 
w postaci Małego Okręgu. Wyznaczone 
kryterium oceny dla przytwierdzenia 
SB-3 to 300 Tg, a np. dla szyn 800 Tg, przy 
planowanym rocznym obciążeniu 120 Tg 
pozwalało na znaczne skrócenie okresu 
badań. Jako porównanie przyjęto wów-
czas linię magistralną z obciążeniem 
rocznym 30 Tg. Znaczne skrócenie czasu 
badań, powoduje szybszą ocenę wyro-
bu a co za tym idzie szybsze wdrożenie 
do eksploatacji. Koszt takich badań nie-
stety jest bardzo wysoki, a zmiany przez 
które przechodziły PKP spowodowały, że 
w bardzo krótkim czasie zrezygnowano 
z takiego typu badań. Realne potrzeby 
sprawiły, że większość badań na torze to 
badania taborowe. Już w czasie projek-
towania brano pod uwagę możliwość 

odkładania na zbyt odległe lata budowę 
Dużego Okręgu i dlatego starano się do-
brać parametry Małego Okręgu tak, aby 
umożliwić prowadzenie tego rodzaju 
badań. Wydarzenia i okoliczności, które 
zaistniały w czasie budowy poligonu 
doświadczalnego PKP spowodowały, że 
Mały Okrąg jest jedynym układem toro-
wym, który od 20 lat zaspokaja potrzeby 
badawcze w rzeczywistych warunkach 
eksploatacyjnych. Na chwilę obecną ob-
ciążenie brutto wynosi 36,5 Tg (2000 rok 
– 21,3 Tg). 
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Katar jest jednym z najmniejszych 
państw świata. Jego powierzchnię 
można przyrównać do powierzchni 
województwa opolskiego, czy święto-
krzyskiego. Jest to zarazem najbogatsze 
państwo, jeśli chodzi o przychód kra-
jowy per capita. Liczba mieszkańców 
wynosi około 2,6 mln, z czego około 
1,5 mln to mieszkańcy stolicy – Dohy. 
Liczby te mogą być trochę mylące, 
ponieważ prawie 90% wszystkich re-
zydentów to osoby, które przyjechały 
czasowo do pracy, bez obywatelstwa 
i bez perspektyw na jego otrzymanie. 
Rdzennych Katarczyków jest zaledwie 
około 300 tys. 
 Za sprawą przychodów z eksplo-
atacji ogromnych złóż gazu ziemnego 
od kilku lat tempo rozwoju Kataru jest 
jednym z najwyższych w świecie. Prze-
jawia się to m. in. w wielkiej ilości reali-
zowanych inwestycji zarówno w bu-
downictwie mieszkalnym, usługowym 
i przemysłowym, jak i w budowie dróg 
kołowych i szynowych. Wszystkie inwe-
stycje prowadzone są z wielkim tem-

pem i rozmachem, a związane to jest ze 
zbliżającym się mistrzostwami świata w 
piłce nożnej w 2022 r. 
 Spółka kolei katarskich powstała w 
2009 r, a pierwsze prace wykonawcze 
rozpoczęto w 2012 na przyszłej stacji 
metra Msheireb. Do aktualnie realizo-
wanych inwestycji kolejowych oprócz 
sieci metra w Doha zaliczyć należy sieć 
tramwajową w nowobudowanym mie-
ście Lusail (Lusail Light Rail Transit). Są to 
inwestycje pierwszej fazy budowy in-
frastruktury kolejowej w Katarze. W fa-
zie drugiej planowana jest rozbudowa 
metra, rozbudowa sieci tramwajowej w 
Lusail i podzielona na kilka etapów bu-
dowa krajowej sieci kolejowej z połą-
czeniami do krajów sąsiednich – Arabii 
Saudyjskiej i Bahrajnu.
 Aktualnie (stan na wrzesień 2016 r.) 
w Katarze nie ma jeszcze ani jednego 
metra drogi szynowej. Pierwsze pociągi 
natomiast mają pojechać według pla-
nu już w 2019 r.
 Ze względu na największe zaawan-
sowanie prac projektowych i wykonaw-

czych, w niniejszym artykule przedsta-
wione są głównie informacje związane 
z metrem w Doha.

Metro

W trakcie projektowania wykona-
no szczegółowe studia geologiczne 
wzdłuż planowanych osi torów. M. in. 
wykonano 123 wiercenia o średnicy do 
84 mm na głębokość od 25 do 70 m 
wraz z pomiarem poziomu zwierciadła 
wody gruntowej. Badania wykazały w 
większości obecność skał wapiennych 
(Simsima Limestone), łupków (Midra Sha-
le) i tzw. rusu (Rus Formation – wapienie 
z przewarstwieniami gliniastymi i gip-
sowymi). Zauważono, że formacje wa-
pienne mają nieregularny układ i dużą 
ilość pustych przestrzeni, spowodo-
wanych zjawiskami krasowymi, bardzo 
niekorzystnych dla prac tunelowych. 
Warstwy wodonośnie zaobserwowano 
na głębokości od 5 do 15 m. Wody te 
zawierają dużą ilość siarczanów i chlor-
ków i są bardzo korozyjne dla stali i be-

Transport kolejowy w Katarze

Streszczenie: W artykule omówiono aktualnie realizowane projekty infrastruktury kolejowej w Katarze, a w szczególności projekt metra w 
Doha. Scharakteryzowano typy używanych konsktrukcji takich jak m. in. tunele i wiadukty z bliższym przyjrzeniem się konstrukcji podtorza. 
W końcowej części podano najważniejsze informacje dotyczące projektu sieci tramwajowej w Lusail i sieci linii dalekiego zasięgu dla pocią-
gów pasażerskich i towarowych.

Słowa kluczowe: Doha Metro; kolej w Katarze; Tunelowanie

Abstract: The article presents the railway infrastructure projects currently carried out in the State of Qatar with specifi c focus on the Doha 
Metro Project. The types of designed structures, such as viaducts and tunnels with a closer look at the construction of the trackbed are 
described in more detail. The last past of the article contains key information about both the Tram Network project in Lusail and the Long 
Distance Lines for the passenger and freight trains. 
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tonu. Średnia temperatura wód wynosi 
aż 28ºC. 
 Budowa metra podzielona została 
na dwie fazy. Faza 1 ma być ukończona 
do Pucharu Świata w 2022 r., natomiast 

Faza 2 ma się rozpocząć w późniejszym 
terminie. W Fazie 1 przewidziano trzy 
linie metra – Czerwoną Linię, biegnącą 
wzdłuż wybrzeża i posiadającą odnogę 
do lotniska oraz Złotą i Zieloną Linię 
przechodzące z zachodu na wschód. 
Wybudowany też zostanie odcinek 
operacyjny, który w następnej fazie bę-
dzie częścią Linii Niebieskiej. Wszystkie 
trzy linie łączą się dwupoziomowo na 
stacji Msheireb, która jest sercem całe-
go systemu. Przewidziano także budo-
wę czterech stacji odstawczo-napraw-
czych, po jednej dla Zielonej i Złotej 
Linii oraz dwie dla Czerwonej, z czego 
jedna z nich znajdować się będzie pod 
ziemią. Na rysunku 2 pokazano linie 
Fazy 1 odpowiadającymi im kolora-
mi, zaś linie Fazy 2 na szaro. W tabeli 1 
przedstawiono długość odcinków i licz-
bę stacji Fazy 1.

 Oprócz wydłużenia wszystkich linii, 
w Fazie 2 przewidziana jest dodatkowa 
linia – Niebieska, biegnąca wokół cen-
trum miasta, jak również kolejne linie 
Zielone i Złota. Wybudowane też zo-
stanie kolejna duża stacja odstawczo-
-naprawcza. W tabeli 2 przedstawiono 
długość odcinków i ilość stacji przewi-
dzianych w Fazie 2. Udział długościo-
wy poszczególnych typów konstrukcji 
przedstawiono w tabeli 3, natomiast 
udział procentowy na rysunku 3. W 
Fazie 1 66% łącznej długości wszyst-
kich linii stanowią tunele (układ dwóch 
tuneli) wykonane maszynami TBM. W 
dalszej kolejności są tunele wykonane 
metodą odkrywkową (14%) – głównie 
stacje i odcinki przyległe oraz wiaduk-
ty (12%). W Fazie 2 najwięcej zajmują 
wiadukty (45%) i tunele TBM (44%), dłu-
gość innych odcinków jest nieznaczna. 
Po ukończeniu wszystkich planowa-
nych odcinków Fazy 1 i 2 procentowy 
udział typów konstrukcji kształtować 
się będzie następująco – tunele TBM – 
52%, wiadukty – 32%, pozostałe tunele 
– 10%, odcinki w poziomie terenu – 4% 
i rampy – 2%.
Każdą linię zaprojektowano jako dwu-
torową w rozstawie 4,0 m w terenie 
otwartym i na wiaduktach oraz nomi-
nalnie 15,7 m w osobnych tunelach. 
Na stacjach podziemnych rozstaw jest 
zwiększony do 17,5 m, w celu uzyskania 
szerokości peronu dwukrawędziowego 
równej 14,4 m. Pociągi zasilane są z trze-
ciej szyny umiejscowionej z boku toru. 
Długość jednego pociągu, w zależności 
od konfi guracji, to 60 m (trzy człony po 

Linia Długość linii Ilość stacji

Czerwona 27 km 12

Zielona 63 km 31

Złota 21 km 11

Niebieska 20 km 9

Tab. 2. Długość poszczególnych linii i ilość stacji 
w Fazie 2

Linia Długość linii Ilość stacji

Czerwona 43 km 18

Zielona 22 km 9

Złota 16 km 10

Operacyjna 4 km 0

Tab. 1. Długość poszczególnych linii i ilość stacji 
w Fazie 1

Tunele Met. okrywk. Rampy Wiadukty W poz. terenu

Faza 1 56 km (x 2) 12 km 2 km 10 km 4 km

Faza 2 57 km (x 2) 9 km 2 km 60 km 5 km

Faza 1 + 2 113 km (x 2) 21 km 4 km 70 km 9 km

Tab. 3. Zestawienie typów obiektów obiektów w Fazie 1 i 2

1. Mapa Kataru

2. Schemat sieci metra w Doha (Faza 1 i 2)
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20 m) lub 120 m (połączone dwa krót-
kie pociągi), a nacisk osi wynosi 16 t.
 Nawierzchnia toru składać się będzie 
z szyn typu 60E1 połączonych w tor 
bezstykowy, przytwierdzeń sprężystych 
i prefabrykowanej płyty betonowej. Ze 
względu na zdarzające się burze pia-
skowe, zrezygnowano z nawierzchni 
podsypkowej. Oceniono, że szybko po-
stępujące zanieczyszczenie podsypki 
wymagać będzie częstych prac utrzy-
maniowych, przez co w dłuższym okre-
sie nawierzchnia podsypkowa staje się 
nieekonomiczna. 
 Ze względu na konstrucję przejmu-
jącą obciążenie od toru metra, a przez 
to ze względu na rodzaj podtorza linię 
metra można podzielić na następujące 
odcinki:
-  tunele,
-  obiekty podziemne wykonane me-

todą odkrywkową (stacje, komory 
rozjazdowe i płytkie tunele),

-  wiadukty,
-  rampy (zarówno łączące tunel z 

powierzchnią terenu, jak i łączące 
powierzchnię terenu z wiaduktem),

-  tory przebiegające w poziomie te-
renu (ewentualnie w niewielkich 
nasypach lub wykopach). Relacje 
wysokościowe pomiędzy poszcze-
gólnymi odcinkami pokazano na 
rysunku 4.

Wszystkie odcinki tuneli Fazy 1 zostały 
ukończone w sierpniu 2016 r. i aktualnie 
prowadzone są prace wykończeniowe i 
instalacyjne w tunelach i odcinki poza 
tunelami. Geometria toru musi być 
sprawdzona, czy nie wymaga zmian. 
Na niektórych odcinkach zmiany geo-
metrii toru w planie i profi lu są nie-
zbędne, ponieważ mimo zakładanej to-
lerancji tunelowania równej ±100 mm, 
nie udało się uniknąć trochę większych 
odchyłek. W tym celu będzie zaprojek-
towana nowa geometria toru wpisują-
ca się w geometrię tunelu, tzw. wriggle 
alignment.
 Drążenie tuneli wykonywane jest 
przez maszyny TBM (Tunnel Borring Ma-
chine) typu EPB (Earth Pressure Ballance) 
gwarantującego balansowanie przez 
maszynę ciśnienia gruntu. Chociaż drą-
żenie tuneli tą metodą jest względnie 
wolne (około 13 m na dzień), to jest to 
bardzo korzystna metoda dla dużych 

miast aktywnych przez całą dobę. Tu-
nele metra w Doha mają wewnętrzną 
średnicę wynoszącą 6170 mm, a gru-
bość elementów tunelu (tubingów) 
wynosi 330 mm. Tubingi są układane 
automatycznie przez maszynę tune-
lującą bezpośrednio po wydrążeniu 
otworu w danym miejscu. Są one z 
zewnątrz zabezpieczone substancją 
antykorozyjną ze względu na wysokie 
położenie zwierciadła wód gruntowych 
i ich wysoką agresywność. Dodatkowo, 
pomiędzy grunt rodzimy i zewnętrzną 

powierzchnię tunelu wprowadza się 
pod ciśnieniem specjalną mieszankę 
cementową. Na dnie tunelu wykonuje 
się betonowe koryto z betonu C25/30, 
tzw. beton pierwszego etapu. W tak 
wykonanym korycie układa się maty o 
specjalnie dobranych właściwościach 
tłumienia wibracji pochodzących od 
przejeżdżających pociągów. Na ma-
tach wykonuje się płytę betonową toru. 
Cały układ to tzw. mass-spring system. 
Wymagany poziom sztywności pod-
torza jest w tym wypadku realizowany 

 

 

 

3. Zestawienie udziału procentowego typów konstrukcji

 

4. Sekcjonowanie odcinków toru metra ze względów konstrukcyjnych

 

5. Przekrój toru metra w tunelu
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przez matę antywibracyjną, ponieważ 
założyć należy, że zarówno sztywność 
elementów betonowych i całego tune-
lu jest na tyle dużą, że przemieszczenia 

jakie doznają pod przejeżdzającym po-
ciągiem metra są bardzo niewielkie, a 
przez to pomijalne.
 We wrześniu 2015 r. w Doha został 

ustanowiony nowy rekord Guinnessa - 
w tym czasie pracowało jednocześnie 
21 tarcz TBM drążących tunele na jed-
nym projekcie komunikacyjnym. Na ry-
sunkach 5-6 pokazano przekroje toru w 
tunelu.
 W celu optymalizacji położenia toru 
w tunelu, zastosowano wzór wyliczają-
cy przesunięcie osi tunelu względem 
osi toru w zależności od przechyłki 
toru i położenia drogi ewakuacyjnej. 
Obydwie drogi ewakuacyjne zaprojek-
towano po wewnętrznych stronach 
układu tuneli, tj. w tunelu lewym dro-
ga ewakuacyjna znajduje się po pra-
wej stronie toru, a w tunelu prawym 
po stronie lewej. Ma to za zadanie uła-
twienie ewakuacji poprzez połączenia 
pomiędzy tunelami. W wypadku drogi 
po zewnętrznej stronie łuku wzory do 
obliczenia przesunięcia poziomego SH 
i pionowego SV przedstawiają się na-
stępująco:

S
H
 = 85 – 0.75 · C,

S
V
 = 1675 + 0.75 · C,

natomiast, gdy droga jest po wewnętrz-
nej stronie łuku:

S
H
 = 85 + 0.75 · C,

S
V
 = 1675.

