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Streszczenie 

Podjęcie tematyki stateczności toru kolejowego związane jest z wciąż obowiązującymi znacznymi 

ograniczeniami w zakresie stosowalności toru bezstykowego. Ograniczenia te dotyczą w głównej 

mierze konstrukcji nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach i wynikają z przyjętych 

regulacji prawnych. Przepisy i wytyczne ściśle regulują wielkości minimalnych łuków kołowych 

dla rożnych typów konstrukcji nawierzchni, jednak nie precyzują zasad ich doboru. Do tej pory nie 

opracowano metod oraz narzędzi pozwalających na określenie warunków bezpiecznej eksploatacji 

toru bezstykowego – prezentowana praca przedstawia metody oceny różnych sposobów 

zwiększenia stateczności położenia toru w łukach kołowych o małym promieniu. 

W rozprawie autorka przedstawiła przegląd podstawowych problemów eksploatacji nawierzchni 

w łukach o małych promieniach wraz z przeglądem doświadczeń eksploatacyjnych i badań 

doświadczalnych. W przeglądzie opisano jakie obciążenia termiczne występują w nawierzchni 

kolejowej. Opisano problemy związane z występującym zużyciem szyn czy degradacją 

przytwierdzeń, a także poruszono problem nierówności pionowych, jakie mogą wystąpić w torze 

kolejowym w trakcie jego eksploatacji. Autorka dodatkowo skupiła się na opisie zagadnień 

związanych ze sztywnością ramową rusztu torowego oraz oporem poprzecznym podsypki, jako 

parametrów opisujących zachowanie się konstrukcji toru. Ponadto przedstawiono przegląd 

dotychczas stosowanych modeli obliczeniowych, a także metod wzmocnienia nawierzchni z uwagi 

na zastosowanie toru bezstykowego.  

W dysertacji opisano dwa nowe, innowacyjne sposoby wzmocnienia konstrukcji nawierzchni 

kolejowej w łuku o małym promieniu. Jedno z przedstawionych rozwiązań zostało opatentowane 

i oczekuje na wdrożenie. Autorka była jednym z członków zespołu naukowego odpowiedzialnego 

za projekt oraz przygotowanie i przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pół-poligonowych tych 

rozwiązań. Oba rozwiązania powstały na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

w