W powyższych wzorach C oznacza 
przechyłkę wyrażoną w milimetrach, 
wynik przesunięcia również wyrażony 
jest w milimetrach. Łatwo zauważyć, 
że na odcinkach prostych oś tunelu 
odsunięta jest w poziomie o 85 mm 
w lewo lub w prawo, w zależności od 
położenia drogi ewakuacyjnej i 1676 
mm w pionie. Maksymalną przechyłkę 
określono na 100 mm, z tego też wzglę-
du maksymalne przesunięcie tunelu w 
płaszczyźnie poziomej wynosi 160 mm. 
Obciążenie od toru nie jest zatem usta-
wione osiowo z osią geometryczną tu-
nelu. Nie stanowi to jednak problemu 
dla pracy tunelu.
 Tunele wykonane metodami od-
krywkowymi (cut and cover) przewi-
dziane są w miejscach, gdzie profi l 
toru zaprojektowany jest płytko pod 
powierzchnią terenu, i można wtedy 
wykonać prace z powierzchni terenu. 
Przyjęto zasadę, że bezpieczne tune-
lowanie maszynami TBM przeprowa-
dzone może być tylko, gdy nad gór-
ną powierzchnią tunelu pozostaje 
nadal warstwa gruntu o grubości rów-

7. Tunel wykonany metodą odkrywkową

8. Rampa prowadząca do tunelu

 

6. Szczegół posadowienia toru w tunelu
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nej średnicy tunelu, w przeciwnym 
razie należy wykonać tunel metodą 
odkrywkową. W tunelach tego typu na-
wierzchnia w postaci toru na płycie be-
tonowej oparta jest poprzez warstwę 
specjalnego betonu samozagęszczają-
cego na warstwie betonu o o grubości 
ok. 0,6 m ułożonego na płycie spodniej 
konstrukcji. Prefabrykowana płyta beto-
nowa toru wyposażona jest w maty o 
specjalnych właściwościach tłumiących 
drgania i nadających całemu układowi 
odpowiedniej sprężystości. Na rysunku 
7 pokazano typowy przekrój tak wyko-
nanego tunelu.
 Przejścia pomiędzy tunelami a od-
cinkami w poziomie terenu lub wia-
duktami realizowane są poprzez dwa 
rodzaje ramp. Rampy prowadzące od 
poziomu terenu w dół do tunelu wy-
konane są jako koryto o żelbetowych 
ścianach i płycie dolnej grubości około 
1 m (rysunek 8). Układ nawierzchnia – 
podtorze jest tu w zasadzie taki sam 
jak w tunelach wykonanych metodą 
odkrywkową. Na konstrukcji płyty prze-
widziane jest ułożenie warstwy beto-
nu niezbrojonego i zamocowanie na-
wierzchni torowej na płycie betonowej.
 Rampy prowadzące do wiaduktów 
(rysunek 9) wykonane są jako równo-
ległe ściany oporowe wypełnione war-
stwowo odpowiednimi materiałami 
sypkimi gwarantującymi osiągnięcie 
wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. 
Górna warstwa o grubości 20 cm stabili-
zowana jest cementem. Na tak wykona-
nym wypełnieniu pomiędzy ścianami 
oporowymi wykonuje się płytę z beto-
nu zbrojonego o grubości 35-40 cm i 
dopiero na niej układa się nawierzchnię 
toru w postaci prefabrykowanej płyty 
betonowej. Przy konstrukcjach tych 
ramp bardzo ważne jest właściwe za-
gęszczenie układanych warstw. Moduł 
odształcalności wtórnej na górnej po-
wierzchni warstwy ochronnej równego 
120 MPa.
 Również na obiektach mostowych 
(rysunek 10) nawierzchnia w postaci 
toru na płycie betonowej spoczywa 
bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej 
obiektu. Standardowa rozpiętość prze-
sła wiaduktu to 32 m, a najdłuższe zre-
alizowane przęsła w Fazie 1 dochodzą 
do 80 m. W Fazie 2 proponuje się Linię 

 

 

9. Rampa prowadząca do wiaduktu

10. Przekrój toru na wiadukcie

 

11. Przekrój toru w poziomie terenu
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Złotą poprowadzić wiaduktem w pasie 
rozdzielającym główną miejską arterię 
drogową. Wyniknie z tego konieczność 
wybudowania serii czterech wiaduk-
tów o rozpiętościach 140 m przecho-
dzących nad dwupoziomowymi skrzy-
żowaniami drogowymi.
 Jak i dla innych odcinków, tak i dla to-
rów w poziomie terenu również przewi-
duje się nawierzchnię torową na prefa-
brykowanej płycie betonowej (rysunek 
11). W tym przypadku płyta betonowa 
spoczywa na warstwie  betonu grubo-
ści 35 cm mającej za zadanie rozłożenia 
obciążenia na większą powierzchnię na 
odpowiednio dla istniejących warun-
ków gruntowych układu warstw. Górna 
warstwa grubości 50 cm powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszcze-
nia równego 1,0, a moduł odkształcenia 
wtórnego powinien wynosić min 120 
MPa. Podłoże gruntowe powinno cha-
rakteryzować się wskaźnikiej zagęsz-
czenia równym 0,95 i modułem od-
kształcenia wtórnego 45 MPa. Powinno 
też być wyprofi lowane do spadku 5% 
na zewnątrz ze względu na odwod-
nienie. Założona prędkość projektowa 
to 80 km/h w tunelach i do 130 km/h 

poza tunelami. Ze względu na ograni-
czenia powodowane przez istniejącą 
infrastrukturę, zarówno podziemną jak 
i naziemną, w niektórych miejscach nie 
udało się uzyskać zakładanej prędkości 
projektowej. Również niewielkie od-
ległości pomiędzy stacjami w pobliżu 
centrum miasta nie pozwoliły na osią-
gnięcie 130 km/h na odcinkach poza 
tunelami. W niektórych przypadkach 
ograniczono prędkość do 60 km/h. Na 
rysunku 12 pokazano fragment wstęp-
nej analizy ruchu pociągu między sta-
cjami linii czerwonej. Średnia odległość 
między stacjami w tym przypadku to 
około 1,3 km, a średni czas przejaz-
du ze stacji do stacji to 90 s. Prędkość 
średnia (komercyjna) na analizowanym 
odcinku wyniosła 58 km/h, wliczając 
czasy postoju na stacjach wynoszące 
po 30 s. Widać wyraźnie na wykresie, że 
prędkość projektową dobrano właści-
wie, a zwiększenie jej do 100 km/h nie 
przyniosłoby znacznych korzyści. Ana-
lizy dokonano w autorskim programie 
komputerowym Railab.

Sieć tramwajowa w Lusail (Lusail 

Light Rail Transit)

Pisząc o metrze w Doha, nie można nie 
wspomnieć o będącej także w trakcie 
budowy sieci tramwajowej w Lusail. 
Obie sieci, choć w sensie połączeń toro-
wych niezależne, to jednak schodzą się 
na wspólnych stacjach. Sieć LLRT skła-
da się z czterech linii o łącznej długości 
30 km, z czego około 8 km przebiega 
w tunelach wykonanych metodą od-
krywkową. Przystanki zaprojektowano 
w różnych konfi guracjach – z peronem 
wyspowym, z peronami zewnętrznymi 
i rozdzielonymi. Łącznie zaplanowano 
32 stacje/przystanki, z czego 8 pod-
ziemnych. Planuje się jeszcze powięk-
szenie zaprojektowanej sieci o kolejne 
11 km i kilkanaście przystanków. Zasila-
nie pociągu zaprojektowano z sieci gór-
nej (w tunelach) i z trzeciej szyny umiej-
scowionej w osi toru (poza tunelami).
 Ze względu na wiele skrzyżowań z 
drogami oraz na inne istniejące ogra-
niczenia założona prędkość projektowa 
wynosząca 70 km/h, zgodnie z prze-
widywaniami, nie została osiągnięta 
na części trasy, a przez to oczekiwana 

 

 

12. Wykres ruchu pociągu dla odcinka linii czerwonej
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prędkość komercyjna na niektórych 
odcinkach będzie wynosić około 30 
km/h. Średni czas podróży pomiędzy 
kolejnymi przystankami wynosić bę-
dzie 1-2 min. Oczekuje się, że dziennie 
z tramwaju korzystać będzie około 50 
tys. pasażerów. Samo Lusail również 
jest bardzo ciekawym projektem. Jest 
to całkowicie nowe miasto budowane 
dla 200 tys. mieszkańców na północ od 
Doha. Będzie posiadać centra mieszka-
niowe i biurowe, szkoły, szpitale, centra 
handlowe itd.

Sieć kolejowa dalekiego zasięgu

Planowana sieć kolejowa pasażersko-
-towarowa dalekiego zasięgo nie tylko 
połączy stolicę z innymi miastami, ale 
również z innymi krajami GCC (Gulf 
Cooperation Council) takimi jak Arabia 
Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie i Oman. Przewidu-
je się wybudowanie pięciu głównych 
linii: towarową z portu Mesaieed do 
Ras Laff an, o ruchu mieszanym z Doha 
do Dukhan, z Doha do Al Shamal i z 
Doha do Arabii Saudyjskiej oraz linię 
pasażerską dużej prędkości z Doha do 

Bahrajnu poprzez podmorski tunel. Bu-
dowa tych linii również jest podzielona 
na fazy. W pierwszej fazie przewiduje 
się wybudowanie 143 km odcinków 
dwutorowych, ponad 30 rozjazdów w 
torach głównych, jedną stację pasażer-
ską, trzy stacje towarowe, jedną stację 
intermodalną oraz około 100 obiektów 
inżynierskich (w tym 60 mostów). W ko-
lejnych fazach planuje się wybudowa-
nie dodatkowych 350 km linii dwutoro-
wych. Duża część linii przechodzących 
przez aglomeracje miejskie wybudo-
wana będzie w tunelach wykonanych 
maszynami TBM o średnicy wewnętrz-
nej 9 m. Cała sieć ma być przystosowa-
na do jazdy pociągów pasażerskich z 
prędkością 220 – 270 km/h i 120 km/h 
towarowych. Wszystkie prace są po-
dzielone na cztery fazy i powinny być 
ukończone do 2030 r.

Podsumowanie

Od kilku lat Katar bardzo szybko się roz-
wija, a przejawem tego jest m. in. budo-
wa nowoczesnych systemów transpor-
towych, w tym sieci kolejowych. W tym 
samym czasie prowadzone są prace 

intensywne prace projektowe i wyko-
nawcze nad trzema różnymi systema-
mi transportu kolejowego – metrem, 
siecią tramwajową i siecią linii dalekie-
go zasięgu. W artykule skupiono się na 
projekcie metra i omówiono poszcze-
gólne typy konstrukcji w zależności od 
położenia toru względem istniejącego 
terenu. Przy przeważającej długości 
odcinków w tunelach i na wiaduktach i 
przy w miarę jednorodnych warunkach 
geologicznych w Katarze, problemy 
podtorza kolejowego nie wydają się 
być najistotniejsze, choć w żadnym wy-
padku nie mogą być bagatelizowane.  
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Obieg archiwalnej dokumentacji 

geotechnicznej

Aktualnie obowiązujące wytyczne ba-
dań podłoża gruntowego dla potrzeb 
budowy i modernizacji infrastruktury 
kolejowej Igo-1 [18] bardzo dokładnie 
określają wymagania dla potrzeby re-
alizacji badań podłoża budowli kolejo-
wych stosowanych przy projektowaniu, 
programowaniu oraz wykonywaniu 
prac geologicznych. Przedstawiają rów-
nież metody badań, sposoby interpre-
tacji oraz prezentacji ich wyników. Jed-
nym z zasadniczych celów wytycznych 
Igo-1 jest „właściwe i racjonalne projekto-
wanie, budowa i eksploatacja obiektów li-
niowych, inżynieryjnych i towarzyszących 
infrastruktury kolejowej”. 
 Aby rzetelnie opracować doku-
mentację projektową niezbędne jest 
pozyskanie danych geotechnicznych. 
Ponieważ aktualne inwestycje charak-
teryzują się dużym tempem realizacji, 
to występuje presja na jak najszybsze 

dostarczenie projektantom wyników 
badań gruntów na których realizowa-
na będzie inwestycja. Co pewien czas 
występują również katastrofy budowli 
kolejowych wymagające pilnej napra-
wy. W celu sprostania terminowym 
oczekiwaniom zleceniodawców, opra-
cowujący dokumentację geotechnicz-
ną mogą na wczesnym etapie realizacji 
przekazać własne lub uzyskane z archi-
wów geologicznych dane dotyczące 
podłoża gruntowego. Wytyczne Igo-1 
[18] określają niżej wymienione źródła 
geologicznych danych archiwalnych:
1) Archiwalne wyniki badań, będące 

w posiadaniu Narodowego Archi-
wum Geologicznego lub Inwestora 
(w wersji papierowej):

a) dokumentacje geologiczno – inży-
nierskie,

b) dokumentacje geotechniczne,
c) dokumentacje hydrogeologiczne,
d) dokumentacje złożowe,
e) dokumentacje badań geofi zycz-

nych,

f ) dokumentacje z wierceń badaw-
czych różnego typu.

2) Informacje z banków danych i re-
jestrów prowadzonych przez in-
stytucje i/lub organy państwowe 
(głównie w wersji elektronicznej):

a) Bank danych sieci NATURA 2000 
[7],

b) Bank danych bogactw mineral-
nych i rejestr obszarów górniczych 
MIDAS [13],

c) Centralna Baza Danych Geologicz-
nych (CBDG) [14]

d) Baza danych geologiczno-inży-
nierskich (BDGI)[15]

e) baza danych na temat obszarów 
bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią (OBZP) - aktualnie pro-
wadzona przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej jako projekt 
Informatycznego Systemu Osłony 
Kraju przed nadzwyczajnymi za-
grożeniami (ISOK) [19]

f ) baza danych Ośrodka Koordy-
nacyjno - Informacyjnego (OKI) 

Potencjał wspomagania informatycznego w monito-
rowaniu i utrzymaniu kolejowych budowli ziemnych

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono źródła oraz problemy z pozyskiwaniem dokumentacji archiwalnej badań podłoża budowli ko-
lejowych dla potrzeb aktualnie realizowanych inwestycji. Wskazano wytyczne do prowadzenia monitoringu budowli na etapie jej wznosze-
nia oraz eksploatacji. Przedstawiono techniczne możliwości prowadzenia ciągłego monitoringu budowli ziemnych i obiektów inżynierskich. 
Zaproponowano architekturę przepływu danych pomocną w monitorowaniu i utrzymaniu sieci linii kolejowych uwzględniającą nowocze-
sne technologie informatyczne.

Słowa kluczowe: Archiwalna dokumentacja geotechniczna; Monitoring budowli kolejowych; Bazy danych

Abstract: This paper addresses the sources and problems with obtaining archival documentation of railway construction research base 
for ongoing investments. It aims at indication of the guidelines for monitoring of buildings during its erection and operation. The article 
presents technical possibilities of the continuous monitoring of earthworks and civil engineering facilities. The author off ers data fl ow archi-
tecture which is helpful in monitoring and maintaining the rail networks and which takes into account modern IT technologies.
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- aktualnie prowadzona przez 
Centrum Operacyjne Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie jako Geoportal PLUSK 
[20]

g) rejestr bezpośrednich zagrożeń 
szkodą w środowisku i szkód w 
środowisku ()

h) państwowy monitoring środowi-
ska PMŚ[9],

i) wykaz danych o środowisku i jego 
ochronie[7], 

j) dokumentacje mierniczo – geolo-
giczne zlikwidowanych zakładów 
górniczych (dokumentacja wy-
łącznie w postaci papierowej)[22],

k) wojewódzkie banki zanieczysz-
czeń środowiska,

l) publicznie dostępne wykazy da-
nych o środowisku i jego ochro-
nie[7],

m) Baza danych obiektów topogra-
fi cznych BDOT [10],

n) Bank danych hydrogeologicznych 
CBDH [16].

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
[24], informacja geologiczna jest wła-
snością Skarbu Państwa. W przypadku 
opracowań, które nie były fi nansowa-
ne z budżetu Państwa, a miałyby zo-
stać wykorzystane do celów komercyj-
nych dostęp do uzyskanych informacji 
geologicznych jest płatny. W związku 
z koniecznością dokonania opłat przy 
pozyskiwaniu informacji archiwal-
nych, fi rmy realizujące dokumentację 
geotechniczną dla potrzeb inwesty-
cji kolejowych wykorzystują przede 
wszystkim posiadane przez siebie do-
kumentacje lub posiłkują się wynikami 
badań udostępnionymi przez Inwesto-
ra (PKP Polskie Linie Kolejowe lub PKP 
Centrum Realizacji Inwestycji). Pozy-
skiwane archiwalne badania geotech-
niczne ze spółek z grupy PKP charak-
teryzują się dużą różnorodnością form 
prezentacji danych. Formy prezentacji 
uzależnione są głównie od narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych 
przez fi rmę realizującą dokumentację 
oraz od umiejętności geotechników 
interpretujących wyniki badań. Nie-
stety, dane pozyskiwane w ten sposób 
są danymi obrobionymi, nie surowy-
mi. Dane obrobione przedstawione 
w głównie w plikach typu *.pdf oraz 

*.dwg, występują częstokroć np. bez 
podania współrzędnych określających 
dokładną lokalizację wykonanego 
badania co utrudnia przeprowadze-
nie weryfi kacji. Dane surowe są infor-
macjami uzyskanymi bezpośrednio z 
urządzenia badającego (np. profi l geo-
radarowy, wykres z sondy CPT, lokaliza-
cja GPS zapisana przy pomiarze itp.). 
 Idea wykorzystywania wyników ar-
chiwalnych badań geotechnicznych 
do realizacji aktualnie prowadzonych 
inwestycji jest uzasadniona ze wzglę-
dów ekonomicznych i praktycznych. 
Niestety, do archiwizowania i udo-
stępniania badań gruntów w bardzo 
małym stopniu wykorzystywane są 
możliwości wynikające z postępu in-
formatycznego. Jedną z głównych 
przyczyn doprowadzających do pro-
blemów z pozyskiwaniem archiwal-
nych danych na temat istniejących 
warunków gruntowych budowli ko-
lejowych są obowiązujące wykonaw-
ców badań bardzo ogólnikowe zapisy 
kontraktowe w aktualnie prowadzo-
nych procesach inwestycyjnych. Przy-
kładem modelowym, jak mogłaby być 
realizowana archiwizacja badań geo-
technicznych, jest analogia do geo-
dezyjnej dokumentacji powykonaw-
czej archiwizowanej przez Kolejowe 
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartografi cznej. W aktualnych warun-
kach zamówienia dla projektów kole-
jowych występują szczegółowe zapisy 
określające w jakiej formie i treści Za-
mawiający przyjmie dane do swoich 
archiwalnych zasobów geodezyjnych. 
W przeciwieństwie do wymogów 
dla dokumentacji geotechnicznych, 
gdzie w treści brak jest szczegółowe-
go przedstawienia oczekiwanej for-
my przekazywania Zamawiającemu 
danych z wykonanych badań. Zapisy 
przetargowe dysponujące realizację 
archiwizacji dokumentacji odwołują 
się do obowiązujących Wytycznych 
Igo-1, które powołują się na obowiązu-
jące przepisy nakładające obowiązek 
przekazywania tylko części dokumen-
tacji (np. geologiczno-inżynierskiej 
oraz hydrogeologicznej) do archiwów 
geologicznych prowadzonych przez 
Państwową Służbę Geologiczną. Pozo-
stała część dokumentacji geotechnicz-

nej zrealizowanej w ramach inwestycji 
przekazywana jest jako dokumentacja 
powykonawcza i archiwizowana w 
poszczególnych Zakładach Linii Kole-
jowych oraz częściowo w Archiwum 
Dokumentacji Kolejowej PKP S.A. 
 Pozyskanie odpowiednich informa-
cji dla potrzeby zaprojektowania lub 
szybkiej naprawy budowli kolejowej 
ze źródeł geologicznych danych archi-
walnych wymienionych w wytycznych 
Igo-1 jest aktualnie bardzo utrudnione. 
Przykładowo, w elektronicznej bazie 
danych punktów dokumentacyjnych 
(CBDG) udostępniono nieliczne wyni-
ki badań wierzchnich warstw gruntów 
zrealizowanych w ramach budowy au-
tostrad, dróg ekspresowych, kilku ko-
palń. Na początku września 2016r. na 
portalu CBDG można było znaleźć tyl-
ko kilkadziesiąt wyników badań grun-
tów wykonanych w ramach ostatnio 
zakończonych inwestycji związanych 
z infrastrukturą kolejową. Na rysunku 
1 przedstawiono fragment przekopu 
przy st. Pęgów na linii nr 271 Wrocław 
Główny – Poznań Główny jako przy-
kład ogólnodostępnych elektronicz-
nych danych geologicznych z portalu 
CBDG w 2016r.
 Ze względu na brak pełnego, szyb-
kiego i taniego dostępu do archiwal-
nych badań w aktualnie realizowanych 
kolejowych projektach infrastruktu-
ralnych jest regułą, że wykonawcy 
opracowujący dokumentację geolo-
giczną wyceniają i samodzielnie re-
alizują badania gruntów. W bardzo 
małym stopniu wykorzystywane są 
materiały archiwalne sporządzone w 
ramach wcześniejszych inwestycji, 
które znajdują się w tradycyjnych ar-
chiwach Zamawiającego. Oprócz kosz-
tów ponoszonych z tytułu realizacji 
badań ponownie w tych samych loka-
lizacjach, jakie zostały wykonane w ra-
mach wcześniejszych inwestycji, brak 
wnikliwego rozpoznania istniejących 
warunków gruntowo-wodnych w po-
wiązaniu do zabudowanej w ramach 
wcześniejszej inwestycji infrastruktury 
technicznej (odwodnienie przekopów, 
zbrojenie geosyntetykami, palowanie 
itp.) może doprowadzić do istotnego 
zwiększenia kosztów w wyniku nie-
spodziewanej katastrofy budowlanej.
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 Państwowy Instytut Geologiczny 
– Państwowy Instytut Badawczy reali-
zuje od 2006r. projekt Systemu Osłony 
PrzeciwOsuwiskowej (SOPO) [12]. Pro-
jekt ten jest bardzo cennym źródłem 
informacji o istniejących zagrożeniach 
osuwiskowych nie tylko dla właścicie-
li opisanych w nim terenów, ale tak-
że dla projektantów i wykonawców. 
Dzięki udostępnionych publicznie 
Kartom Rejestracji Osuwisk i Terenów 
Zagrożonych zgromadzonych w ogól-
nodostępnej bazie SOPO, można prze-
ciwdziałać potencjalnym ruchom osu-
wiskowym. W XIX i XX wieku kolejowe 
budowle ziemne realizowano bez 
wyczerpującej analizy istniejących wa-
runków gruntowych. Dlatego w wyni-
ku niszczących procesów egzogenicz-
nych wielokrotnie występowały na 
liniach kolejowych osuwiska, obrywy, 
spływy, spełzywania itp. mające nega-
tywny wpływ na ekonomiczne aspek-
ty zarządzania siecią PKP. W literaturze 
technicznej związanej z oddziaływa-
niami geodynamicznymi występuje 
bardzo dużo informacji na temat za-
istniałych uszkodzeń kolejowych bu-
dowli. Niestety, dostęp do materiałów 
archiwalnych określających lokalizacje 
i sposoby naprawionych budowli ko-
lejowych jest na tyle utrudniony, że 
specjaliści realizujący dokumentacje 
projektowe oraz prowadzący inwe-
stycje infrastrukturalne częstokroć nie 
uzyskują odpowiednich danych, wska-
zanych do celów prawidłowej moder-
nizacji lub rewitalizacji istniejących linii 
kolejowych.

Monitoring i eksploatacja budowli 

kolejowych

Wytyczne Igo-1 wymagają (poprzez 
zastosowanie przepisów Eurokod’u 7 
[25]) prowadzenia monitoringu bu-
dowli kolejowych nie tylko na etapie 
realizacji inwestycji, ale również w fazie 
eksploatacji. Założeniem jest wyko-
rzystanie uzyskanych danych z etapu 
rozpoznawania podłoża do prac pro-
jektowych, nadzorowania na etapie 
realizacji inwestycji oraz do kontroli 
budowli po jej zakończeniu. Celem jest 
uzyskanie pewności, że zaprojektowa-
na konstrukcja (warstwa ochronna, 

skarpa nasypu, przekop, obiekt inży-
nieryjny) spełnia założenia projektanta 
odnośnie jej zachowania w czasie eks-
ploatacji.
 Aby zapewnić zgodność założeń 
z wymaganiami ustawionymi przez 
projektanta, należy prowadzić do-
kumentację obserwacji zachowania 
zbudowanej konstrukcji. Dodatko-
wo wytyczne Igo-1 nakazują nie tyl-
ko realizację obserwacji zachowania 
konstrukcji, ale nakładają również 
obowiązek dokonania interpretacji 
wyników obserwacji po upływie czasu 
wraz z dokonaniem oceny przyjętych 
założeń. W tym celu na zarządcę in-
frastruktury kolejowej wytyczne Igo-
1 nakładają obowiązek prowadzenia 
„Programu monitorowania budowli”. 
Natomiast Warunki techniczne utrzy-
mania podtorza kolejowego Id-3 [11] 
nakładają obowiązek prowadzenia 
„Kart ewidencyjnych słabego (zagro-
żonego) miejsca w podtorzu”. Obie 
metody monitoringu wprowadzają 
konieczność tworzenia papierowej do-
kumentacji. Jakość tworzonej odręcz-
nie dokumentacji oraz interpretacja 
uzyskanych wyników zależy głównie 
od kwalifi kacji personelu zaangażo-
wanego do tych celów. Ponieważ za-
rządca polskich sieci kolejowych ma 
ograniczone środki fi nansowe na re-
alizację swoich celów, zmuszony był w 
ostatnich latach optymalizować stano-
wiska pracy, ograniczając przez to swój 
potencjał realizujący dokumentację 
miejsc zagrożonych. Zdaniem autora 
niniejszej pracy, tanim i efektywnym 
rozwiązaniem aktualnych problemów 
fi nansowych i organizacyjnych by-

łaby cyfryzacja posiadanych danych 
archiwalnych połączona z nakazem 
realizacji wybranych elementów do-
kumentacji geologicznej w postaci 
cyfrowej (np. na obszarach poddanych 
wpływom geodynamicznym). Cyfrowe 
dane mogłyby zostać zagregowane w 
jednym miejscu prowadzonym przez 
właściwy zespół specjalistów do spraw 
geotechnicznych. Dzięki narzędziom 
informatycznym zostałyby skutecznie 
zabezpieczone przed ich utratą, udo-
stępnione natychmiastowo poprzez 
Internet (lub Intranet), zajmowałyby 
bardzo mało przestrzeni itp. 
 Wytyczne Igo-1 oraz Warunki Id-3 
jako podstawową metodę przepro-
wadzania diagnostyki konstrukcji bu-
dowlanej dysponują prowadzenie 
obserwacji przemieszczeń. W uzasad-
nionych przypadkach monitorowany 
jest również stan wód podziemnych. 
Eksperci do spraw podtorza słusznie 
zwracają uwagę, że podczas przeglą-
dów, a nawet monitoringów geode-
zyjnych mogą zostać wykryte jedynie 
widoczne oznaki uszkodzeń lub za-
grożeń podtorza [2]. Sugerują zarząd-
cy prowadzenie pomiarów stanu toru 
przy pomocy odpowiednio skonfi gu-
rowanych drezyn pomiarowych. Na 
standardowych drezynach pomiaro-
wych (rysunek 2) można zainstalować 
nowoczesne urządzenia pomiarowe 
np. lokalizator typu GPS skonfi gurowa-
ny z urządzeniem LIDAR skanującym 
laserowo powstające przemieszcze-
nia (działający na podobnej zasadzie 
jak radar, ale wykorzystujący światło 
zamiast fal radiowych), Georadar ba-
dający strukturę podsypki i podtorza 

 
 

1. Lokalizacja archiwalnych badań punktów dokumentacyjnych PIL wraz z przykładowym pro! lem 
odsłonięcia 3 m przekopu. Źródło: PIG-PIB Centralna Baza Danych Geologicznych [14]
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kolejowego oraz dwóch kamer ter-
mowizyjnych z szerokokątnym (180°) 
nagrywaniem prowadzonej inspekcji. 
Ponieważ na wyniki badań pocho-
dzące z tak skonfi gurowanych drezyn 
pomiarowych nakładałyby się błędy 
pomiarów pochodzące np. z imper-
fekcji nawierzchni kolejowej, to nie-
jednoznaczne wyniki musiałyby zostać 
zweryfi kowane bardziej szczegółowo 
przez wysłanych specjalistów na zi-
dentyfi kowane słabe miejsce w pod-
torzu lub konstrukcji kolejowej.
 Monitorowanie nawierzchni kolejo-
wej i warstwy ochronnej ma na celu 
rozpoznania dynamiki powstających 
zmian rozłożonych w czasie. Również 
osiadania nowych i dobudowywanych 
nasypów na słabych podłożach po-
winny być rejestrowane jako funkcja w 
trakcie zwiększania obciążeń. Kontrola 
powinna zawierać wykres osiadań dla 
każdej warstwy nawierzchni i podto-
rza, tak aby można było ustalić czynni-
ki wpływające na wystąpienie wady. W 
ostatnich latach nastąpił intensywny 
rozwój optoelektroniki wykorzystywa-
nej w pracach geodezyjnych. Od kilku 

lat dostępne są na rynku geosynte-
tyczne maty pomiarowe wyposażone 
w czujniki światłowodowe [6]. Zasa-
da działania takich czujników bazuje 
na liniowej zmianie długości odbitej 
fali Bragga, która jest wprost propor-
cjonalna do zmian temperatury i na-
prężenia. Punktowe czujniki (długość 
pojedynczego czujnika wynosi kilka 
milimetrów) „wpisane” są w rdzeń świa-
tłowodu (szklanego [GOF] lub bardziej 
elastycznego polimerowego [POF]), 
umożliwiając wielopunktowy pomiar 
naprężenia i temperatury w czasie rze-
czywistym liniowych konstrukcji geo-
technicznych. 
 Podstawową zaletą kabli sen-
sorycznych jest natychmiastowe 
identyfikowanie obszarów podlegają-
cym ruchom masowym. Szybka iden-
tyfi kacja zagrożonej konstrukcji po-
zwala na niezwłoczne podjęcie reakcji 
w postaci zintensyfikowania obserwa-
cji. Dodatkowo, przy zastosowaniu sys-
temów sztucznej inteligencji w syste-
mach analitycznych istnieje możliwość 
„nauczenia” systemu do reagowania 
wyłącznie na zjawiska występujące 

w podtorzu, które istotnie zagrażają 
wystąpieniem katastrofy budowlanej. 
Testy prowadzone w ramach projek-
tu IJkdijk w Holandii [3] udowodniły 
przydatność zastosowania kabli senso-
rycznych do monitorowania budowli 
ziemnych.
 Eksperymenty prowadzone na do-
świadczalnych budowlach ziemnych 
wskazują, że już na kilka dni przed 
wystąpieniem katastrofy, dzięki zain-
stalowanym kablom sensorycznym, 
istnieje możliwość zlokalizowania pre-
kursorów erozji wewnętrznej struktury 
gruntu (Rysunek 3). Dzięki zlokalizowa-
niu obszarów narażanych na awarię, 
służby eksploatacyjne mogą z wyprze-
dzeniem odpowiednio zareagować 
poprzez np. ograniczenie lub zamknię-
cie ruchu kolejowego zapobiegając 
tym samym kosztownym skutkom 
awarii. Ponieważ aktualnie jest to naj-
dokładniejsza metoda prowadzenia 
obserwacji przemieszczeń budowli 
ziemnych, warto byłoby zastosować ją 
na wybranych odcinkach polskich linii 
kolejowych. Proponowane obiekty ko-
lejowe do prowadzenia zdalnego mo-
nitoringu za pomocą sensorycznych 
kabli światłowodowych (POF):
• obszary podlegające ruchom geo-

dynamicznym (obszary osuwi-
skowe, krasowe oraz narażone na 
wpływy eksploatacji górniczej),

• wysokie nasypy, modernizowane 
dla potrzeb zwiększenia prędkości 
pociągów,

• nasypy pełniące jednocześnie 
funkcję hydrotechniczną.

System Wspomagania Utrzymania 

Budowli Kolejowych

W przypadku skorzystania przez za-
rządcę polskich sieci kolejowych z 
cyfrowych narzędzi monitorujących 
budowle kolejowe (LIDAR, kable sen-
soryczne, georadar, wideo rejestrowa-
nie itp.) zaistnieje konieczność prze-
tworzenia i zarchiwizowania ogromnej 
ilości danych. W celu podołania prze-
tworzenia zbieranych danych nale-
żałoby stworzyć system zarządzania 
cyfrową bazą danych, tak zwaną Hur-
townię Danych (Rysunek  4). Ze wzglę-
du na wartość informacji zawartych w 

    c)  

3. Eksperymentalny wał ziemny projektu IJdijk w momencie jego przerwania (a); wyniki pomiarowe 
(temperatury i odkształceń) uzyskane na 5 godzin przed katastrofą wału (b); zniszczona eksperymen-

talnie budowla ziemna oraz wyniki pomiarów odkształceń z rozłożonych 4 kabli sensorycznych z 
okresu trzech dni przed awarią (c); [3]

 

2. Drezyna pomiarowa wyposażona w urządzenia GPS (a), LIDAR (b), dwie kamery 180° (c) i Georadar (d)
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istniejących systemach operacyjnego 
przetwarzania danych, proponowany 
system wspomagania powinien zostać 
stworzony na bazie występujących w 
nich danych (np. z bazy SOKON, SO-
KOR, SOHRON itd. [1]).

W skład cyfrowego systemu wspoma-
gającego utrzymanie budowli kole-
jowych proponowane jest wykorzy-
stanie następujących narzędzi inform 
atycznych:
a) System przetwarzania analityczne-

go danych (ang. Online Analytical 
Processing: OLAP). Jest to nowa 
technologia informatyczna po-
mocna w podejmowaniu decyzji 
zarządczych. System ten wspoma-
ga w planowaniu, podejmowaniu 
decyzji i kontroli realizacji poprzez 
możliwość wielowymiarowego i 
wielowariantowego porównywa-
nia danych z przeszłości jak rów-
nież wykorzystania ich w tworze-
niu modeli symulacyjnych. System 
OLAP mógłby zostać wykorzysta-
ny w opracowywaniu i kontroli 
realizacji strategicznych decyzji np. 
podjętych w ramach Krajowego 
Programu Kolejowego.

b) Systemy wspomagania decyzji 
(ang. Decision Support System: 
DSS) oprogramowanie dostarcza-
jące kompleksowych informacji 
wspierających podejmowaniu 
decyzji na wszystkich szczeblach 
zarządzania w PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Użytkownik syste-
mu DSS posiadałby między in-
nymi zdalny i dynamiczny wgląd 
w istniejące warunki gruntowe 
dzięki numerycznej dokumentacji, 
szczególnie przydatny w przypad-
ku konieczności przeciwdziałania 
lub naprawy nagłej awarii. System 
ten mógłby zostać wykorzystany 
również przez jednostki naukowe. 
Posiadając dostęp do informacji 
zebranych w Hurtowni Danych 
(np. istniejących warunków grun-
towych, zabudowanej nawierzch-
ni kolejowej, panujących warun-
ków atmosferycznych, obciążenia 
ruchem itp.), można byłoby ustalić 
przyczyny powstającej wady w na-
wierzchni i/lub w podtorzu. Dzięki 

identyfi kacji przyczyny powsta-
jącej usterki, można opracować 
działania naprawcze, które mogą 
mieć wpływ na konieczność zbie-
rania w Hurtowni Danych nowych, 
niezbieranych aktualnie informacji 
z funkcjonującej budowli kolejo-
wej (np. prędkość rozchodzenia 
się w zmodyfi kowanym ośrodku 
gruntowym fal powierzchniowych 
Rayleigha).

c) Systemy archiwizacji i profi lowa-
nego udostępniania dokumen-
tacji numerycznej. Przykładem 
takiego systemu jest portal CBDG 
[14] zarządzany przez Państwowy 
Instytut Geologiczny - Państwowy 
Instytut Badawczy. Jego następcą 
będzie zapewne wprowadzany 
narzędzie o nazwie GEOINFONET, 
które będzie udostępniany za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 
Dzięki funkcjonowaniu systemom 
archiwizacyjnym występują nastę-
pujące korzyści:

• agregacja danych geotechnicz-
nych (często niejednorodnych) 
pozyskiwanych z różnych źródeł i 
w różnym czasie,

• możliwość eksploracji danych 
geotechnicznych w myśl zasady 
„od ogółu do szczegółu” (poziomy 
agregacji danych),

• jednorodność archiwizowanych 
danych geotechnicznych,

• zdalny, dynamiczny dostęp do zdi-

gitalizowanych materiałów archi-
walnych.

Opisany powyżej Cyfrowy System 
Wspomagania Utrzymania Budowli 
Kolejowych bazuje na rozwiązaniach 
systemów przepływu danych funkcjo-
nujących w korporacjach fi nansowych 
[4]. Ze względu na specyfi kę funkcjono-
wania zarządcy sieci kolejowej, system 
przepływu danych został uzupełniony 
o jednostki naukowe, dzięki którym 
powstają nowe rozwiązania technicz-
ne bazujące na doświadczeniach z 
funkcjonowania konstrukcji kolejo-
wych (materiały wibroizolacyjne, mo-
cowania szyn itp.). System ten cechuje 
się niskimi kosztami funkcjonowania 
(w odniesieniu do aktualnie funkcjo-
nującego systemu archiwizacji), moż-
liwością prowadzenia dynamicznego 
monitoringu i natychmiastowej reakcji 
na powstające zdarzenia, korelacji da-
nych uzyskiwanych z różnych źródeł, 
natychmiastowego dostępu do infor-
macji archiwalnych itp.

Podsumowanie

Realizacja monitoringu budowli ko-
lejowej może zostać znacząco zauto-
matyzowana. Dzięki wykorzystaniu 
m.in. optotelekomunikacyjnych kabli 
sensorycznych zbierających online 
(dynamicznie) informacje o przemiesz-
czeniach, służby eksploatacyjne mogą 
bardzo szybko przystąpić do działań 

 

 

4. Architektura przepływu danych wspomagająca utrzymanie sieci kolejowej.
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naprawczych, jeszcze przed wystąpie-
niem poważniejszych wad w konstruk-
cji. 
 Dzięki rozwojowi technik informa-
tycznych jesteśmy świadkami rewolu-
cji w dziedzinie zarządzania informa-
cją. Funkcjonujące metody bazujące 
na operacyjnych systemach przetwa-
rzania danych stają się coraz bardziej 
kosztowne. Funkcjonujące systemy 
operacyjne ukierunkowane są do two-
rzenia standardowych raportów ob-
sługujących bieżącą działalność przed-
siębiorstw kolejowych. Rozproszone 
po całym kraju, nieliczne bazy danych, 
funkcjonujące niejednokrotnie wy-
łącznie w formie papierowej, utrudnia-
ją raportowanie i analizowanie danych 
historycznych. W przypadku danych 
elektronicznych zdarza się, że zmiana 
systemu informatycznego uniemoż-
liwia dostęp do danych archiwalnych 
zapisanych w odmiennej formie zapi-
su. Model przetwarzania operacyjnego 
danych nie wspomaga wystarczająco 
w ich analizie oraz podejmowaniu na 
ich podstawie odpowiednich decyzji 
zarządczych [4]. Systemy przetwarzają-
ce analitycznie posiadane dane mogą 
istotnie wpłynąć na wspomaganie 
podejmowanych decyzji. Dostęp do 
danych opisujących funkcjonowanie 
budowli kolejowej w dłuższej perspek-
tywie czasu pozwala na przeprowa-
dzenie analiz, wyszukiwanie anomalii 
lub wzorców pracy poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych. System 
OLAP może wspomóc zarządzanie po-
przez dostarczanie właściwych infor-
macji potrzebnych do analizy proble-
mu bądź sytuacji, właściwym ludziom, 
we właściwym czasie i przy niskim 
koszcie.  
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Począwszy od drugiej połowy lat 90-
tych minionego wieku w kraju pro-
wadzono intensywne działania pro-
jektowe i wykonawcze dotyczące 
modernizacji linii kolejowych. W okre-
sie tym następowały również zmiany w 
przepisach dotyczących badań podło-
ża oraz projektowania geotechniczne-
go w kolejnictwie.
 W artykule przedstawiono stosowa-
nie w kolejnictwie przepisy z zakresu 
projektowania geotechnicznego, pro-
gramowania i wykonawstwa badań 
podtorza. Zawarto dyskusję dotyczącą 
metod badań zapewniających uzyska-
nie wiarygodnych danych geotech-
nicznych na potrzeby projektowania 
modernizacji i napraw linii kolejowych 
oraz przedstawiono obszerny przykład 
wpływu błędów w programowaniu ba-
dań geotechnicznych i interpretacji ich 
wyników na rozwiązania projektowe 
odcinka modernizowanej linii kolejo-
wej.

Wytyczne badań podłoża 

gruntowego na potrzeby budowy 

i modernizacji infrastruktury 

kolejowej 

Podstawowe wytyczne dotyczące wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie zawiera rozporządzenie 
MTiGM nr 987 z dnia 1998 r. [2]. Za-
warte w nim zapisy dotyczące badań 
geotechnicznych oraz analiz statecz-
ności skarp są skromne i ogólnikowe. 
Bardziej konkretne wytyczne zawierała 
norma branżowa z 1988 r. „Podtorze i 
podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wy-
magania i badania” [1]. Jednakże upływ 
czasu, postęp techniczny i publikacje 
kolejnych przepisów znacząco zdezak-
tualizowały zapisy tej normy. 
 Następne wytyczne z zakresu roz-
poznania podłoża gruntowego i pro-
jektowania geotechnicznego podtorza 
kolejowego przynosiły kolejne wyda-

nia instrukcji dotyczących utrzymania 
podtorza kolejowego wydawane przez 
Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
W Instrukcji o utrzymaniu podtorza 
kolejowego D4 z 1996 r. [3] oraz w 
„Warunkach technicznych utrzyma-
nia podtorza kolejowego” Id-3(D-4) z 
2004 r. [4] zagadnienia geotechnicz-
ne zostały potraktowane marginalnie, 
brakowało zapisów dotyczących analiz 
stateczności skarp. Braki te zostały po 
części uzupełnione w kolejnej edycji 
przepisów z roku 2009 w Instrukcji „Wa-
runki techniczne utrzymania podtorza 
kolejowego Id-3” [5], która zawiera wy-
tyczne dla projektowania geotechnicz-
nego nasypów oraz badań geotech-
nicznych podłoża i podtorza, w tym 
zalecenia dotyczące doboru punktów 
badawczych, zakresu badań polowych 
i laboratoryjnych. 
 Instrukcja zawiera wytyczne po-
stępowania dla różnych przypadków 
występowania złożonych i skompli-

Wiarygodność danych geotechnicznych przy 

projektowaniu modernizacji i napraw linii kolejowych

Streszczenie: Artykuł dotyczy przepisów i wytycznych stosowanych w kolejnictwie z zakresu projektowania geotechnicznego, progra-
mowania i wykonawstwa badań podtorza. Zawarto w nim dyskusję dotyczącą doboru metod badań podtorza zapewniających uzyskanie 
wiarygodnych danych geotechnicznych  na potrzeby modernizacji i napraw linii kolejowych. W artykule przedstawiono  przykład dotyczący 
powstania błędów, jakie  pojawiły  się  podczas programowania i interpretacji wyników  badań podtorza jednego z  odcinków  modernizo-
wanej linii kolejowej na południu Polski . Pokazano wpływ  popełnionych błędów  na ocenę stateczności skarp nasypu kolejowego.

Słowa kluczowe: Nasypy kolejowe; Podłoże gruntowe; Badania geotechniczne

Abstract: The article concerns the rules and guidelines used for geotechnical design, subsoil investigation procedures and geotechnical 
investigation methods of railway lines. The discussion of the soil investigation methods, which provide obtaining reliable geotechnical data 
for the modernization and repair of railway lines is presented. The article presents a comprehensive example of errors made during the pro-
gramming and performing of soil investigations of the modernized railway line. The impact of soil investigation errors on the slope stability 
of the railway embankment is discussed. 

Keywords: Railway embankments; Subsoil; Geotechnical investigation
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kowanych warunków gruntowych w 
podłożu. 
 W ciągu kilku lat po wydaniu instruk-
cji Id-3 z 2009 r. w przepisach z zakre-
su projektowania geotechnicznego 
oraz badań geotechnicznych podło-
ża nastąpiły istotne zmiany. Z dniem 
31.03.2010 Polski Komitet Normaliza-
cyjny wycofał 39 Polskich Norm stoso-
wanych od dziesięcioleci w praktyce 
projektowej zastępując je odpowiedni-
mi Eurokodami. W zakresie projektowa-
nia geotechnicznego wprowadzono 
Eurokod 7 oraz szereg norm PN EN ISO. 
W tej sytuacji na zlecenie Zarządu PKP 
PLK S.A. opracowana została w 2015 
r. szczegółowa instrukcja Igo-1 [6] (z 
uzupełnieniami z 2016 r. [7]) dotyczą-
ca badań geotechnicznych podłoża 
na potrzeby budowy i modernizacji 
infrastruktury kolejowej, która w pełni 
opiera się na aktualnie obowiązujących 
normach i przepisach. Instrukcja jedno-
znacznie określa zasady projektowania 
prac, badań i robót geologicznych oraz 
programowania badań geotechnicz-
nych służących do ustalania przydat-
ności podłoża gruntowego i oceny 
warunków posadowienia obiektów 
liniowych. W zakresie projektowania 
geotechnicznego jednoznacznie zale-
ca stosowanie Eurokodu 7, co nie we 
wszystkich aspektach projektowania 
można uznać za korzystne. O zagroże-
niach związanych z modernizowaniem 
nasypów kolejowych w oparciu o Euro-
kod 7 i normy PN EN ISO autorzy pisali 
na łamach Przeglądu komunikacyjne-
go w 2012 [11]. Inną fundamentalną 
zmianą, przez autorów uważaną za ko-
rzystną, jest zdecydowane ogranicze-
nie stosowania normy PN-81/B-03020 
[8] dla ustalania wartości parametrów 
geotechnicznych, w tym dla potrzeb 
analiz stateczności skarp nasypów ko-
lejowych. 
 Instrukcja Igo-1 [7] jest aktualizacją 
oraz uszczegółowieniem nadal obo-
wiązującej instrukcji Id-3 z 2009 r. [5], 
która przenosi z Eurokodu 7 i norm z 
nim powiązanych bardzo obszerny za-
kres pojęć, defi nicji i wytycznych, któ-
rych wprowadzenie do praktyki projek-
towej w kolejnictwie będzie znacznym 
wyzwaniem dla utartych przyzwycza-
jeń i dotychczas stosowanych proce-

dur dotyczących programowania ba-
dań geotechnicznych i wykonawstwa 
badań podłoża gruntowego. 

Przykład niewłaściwego 

programowania badań 

geotechnicznych 

Dla ilustracji problemu przedstawiono 
przykład opracowanej w 2015 r. do-
kumentacji dla potrzeb modernizacji 
trzykilometrowego odcinka drugorzę-
dowej linii kolejowej na południu Pol-
ski , gdzie bardzo rutynowe podejście 
dotyczące doboru zakresu i rodzaju 
badań geotechnicznych spowodo-
wały konieczność ich kilkukrotnego 
uzupełniania a z kolei uzyskane wyniki, 
początkowo korzystne, w wyniku prze-
prowadzonych weryfi kacji przez zespół 
geotechników, wskazały na istotne 
zagrożenia dla eksploatacji badanego 
odcinka linii kolejowej. 

1. etap badań geotechnicznych

Pierwsze dane dotyczące warunków 
geotechnicznych w podłożu i nasypie 
przyniosła standardowo wykonana 
dokumentacja geotechniczna obej-
mująca 54 otworów badawczych (zlo-
kalizowanych na koronie nasypu i u 
podstawy po obu jego bokach) oraz 
18 sondowań dynamicznych wykona-
nych z korony nasypu. Rozpoznanie 
przeprowadzono do głębokości 3,0 m 
poniżej poziomu terenu pod nasypem 
i po obu jego stronach. Badania labo-
ratoryjne obejmowały jedynie kilka 
analiz sitowych oraz oznaczeń stanów 
gruntów spoistych. Na tej podstawie 
, dla 18 p[poprzecznych przekrojów 
badawczych określono układ i następ-
stwo litologiczne warstw gruntów, 
wydzielono szereg warstw geotech-
nicznych pod względem rodzaju i sta-
nu gruntów jak również podano wy-
prowadzone wartości ich parametrów 
geotechnicznych. 
 Górne partie nasypu rozpoznano 
jako zbudowane z materiału antro-
pogenicznego w postaci mieszaniny 
kamieni, gleby, żużla i gruntów rodzi-
mych o zmiennej miąższości, ogólnie 
w stanie średnio zagęszczonym. Po-
niżej nasyp formują grunty spoiste o 

zmiennej spoistości (od piasków gli-
niastych, przez gliny do glin pylastych 
zwięzłych), głównie w stanie twardo-
plastycznym., bliskim plastycznemu 
I
L 

= 0,20 - 0,24. Z kolei w podłożu na-
sypu do głębokości 3,0 m rozpoznano 
jedynie występowanie gruntów spo-
istych (głównie średnio spoistych) w 
stanie od twardoplastycznego do pla-
stycznego I

L
 = 0,20 - 0,39.

 Ustalone wówczas stany gruntów 
spoistych i niespoistych prognozo-
wały brak problemów z odpowiednią 
statecznością nasypu i nośnością jego 
podłoża.
 Jednakże w trakcie analizy tej doku-
mentacji , zastrzeżenia wzbudziło ra-
żąco niewielkie zróżnicowanie układu 
warstw gruntowych na całym 3 kilome-
trowym odcinku trasy. W szczególności 
fakt, że w każdym z wygenerowanych 
przekrojów poprzecznych , w podłożu 
nasypu została wydzielona tylko jedna 
lub sporadycznie dwie warstwy grun-
tów spoistych. 

2. etap badań geotechnicznych

W celu rozstrzygnięcia wątpliwości 
dotyczących dokładności i jakości 
rozpoznania warunków geotechnicz-
nych przeprowadzono dodatkowe 
rozpoznanie za pomocą sondowań 
statycznych sondą CPTU, wykonanych 
w punktach badawczych zlokalizowa-
nych na koronie nasypu w sąsiedztwie 
wcześniejszych otworów badawczych 
dla każdego z 18-tu przekrojów geo-
technicznych. Głębokość rozpoznania 
CPTU przyjęto nie mniejszą niż głębo-
kość wcześniejszych wierceń badaw-
czych. 
 Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono występowanie szeregu 
rozbieżności w rozpoznaniu gruntów, 
w tym: 
- grunty spoiste w nasypie wystę-

pują generalnie w stanie plastycz-
nym I

L 
= 0,30 – 0,45 wobec stanu 

twardoplastycznego I
L
 = 0,20-0,24 

ustalonego w poprzedniej doku-
mentacji,

- w podłożu bezpośrednio pod 
nasypem zamiast gruntów twar-
doplastycznych stwierdzono wy-
stępowanie gruntów spoistych w  
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stanie plastycznym I
L 
= 0,30 – 0,45 

również w stanie mniej korzystnym 
niż poprzednio;

- w podłożu, dla ponad połowy ba-
danego odcinka linii rozpoznano 
za pomocą sondowania CPTU 
występowanie warstw gruntów 
niespoistych (piaski drobne, średni 
i grube) o zmiennym stanie zagęsz-
czenia I

D 
= 0,30 – 0,80, których nie 

stwierdzono w poprzedniej doku-
mentacji.

W tej sytuacji , badań tych nie można 
było uznać za rozstrzygające. Biorąc 
pod uwagę metodykę badań podłoża 
należy zauważyć, że w przypadku do-
brze wykonywanych wierceń badaw-
czych, rodzaj i stan gruntów jest roz-
poznawany na materiale gruntowym 
(próbkach) wydobytych z otworów 
badawczych, natomiast w przypadku 
sondowania CPTU ,rodzaj i stan grun-
tów określany jest pośrednio, na pod-
stawie interpretacji parametrów mie-
rzonych na stożku sondy (oporów q

c
 i 

f
s
 oraz ciśnienia porowego u

2
). Ocena 

warunków geotechnicznych na pod-
stawie badań CPTU jest zatem dodat-
kowo obciążona ewentualnymi niedo-
kładnościami formuł interpretacyjnych, 
co w szczególności może być istotne 
w przypadku gruntów antropogenicz-
nych (nasypowych), jako że popularnie 
stosowane (np. nomogramy Robertso-
na, Młynarka) dotyczą zasadniczo grun-
tów rodzimych . 
 Wobec istotnych rozbieżności mię-
dzy obu dokumentacjami, w celu 
dostarczenia dodatkowych danych, 
autorzy wskazali trzy przekroje, w któ-
rych wykonano dodatkowe wiercenia 
i sondowania z korony nasypu w celu 
weryfi kacji rodzaju i stanu gruntów, jak 
również zlecono wykonanie badań la-
boratoryjnych parametrów wytrzyma-
łościowych i odkształceniowych dla re-
prezentatywnych próbek gruntowych 
o nienaruszonej strukturze i zachowa-
nej wilgotności ( próbki Kat. A ). 

3. etap badań geotechnicznych 

W trzech reprezentatywnych (z osiem-
nastu) przekrojach geotechnicznych 
wykonano dodatkowe wiercenia ba-
dawcze i sondowania dynamiczne 

DPSH do głębokości 8,0 m poniżej 
korony nasypu w celu uzyskania roz-
strzygających danych dla weryfi kacji 
opisanych wyżej rozbieżności między 
wcześniej wykonanymi dwoma doku-
mentacjami geotechnicznymi.
 Porównanie wyników uzyskanych 
w trzech kolejnych etapach badań dla 
trzech przekrojów geotechnicznych 
zawarto w tabelach 1 - 3. Zwracają 
uwagę znaczne różnice wydzieleń pio-
nowych granic poszczególnych rodza-
jów gruntów jak również różnice w ich 
stanach.
 Uzyskane wyniki wykazały na peł-
ną zgodność oceny stanów gruntów 
spoistych nasypu określonych w ba-
daniach CPTU (etap 2) i w badaniach 
weryfi kacyjnych (etap 3). Dla gruntów 
spoistych podłoża nasypu uzyskano 
częściową zgodność wyników, badania 
weryfi kacyjne wskazały na występowa-
nie gruntów w bardziej niekorzystnych 
stanach - plastycznym i miękkopla-
stycznym I

L
=0,35-0,51 , niż określone za 

pomocą sondowań statycznych.
 Nie można jednakże wykluczyć, że 
występujące różnice pomiędzy piono-

wymi wydzieleniami warstw wynikają z 
dużej zmienności układu warstw pod-
łoża przedmiotowego nasypu kolejo-
wego.

Wpływ rozbieżności ocen stanu 

+ zycznego gruntów na stateczność 

nasypu

 Dokumentacja geotechniczna 1. 
etapu badań dla spoistych gruntów 
formujących nasyp ustaliła znacząco 
niższe (korzystniejsze) wartości stopnia 
plastyczności od określonych w pozo-
stałych dwóch dokumentacjach (etap 
2. i 3. badań). Ma to znaczący wpływ 
na ocenę stateczności skarp grunto-
wych nasypu obciążonego ciężarem 
składu kolejowego, poruszającego się 
z prędkością rozkładową. Ilustruje ten 
przypadek rysunek 1, na którym przed-
stawiono wyniki obliczeń stateczności 
w przekroju nr 8 , wykonane metodą 
Bishopa dla warunków gruntowych i 
parametrów geotechnicznych okre-
ślonych w 1. etapie badań. Zapas sta-
teczności jest tu wysoki, wskaźnik sta-
teczności (współczynnik pewności) 

Rodzaj warstwy Etap 1 wiercenia badawcze Etap 2 sondowania statyczne Etap 3 badania weryfikacyjne

przelot w-y stan przelot w-y stan przelot w-y stan

Nasyp – grunt 
spoisty 

1,6 – 3,6 m I
L
 = 0,21

1,2 – 2,0 m 
2,0 – 3,8 m

I
L
 = 0,25 

I
L
 = 0,45

1,4 – 2,8 m I
L
 = 0,47

Podłoże - grunty 
spoiste

3,6 – 6,5 m I
L
 = 0,21 3,8 – 4,5 m I

L
 = 0,45

2,8– 3,6 m 
3,6-4,8 m

I
L
 = 0,47 

I
L
 = 0,35

Podłoże – grunty 
niespoiste

brak -
4,5 – 6,2 m 
6,2 – 7,5 m

I
D
 = 0,48 

I
D
 = 0,80

4,8 – 6,4 m 
6,4 – 8,0 m

I
D
 = 0,66 

I
D
 = 0,83

Tab. 1. Porównanie wyników badań parametrów ! zycznych gruntów w przekroju nr 8

Rodzaj warstwy Etap 1 wiercenia badawcze Etap 2 sondowania statyczne Etap 3 badania weryfikacyjne

przelot w-y stan przelot w-y stan przelot w-y stan

Nasyp – grunt 
spoisty 

1,5 – 4,3 m I
L
 = 0,21 0,2 – 3,4 m I

L
 = 0,40 0,6 – 3,2 m I

L
 = 0,40

Podłoże - grunty 
spoiste

4,3 – 7,5 m I
L
 = 0,33 3,4 – 5,4 m I

L
 = 0,40

3,2 – 4,7 m 
4,7 – 7,3 m

I
L
 = 0,14 

I
L
 = 0,51

Podłoże – grunty 
niespoiste

brak -
5,4 – 6,1 m 
6,1 – 7,5 m

I
D
 = 0,30 

I
D
 = 0,60

7,3 – 8,0 m I
D
 = 0,73

Tab. 2. Porównanie wyników badań parametrów ! zycznych gruntów  w przekroju nr 12

Rodzaj warstwy Etap 1 wiercenia badawcze Etap 2 sondowania statyczne Etap 3 badania weryfikacyjne

przelot w-y stan przelot w-y stan przelot w-y stan

Nasyp – grunt 
spoisty 

1,9 – 3,2 m I
L
 = 0,22 0,6 – 3,2 m I

L
 = 0,30 1,4 – 3,2 m I

L
 = 0,41

Podłoże - grunty 
spoiste

3,2 – 6,0 m I
L
 = 0,22 3,2 – 5,8 m I

L
 = 0,35

3,2 – 4,4 m 
4,4 – 6,4 m

I
L
 = 0,20

 I
L
 = 0,41

Podłoże – grunty 
niespoiste

brak -
5,8 – 6,8 m 
6,8 – 8,0 m

I
D
 = 0,50 

I
D
 = 0,30

6,4 – 8,0 m I
D
 = 0,64

Tab. 3. Porównanie wyników badań parametrów ! zycznych gruntów  w przekroju nr 15
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F
min

 =2,06 wobec wartości wymaganej 
przez instrukcję Id-3 .
 Znacznie bardziej niekorzystne oce-
ny stateczności przynoszą wyniki ba-
dań z etapu 2-go oraz 3-go, gdyż roz-
poznane w nasypie grunty spoiste w 
stanie plastycznym I

L
=0,40-0,47 mogą 

charakteryzować się niewystarczającą 
wytrzymałością na ścinanie, nie za-
pewniającą osiągnięcie wymaganego 
zapasu stateczności dla skarp nasypu. 

Mniejszy, ale również niekorzystny 
wpływ na stateczność skarp nasypu 
ma fakt występowania w głębszych 
partiach jego podłoża gruntów spo-
istych w stanie plastycznym i miękko-
plastycznym I

L
=0,35-0,51. Analogiczne 

obliczenia stateczności wykonane w 
przekroju nr 8 dla warunków grunto-
wych rozpoznanych w 3. etapie ba-
dań przynoszą wskaźnik stateczności 
(współczynnik pewności) wynoszący 

zaledwie F
min

 =1,10 - jest to stan bliski 
równowagi granicznej. 
 Na wyniki ocen stateczności skarp 
znaczący wpływ ma przyjęty sposób 
ustalenia wartości parametrów geo-
technicznych, w tym przede wszyst-
kim parametrów wytrzymałości na 
ścinanie [9]. W dokumentacji etapu 1. 
badań wartości parametrów fi zyko-
-mechanicznych wydzielonych warstw 
gruntów zostały określone jedynie 
za pomocą zależności korelacyjnych, 
bez przeprowadzenia jakichkolwiek 
badań specjalistycznych. Rzeczywiste 
wartości parametrów geotechnicz-
nych mogą znacząco odbiegać od 
tych wartości. W celu przeprowadzenia 
miarodajnych obliczeń stateczności 
Autorzy wskazali miejsca dla poboru 
prób gruntu o nienaruszonej strukturze 
w celu wyznaczenia metodami labora-
toryjnymi miarodajnych- charaktery-
stycznych wartości parametrów geo-
technicznych: gęstości objętościowej 
ρ i gęstość właściwej ρ

s
, granic ko nsy-

stencji w
p
 i w

L
, efektywnych wartości 

spójności c’ i kąta tarcia wewnętrznego 
φ’. W efekcie przeprowadzonych kolej-
nych etapów badań geotechnicznych 
uzyskano możliwość wiarygodnej oce-
ny poziomu stateczności istniejącego 
odcinka modernizowanego szlaku ko-
lejowego co stanowiło podstawę do 
przyjęcia racjonalnych rozwiązań pro-
jektowych.

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule przykład 
analizy stateczności przeznaczone-
go do modernizacji dość krótkiego 
odcinka szlaku kolejowego dobitnie 
wskazuje na istotny wpływ jakości 
rozpoznania warunków gruntowo 
– wodnych istniejącego podtorza . 
 Dotychczasowe doświadczenie 
zawodowe Autorów związane z 
problemami projektowania nowych 
lub modernizacji istniejących kole-
jowych budowli ziemnych dowodzi 
o konieczności odpowiedzialnego 
programowania badań geotech-
nicznych oraz profesjonalnej inter-
pretacji ich wyników. 
 Zalecana w ostatnich „ Wytycz-

 

1. Przekrój nr 8. Obliczenia stateczności dla rozpoznania warunków gruntowych z etapu 1 badań - 
bardzo wysoki zapas stateczności skarpy nasypu

 

 

2. Przekrój nr 8. Obliczenia stateczności dla rozpoznania warunków gruntowych z etapu 3 badań - 
bardzo niski zapas stateczności skarpy nasypu



29

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y10 / 2016

Problemy budowy i naprawy podtorza kolejowego

nych ..” [ 6, 7 ] wieloetapowa realiza-
cja rozpoznania geotechnicznego 
podtorza jest jak najbardziej słuszna 
lecz rzadko realizowana , zazwyczaj 
w sytuacji zagrożenia awarią wyko-
nywanej modernizacji lub naprawy 
obiektów infrastruktury kolejowej 
. Stąd , najczęściej pierwszy etap 
badań geotechnicznych pozostaje 
jedyny i nabiera walorów badań za-
sadniczych .
 Niezależnie od tego czy rozpo-
znanie geotechniczne podtorza 
będzie realizowane w jednym czy 
w kilku etapach ich programowa-
nia należy poprzedzić wnikliwą 
wizją terenową trasy przebiegu 
przedmiotowego odcinka moder-
nizowanego lub projektowanego 
szlaku kolejowego z inwentaryzacją 
sytuacji mogących mieć wpływ na 
jakość eksploatacji tej linii kolejowej 
.
 Następnym , bardzo ważnym i 
ekonomicznie uzasadnionym ,dzia-
łaniem w programowaniu badań 
jest zgromadzenie i analiza wszyst-
kich dostępnych informacji geo-
technicznych dla danego teren z 
wykorzystaniem dokumentacji ar-
chiwalnych , baz danych geologicz-
nych itp.
 Współczesne programowanie 
badań geotechnicznych ,zgodnie 
z zaleceniami Eurokodu 7 prefe-
ruje badania polowe z ogranicze-
niem roli badań laboratoryjnych 
pobranych z otworów badawczych 
próbek gruntów do oznaczenia pa-
rametrów identyfi kacyjnych klasy-
fi kacyjnych oraz wykonania wybra-
nych badań cech mechanicznych. 
 Programując badania dla potrzeb 
budowy i modernizacji infrastruktu-
ry kolejowej , i nie tylko, należy mieć 
na uwadze przede wszystkim cel 
tych badań , o czym często się za-
pomina , którym jest uzyskanie wia-
rygodnych danych dla konkretnych 
analiz numerycznych dotyczących 
stateczności ogólnej danego obiek-

tu oraz jego zachowania się pod 
przewidywanym oddziaływaniem 
zewnętrznym .
 W rezultacie , rozwiązanie zadania 
w postaci uzyskania wiarygodnych 
danych geotechnicznych , w szcze-
gólności dla obiektów liniowych in-
frastruktury kolejowej , nie powinno 
opierać wyłącznie o wyniki badań 
wykonanych jedną z modnych lub 
dostępnych technik, jak sondowa-
nia statyczne CPTU lub tylko mało 
średnicowe wiercenia w punktach 
znacząco odległych od siebie . W ta-
kim przypadku rozpoznanie punk-
towe należy uzupełnić badaniami 
geofi zycznymi lub profi lowaniem 
georadarowym co zostało spraw-
dzone w ramach modernizacji kil-
ku linii kolejowych na południu i 
wschodzie Polski. Taki wymóg obo-
wiązuje również przy projektowa-
niu nasypów drogowych.
 Badania polowe o ile są pro-
gramowane w postaci wierceń i 
sondowania statycznego lub dy-
namicznego powinny uzupełniać 
się bowiem interpretacja samych 
sondowań statycznych może pro-
wadzić do niewiarygodnych ocen 
danych geotechnicznych. 
 Zakres badań laboratoryjnych 
próbek gruntów , a w szczególności 
materiałów antropogenicznych ,ma 
za zadanie ocenę wiarygodnych 
wartości parametrów geotechnicz-
nych jakie będą odpowiednie dla 
przyjętych modeli obliczeniowych. 
Dotyczy to oznaczenia efektywnych 
parametrów wytrzymałości na ści-
nanie oraz parametrów dla oceny 
odkształcalności budowli ziemnych 
pod obciążeniami. 
 Przytoczone powyżej uwagi ,wy-
nikające z dotychczasowych do-
świadczeń zawodowych Autorów 
artykułu , charakteryzują proces 
uzyskania wiarygodnych danych 
geotechnicznych dla budowy i mo-
dernizacji liniowych budowli kole-
jowych jako działanie bardzo od-

powiedzialne i często wymagające 
współpracy geotechników z projek-
tantami.  
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Modernizacja drogi kolejowej obej-
muje także przebudowę podtorza 
gruntowego, która polega głównie na 
wzmocnieniu jego górnej strefy pod na-
wierzchnią, przez wbudowanie warstwy 
ochronnej, po uprzednim przygotowa-
niu istniejącego podtorza. Podtorze to, 
także w strefi e torowiska, zbudowane 
jest z różnych gruntów mineralnych, 
a nawet organicznych, i cechuje się 
niejednorodnością właściwości fi zycz-
nych i mechanicznych. Zastosowanie 
warstwy ochronnej pozwala znacząco 
zmniejszyć niejednorodność materia-
łową podtorza pod nawierzchnią, z jed-
noczesnym polepszeniem właściwości 
fi zycznych i mechanicznych według 
wymagań przepisów, to jest zagęszcze-
nia i odkształcalności nowego układu. 
Nowy stan podtorza podczas budowy 
i po jej zakończeniu kontrolowany jest 
badaniami geotechnicznymi w celu 
określenia wskaźnika zagęszczenia i 
modułów odkształcalności gruntów 
podtorza i warstwy ochronnej. Wskaź-
nik zagęszczenia określany jest podczas 

badań laboratoryjnych na podstawie 
próbek gruntów o nienaruszonej struk-
turze pobranych na budowie z gruntów 
lub z materiałów warstwy ochronnej w 
stanie ocenianym, przez porównanie 
ze stanem osiąganym w laboratorium. 
Moduły odkształcenia pierwotnego i 
wtórnego wyznaczane są z wyników 
próbnych obciążeń podtorza płytą VSS. 
Wartości wskaźników zagęszczenia i 
modułów wtórnego odkształcenia po-
równywane są z wartościami zawartymi 
w przepisach kolejowych i w projektach 
przebudowy podtorza.
 Badania laboratoryjne gruntów i 
materiałów dla określenia wskaźników 
zagęszczenia są uciążliwe, długotrwałe 
i kosztowne, a pobranie próbek grun-
tów gruboziarnistych i ich transport jest 
trudny i może prowadzić do błędnych 
wyników. Ponadto sposoby oznaczania 
wskaźnika zagęszczenia gruntów tylko 
w ograniczonym zakresie są przydatne 
do badań kruszyw produkowanych w 
kamieniołomach (np. niesortu kamien-
nego). Utrudnienia te są na tyle istotne, 

że dla praktycznych zastosowań pod-
czas trwania robót podtorzowych i dla 
ich odbiorów, a także w budowie dróg 
samochodowych, przyjmowany jest 
pośredni sposób oceny stanu zagęsz-
czenia gruntów i materiałów warstw 
ochronnych przy zastosowaniu wskaź-
nika odkształcenia. Wartości wskaźnika 
odkształcenia jako iloraz wartości mo-
dułów wtórnego i pierwotnego od-
kształcenia, obliczone z tej samej próby 
VSS, posiadają przyporządkowanie w 
normie wartości wskaźnika zagęsz-
czenia ośrodka podłoża płyty [3]. Ten 
pośredni sposób oceny zagęszczenia 
gruntów podtorza i materiałów warstw 
ochronnych obecnie jest najczęściej 
stosowany podczas modernizacji pod-
torza.
 Przedstawiony sposób oceny zagęsz-
czenia gruntów podtorza i materiałów 
warstw ochronnych posiada jednak 
pewne istotne ograniczenia. Źródłem 
tych ograniczeń są wykazane w nor-
mie wartości wskaźnika odkształcenia 
odnoszące się do jednorodnego ośrod-

Zależność stanu zagęszczenia podtorza 
od stanu jego odkształcalności

Streszczenie: W artykule omówiono sposób wykonywania i opracowywania wyników pomiarów odkształcalności podtorza. Przedstawiono 
wymagane wartości modułów odkształcenia oraz wskaźników zagęszczenia i odkształcenia. W celu określenia głębokości strefy oddziaływa-
nia płyty próbnej w podtorzu przeprowadzono analizę stanu naprężenia i odkształcenia uwarstwionego podtorza. Podano wnioski dotyczą-
ce stosowalności normowych zależności wartości wskaźnika odkształcenia i wskaźnika zagęszczenia.

Słowa kluczowe: Droga kolejowa; Podtorze kolejowe; Zagęszczenie podtorza

Abstract: The following paper discusses the method of  exercise and development of measurement results of subgrade deformability. It 
shows the required values of the modules of deformation as well as density and deformation indexes. The analysis of stress and deformation 
of laminar subgrade has been made in order to determine the depth of interaction zone on a test plate in a subgrade. Presented conclusions 
regard the applicability of normative dependencies on the value of both deformation  index and density index.

Keywords: Railroad; Railway Subgrade; Density of the subgrade
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ka obciążonego płytą próbną. Realne 

układy materiałów warstw ochronnych 

i gruntów istniejącego podtorza są nie-

jednorodne. Bezwzględne odnoszenie 

tak przygotowanych wartości normo-

wych do rzeczywistych układów uwar-

stwionego podtorza i z geosyntetykami 

wymaga analiz i dyskusji. W dotych-

czasowej praktyce badań podczas mo-

dernizacji podtorza osiągano wartości 

wskaźnika odkształcenia różniące się od 

wykazywanych w normie. Analizę wy-

ników przeprowadzono na podstawie 

stanu naprężeń i stanu odkształceń w 

podtorzu obciążonym płytą VSS.

Moduły odkształcenia i wskaźnik 

odkształcenia

Miarą odkształcalności jest stosunek 

jednostkowego obciążenia powierzch-

ni przekazującej obciążenia do jej osia-

dania pod tym obciążeniem, z uwzględ-

nieniem geometrycznych i fi zycznych 

warunków pomiaru. Dla potrzeb dro-

gownictwa wykonuje się próbne ob-

ciążenia stalową płytą okrągłą w celu 

oznaczenia pierwotnego modułu  od-

kształcenia gruntu E’ oraz quasi spręży-

stego modułu E” z drugiego obciążenia.

 Wielkość modułu odkształcenia na 

podstawie wyników badań próbną pły-

tą okrągłą określona jest równaniem 

[3,4]:

DE
y

P ⋅
∆

∆
⋅= 75,0    (1)

gdzie: E – moduł odkształcenia [MPa], 

D – średnica płyty [mm], Δ
p
 – przedział 

obciążeń przyjęty do obliczeń modułu 

[MPa], Δ
y
 – osiadanie płyty w przyjętym 

przedziale obciążeń [mm]

Integralną częścią testu jest największy 

nacisk przekazywany na podłoże przez 

płytę (p
max

) oraz przedział obciążeń (Δ
p
), 

z którego moduł jest obliczany (rys. 1). 

Przyjmuje się p
max

 jako obciążenie qu-

asi-graniczne, albo równe podwojone-

mu obciążeniu użytkowemu, albo co 

najmniej większe od obciążenia użytko-

wego przekazywanego na podtorze. W 

przypadku podtorza linii magistralnych 

dla zwiększonych prędkości pociągów 

(k
v
 = 2,0) i nacisku osi 225 kN obciążenie 

na torowisko należy przyjąć około 0,165 

MPa [6,7], oraz p
max

 = 0,35 MPa i prze-

dział Δ
p
 = 0,100,25 MPa (dla warstwy 

ochronnej) albo p
max

 = 0,25 MPa i Δ
p
 = 

0,050,15 MPa dla podtorza pod war-

stwą. Dla dużych prędkości pociągów 

(k
v
 > 2,0) odpowiednie będą większe 

wartości pmax i przedziału Δ
p
 [6,7].

 Podczas kontroli robót podtorzo-

wych wyznaczane są wartości modułów 

odkształcenia pierwotnego i wtórnego. 

Wartość wtórnego modułu (1) jest po-

równywana z wartością wymaganą E
min

 

(tab. 1) [4]; powinien być spełniony wa-

runek:
 

min
" EE ≥    (2)

Wyznaczany jest także iloraz wartości 

obu modułów nazywany wskaźnikiem 

odkształcenia:

'

"

E

E
I o =    (3)

Wskaźnik ten w rzeczywistości jest ilora-

zem osiadań w miarodajnym przedziale 

obciążeń testu:

"

'

y

y

oI
∆

∆
=    (4)

Wskaźnik odkształcenia charaktery-

zuje zagęszczenie gruntów podtorza 

i warstw wzmacniających i powinien 

pozostawać w określonych granicach 

wartości [1,3]. Normy [1,3] oraz przepisy 

[4] określają szczegółowe wymagania 

odnośnie wartości wskaźników zagęsz-

czenia (I
s
) i wskaźników odkształcenia 

(I
0
), które powinny być stosowane w 

ocenie przebudowy modernizacyjnej 

podtorza. 

 Według normy dla robót ziemnych 

dróg samochodowych [3] ocenę za-

gęszczenia dokonuje się na podstawie 

wskaźnika zagęszczenia I
s
. Alternatyw-

nie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza za-

wierającego kamienie, można oceniać 

na podstawie wskaźnika odkształcenia 

I
0
, którego wartość uzależniona jest od 

spodziewanej wartości wskaźnika za-

gęszczenia oraz rodzaju ocenianego 

Prędkość vmax [km/h]
Natężenie przewozów T [Tg/rok]

T ≥ 25 10 ≤ T < 25 3 ≤ T < 10 T < 3

200 < v
max

 ≤ 250 120 (80) 120 (80) 120 (80) 110 (70)

160 < v
max

 ≤ 200 120 (80) 120 (70) 110 (60) 100 (55)

120 < v
max

 ≤ 160 120 (70) 110 (60) 100 (50) 90 (45)

80 < v
max

 ≤ 120 110 (60) 100 (55) 90 (45) 80 (40)

v
max

 ≤ 80 100 (50) 90 (45) 80 (40) 80 (40)

Tab. 1. Minimalne wartości modułu odkształcenia podtorza mierzonego w torowisku [4]

1. Wykresy osiadań płyty próbnej i sposób ich opracowania [8] 2. Krzywe uziarnienia różnych rodzajów gruntów i niesortu kamiennego [8]
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gruntu (rys. 2) i nie powinna być więk-

szy niż:

- dla żwirów, pospółek i piasków: 2,2 

przy wymaganej wartości I
s
 ≥ 1,0; 

2,5 przy wymaganej wartości I
s
 < 

1,0,

- dla gruntów drobnoziarnistych o 

równomiernym uziarnieniu (pyłów, 

glin, glin pylastych, glin zwięzłych i 

iłów) – 2,0,

- dla gruntów różnoziarnistych (żwi-

rów gliniastych, pospółek glinia-

stych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin 

piaszczystych zwięzłych) – 3,0,

- dla narzutów kamiennych, rumoszy 

– 4,0.

Zgodnie z normą dla robót ziemnych 

podtorza [1] zagęszczenie gruntów po-

winno odpowiadać warunkom poda-

nym w tabeli 2., jednak dopuszczalne 

jest zastąpienie tych wymagań przez 

sprawdzenie wartości wskaźnika od-

kształcenia, która nie powinna być więk-

sza od 2,2. Wymagane zagęszczenie 

gruntów według przepisów [4] podane 

jest w tabeli 3. W przepisach tych wpro-

wadzono również trzy przedziały stanu 

zagęszczenia gruntów umożliwiające 

ocenę wartości wskaźnika zagęszczenia 

na podstawie znanej wartości wskaźni-

ka odkształcenia (rys. 3). Granice prze-

działów stanu zagęszczenia wyznaczają 

proste o równaniach:

0
1,0175,1 II s ⋅−=    (5)

0
1,0225,1 II s ⋅−=   (6)

Sposób oceny stanu zagęszczenia grun-

tów przedstawiony w przepisach [4], 

umożliwia ocenę stanu zagęszczenia 

podtorza w pełnym zakresie spodzie-

wanych wartości wskaźnika zagęszcze-

nia. Wartość wskaźnika zagęszczenia 

według równań (5) i (6) jest niezależna 

od rodzaju gruntów podtorza, dla któ-

rych oceniany jest stan zagęszczenia. 

Dla wskaźnika odkształcenia o wartości 

2,2 z równania (5) uzyskuje się wartość 

wskaźnika zagęszczenia równą 0,96, a 

z równania (6) równą 1,01 co nie jest 

zgodne z zapisami norm [1,3].

Z porównania wymaganych wartości 

wskaźnika odkształcenia w normach [1] 

oraz [3] uwagę zwraca brak zróżnico-

wania wymagań ze względu na rodzaj 

gruntów i materiałów [1,4] oraz wyklu-

czenie stosowania wskaźnika odkształ-

cenia do oceny zagęszczenia gruntów o 

wilgotności znacznie mniejszej od opty-

malnej [3]. W podobnych normach dla 

obu rodzajów dróg zaznacza się istotna 

sprzeczność, którą można zauważyć 

także w projektach podtorza – powo-

ływanie się na normę [1] oraz próby re-

spektowania wartości 2,2 na budowach.

 Na podstawie badań wyznaczane są 

wartości modułów wtórnego odkształ-

Część podtorza
Metoda porównywania poszczególnych wyników pomiarów Metoda statystyczna

Wskaźnik zagęszczenia Średni wskaźnik zagęszczenia Współczynnik zmienności [%]

Warstwa ochronna ≥ 1,00 ≥ 1,00 ≤ 2,0

Korpus nasypu ≥ 0,95 ≥ 0,95 ≤ 2,5

Warstwa odcinająca ≥ 0,95 ≥ 0,95 ≤ 2,5

Materiał filtracyjny do urządzeń 
odwadniających

≥ 0,92 ≥ 0,92 ≤ 2,5

Tab. 2. Wymagane wskaźniki zagęszczenia podtorza linii magistralnych i pierwszorzędnych [1]

Element podtorza Część podtorza
Głębokość od 
torowiska [m]

IS

nasyp

górna
≤ 0,2

kruszywa mineralne nieulepszone

≥ 1,031)  ≥ 0,972)

grunty niespoiste grunty spoiste

≥ 1,00 ≥ 0,97 ≥ 1,003)

0,2 do 2,0 ≥ 1,00 ≥ 0,97 ≥ 1,003)

dolna
h ≤ 6,0

> 2,0 ≥ 0,95
≥ 0,92

h > 6,0 ≥ 0,95

podłoże do 0,5 m
od pow. terenu

h ≤ 2,0 ≥ 1,00 ≥ 0,97

h > 2,0 ≥ 0,95 ≥ 0,92

przekop, miejsce 
zerowe

górna
≤ 0,2 ≥ 1,031) ≥ 0,972) 3) ≥ 1,031) ≥ 0,972) 3)

0,2 do 0,5 ≥ 0,97 ≥ 0,95

gdzie h – wysokość nasypu, 1) – budowa lub dobudowa nowego podtorza, 2) – naprawa lub modernizacja istniejące-

go podtorza, 3) – grunty stabilizowane spoiwami

Tab. 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla nasypów [4]

3. Ocena stanu zagęszczenia podtorza na podstawie wartości wskaźnika 

odkształcenia według przepisów [4]; I – zagęszczenie dobre; II – zagęszcze-

nie wątpliwe, III – zagęszczenie niedostateczne

4. Stan naprężeń w podtorzu z piasku drobnego z warstwą ochronną ze 

żwiru. Obciążenie płytą 0,35 MPa (tab. 5.)
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cenia podtorza lub układu warstwa 

ochronna – podtorze oraz odpowia-

dające im zbiory wartości wskaźników 

odkształcenia. Dla poszczególnych od-

cinków podtorza otrzymuje się zbiory 

wartości, które można statystycznie ba-

dać w celu określenia jakości (jednorod-

ności) odkształcalności i zagęszczenia 

podtorza, jako miary jakości robót. [6,7]:

"E
w E

E

σ
=    (7)

gdzie: 
E

  - odchylenie standardowe 

wartości modułów wtórnego odkształ-

cenia podtorza, "E  - średnia wartość 

modułu wtórnego odkształcenia pod-

torza.

Podobnie także można przeprowadzić 

statystyczną analizę wartości wskaźni-

ków odkształcenia:

0

0

0 I
w

I

I

σ
=    (8)

gdzie: 
 0

I
  - odchylenie standardowe 

wartości wskaźników odkształcenia 

podtorza, 0
I  -  średnia wartość wskaź-

nika odkształcenia podtorza.

 Przykład statystycznego opracowa-

nia wyników badań odbiorczych wy-

branego odcinka linii E30 zawarto w 

tabeli  4.

Naprężenia i osiadania 

w podtorzu pod płytą

Stosowanie do oceny przydatności 

wzmacnianego podtorza wartości 

pomierzonych modułów wtórnego 

odkształcenia podtorza z żądaniem 

spełnienia warunku (2) oraz jednocze-

śnie obliczonych wartości wskaźników 

odkształcenia, które powinny spełniać 

określone wymagania [1,4] lub lepiej 

[3], powoduje powiększenie znaczenia 

próbnych obciążeń płytą VSS, jako pod-

stawowego badania warunkującego 

przebieg i odbiory robót, a płytę VSS 

sytuuje jako główne narzędzie do ba-

dań parametrów jakości robót podto-

rzowych. Z tych względów uzasadniona 

jest analiza współpracy płyty obciążają-

cej z ośrodkiem kontrolowanym przy jej 

zastosowaniu. Analizę przeprowadzono 

określając stan naprężeń i stan odkształ-

ceń (osiadań) w podtorzu pod płytą, 

pozostającym pod obciążeniem odpo-

wiadającym granicznym wartościom 

przykładowego przedziału obciążeń Δ
p
 

= 0,100,25 MPa i największemu naci-

skowi p
max

 = 0,35 MPa. Do analizy przy-

jęto prosty przypadek podtorza wzmoc-

nionego pojedynczą warstwą ochronną 

ze żwiru o grubości 0,3 m, zbudowaną 

na podtorzu dotychczasowym z piasku 

drobnego w stanie zagęszczonym. Pa-

rametry geotechniczne gruntów pod-

torza (fi zyczne i mechaniczne) przyjęto 

z piśmiennictwa [9].

 Obliczenia naprężeń przeprowadzo-

no zgodnie z normą [2] i według [9] 

traktując podtorze z warstwą ochron-

ną jako półprzestrzeń, ograniczoną od 

góry nowym torowiskiem, rozciągającą 

się nieskończenie głęboko. Przy wyzna-

czaniu naprężeń od obciążeń zewnętrz-

nych przyjęto, że podtorze jest spręży-

ste (liniowo-odkształcalne), izotropowe 

i jednorodne. W analizie uwzględniono 

obciążenie od ciężaru własnego gruntu. 

Wartość naprężenia σ
γz

 wyznaczono ze 

wzoru:

 
=

⋅=
n

i

iiz h
1

γσ γ    (9)

gdzie:  γ
i
 – ciężar objętościowy gruntu 

w każdej warstwie i, h
i
 – grubość po-

szczególnych warstw i.

 Naprężenia od obciążenia płytą prób-

ną wyznaczono przy założeniu, że jest 

ona doskonale sztywna, stosując wzór:

qzq ⋅=ησ    (10)

gdzie:  η – współczynnik rozkładu na-

prężeń według nomogramu [2], q – na-

cisk jednostkowy płyty.

Wartości współczynnika rozkładu na-

prężeń pionowych η pod obciążeniem 

sztywną płytą kołową o promieniu R 

można wyznaczyć ze wzoru [2]:

( )R,zf=η    (11)

gdzie: R – promień obszaru kołowego, 

z – głębokość na której wyznacza się na-

prężenia.

W obliczeniach osiadań podtorze grun-

towe przyjęto jako jednorodną półprze-

strzeń liniowo-sprężystą. Uwzględniono 

założone w przykładach uwarstwienie 

podtorza pod płytą. 

 Wartości osiadań obliczono przy za-

stosowaniu wartości naprężeń wystę-

pujących w połowie grubości warstwy. 

Osiadania tak obliczone, dla wszystkich 

wydzielonych warstw, zsumowano do 

głębokości:

γσσ
maxmax

3,0 zqz ⋅≤    (12)

Uwzględniono wartości parametrów 

geotechnicznych odpowiadające sta-

nowi podtorza podczas pierwszego ob-

ciążenia płytą próbną o średnicy 0,3 m, 

to jest modułów odkształcenia ogólne-

go E
0
 oraz obliczonych na ich podstawie 

modułów edometrycznych ściśliwości 

pierwotnej M
0
. Wyniki obliczeń wartości 

osiadań podtorza z warstwą ochronną 

w rozpatrywanych przypadkach obcią-

żenia zestawiono w tabeli 5.

 Wartości naprężeń w podtorzu (rys. 

4.) wskazują, że płyta obciążająca działa 

na swoje podłoże do głębokości zależ-

nej od rodzaju i stanu gruntów w tym 

podłożu oraz od stosowanego nacisku 

płyty. Ogólnie można przyjmować, że 

oddziaływanie to podczas zwykłego 

testu próbnego podtorza z warstwą 

ochronną sięga głębokości około 1,3 m 

licząc od torowiska, czyli około 4D (rys. 

5, krzywa B). 

 W przypadku wykonywania pomia-

rów na podłożu warstwy ochronnej 

głębokość oddziaływania płyty wyno-

si około 1,15 m, czyli około 1,45 m od 

tor nr 1 tor nr 2

E
1
[MPa] E

2
[MPa] I

0
[-] E

1
[MPa] E

2
[MPa] I

0
[-]

liczebność 46 45

min 22 109 1,97 24 108 1,71

max 64 143 5,00 72 155 4,54

średnia 47,85 123,02 2,67 40,55 121,40 3,27

odchyl. stand. 8,92 8,25 0,58 14,57 12,49 0,82

wskaźnik 
zmienności

0,19 0,07 0,22 0,36 0,10 0,25

Tab. 4. Zestawienie uzyskanych wyników badań podczas modernizacji wybranego odcinka linii E-30 [10]
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torowiska (rys. 5, krzywa A). W związku 

z tym można stwierdzić, że wartości 

osiadań (tab. 5) stanowią o wartości 

wskaźników odkształcenia, nie tylko 

samej warstwy, lecz także podtorza 

pod warstwą, a w ogólnym przypadku 

podtorza uwarstwionego lub gruntu 

zawierającego domieszki innych grun-

tów. 

 W przykładzie obliczeniowym jedy-

nie około 50 % całkowitych osiadań, 

powstających w trakcie próbnych 

obciążeń podtorza płytą, wynika z 

odkształcenia warstwy ochronnej, 

pozostała ich część to osiadania pod-

torza gruntowego (tab. 5). Biorąc pod 

uwagę wartości wskaźnika odkształ-

cenia wyszczególnione dla różnych 

rodzajów gruntów w normie [3] należy 

jako wyniku badań kontrolnych pod-

torza spodziewać się różnych wartości, 

jednak nie odpowiadających warto-

ściom tak podanym [3]. Dodatkową 

okoliczność stanowią bardzo ściśliwe 

geowłókniny w konstrukcji podtorza, 

które powiększając wartości osiadań 

zmieniają także wartości wskaźnika 

odkształcenia na niekorzystniejszy dla 

oceny zagęszczenia podtorza. 

Uwagi końcowe

Uwzględniając obecnie wymagane 

minimalne wartości modułu odkształ-

cenia podtorza mierzonego na torowi-

sku (tab. 1), z rozróżnieniem wartości 

obliczeniowych i wymaganych, należy 

zauważyć, że największe zagęszcze-

nie gruntów i materiałów (największa 

wartość wskaźnika zagęszczenia) bę-

dzie odpowiadać stanowi wartości 

pomierzonych modułów odkształ-

cenia zgodnych z wartościami obli-

czeniowymi; zagęszczenie (wartość 

wskaźnika zagęszczenia) gdy wymaga 

się mniejszych wartości modułów (w 

nawiasach) będzie stosownie mniej-

sze – mniejsze zagęszczenie nale-

ży zaakceptować w takiej koncepcji 

kontroli i odbioru robót. Oznacza to, 

że nie należy stosować wtedy sposo-

bu określania stanu zagęszczenia we-

dług stanu wskaźnika odkształcenia (z 

uwzględnieniem wartości zależności 

obu wskaźników według norm).

 W ocenie znaczenia badań mo-

dułów odkształcenia i wskaźników 

odkształcenia należy uwzględnić, 

że wytrzymałość warstwy ochron-

nej według projektu obliczona jest z 

uwzględnieniem wytrzymałości pod-

torza w najsłabszym (najtrudniejszym) 

miejscu odcinka o stałej grubości war-

stwy. W związku z tym w innych miej-

scach podtorza na długości odcinka 

warstwy wartości modułów i wskaź-

ników odkształcenia mogą wykazy-

wać inne wartości, niż wymagane w 

normach i przepisach. Podobnie też 

na długości odcinka warstwy mogą 

wystąpić miejsca, w których wartości 

modułów i wskaźników odkształcenia 

wykażą niedostatek wytrzymałości 

warstwy, ponieważ kontrola właści-

wości podtorza przed projektem jest 

przeprowadzana w miejscach znacz-

nie od siebie odległych – między nimi 

właściwości gruntów mogą być mniej 

korzystne i warstwa ochronna będzie 

w tych miejscach za słaba. Stąd jako 

wyniki badań modułów i wskaźników 

odkształcenia należy uwzględniać rze-

czywiste pomierzone wartości, bez ich 

„zaokrąglania” do wartości wymaga-

nych w normach i przepisach. 

 Z badań geotechnicznych na 

wszystkich etapach przebudowy, pro-

jektowania i wykonawstwa, zbiory wy-

ników badan powinny zawierać natu-

ralnie zróżnicowane wartości (rys. 6), 

co powinno być aprobowane w kon-

trolach i odbiorach robót. Moduły od-

kształcenia, a więc także zagęszczenie 

powinny być ostatnimi parametrami 

określanymi podczas odbiorów robót.

Parametry podtorza Obciążenie [MPa]

Element 
podtorza

Ciężar Moduł
0,10 0,25 0,35

Osiadanie

[kN/m3] [MPa] [mm] [%] [mm] [%] [mm] [%]

Torowisko - E
ekw

 = 142 0,120 100,0 0,323 100,0 0,465 100,0

Warstwa 
ochronna

18,5 E
0
 = 200 0,062 51,1 0,154 47,7 0,215 46,3

Podtorze 16,7 E
g
 = 78 0,059 48,9 0,169 52,3 0,249 53,7

Tab. 5. Wartości osiadań podtorza z warstwą ochronną w rozpatrywanych przypadkach obciążenia

5. Zasięg wpływu równomiernie obciążonej okrągłej płyty w podtorzu z 

piasku średniego (A) i z piasku średniego z warstwą ochronną o grubości 0,3 

m wykonaną ze żwiru (B); obciążenie płyty 0,25 MPa (A) oraz 0,35 MPa (B). 

Głębokość mierzona od torowiska [5]

6. Histogram liczebności wartości wskaźnika odkształcenia układu warstwa 

ochronna – podtorze oraz dystrybuanta rozkładu wartości wskaźnika 

odkształcenia zbioru utworzonego z  przykładowych wartości wskaźników 

odkształcenia kilku przebudowywanych odcinków linii E-20 i E-30 [8,10]
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Wnioski

1.  Wskaźnik odkształcenia podtorza 
nie pozwala na dokładną ocenę 
wskaźnika zagęszczenia gruntów i 
materiałów rzeczywistego podtorza 
kolejowego.

2.  Wiarygodność oceny zagęszczenia 
rzeczywistego podtorza na podsta-
wie wskaźnika odkształcenia można 
by zwiększyć analizując w każdym 
miejscu badań profi l geotechniczny 
i wpływ geowłókniny, z uwzględ-
nieniem rzeczywistej głębokości 
oddziaływania płyty próbnej, to jest 
głębokości 4D licząc od torowiska.

3.  Podczas badań sprawdzających 
podtorza zmodernizowanego 
wskaźnik odkształcenia najczę-
ściej występował w przedziale I0 = 
2,6¸3,1; można przyjąć, że w tych 
granicach wartości podtorze jest w 
wymaganym stanie zagęszczenia.

4.  Stosowanie zwykłych geowłóknin 
w górnej strefi e podtorza zdecydo-
wanie utrudnia ocenę zagęszczenia 
podtorza na podstawie wyników 

badań jego odkształcalności.  
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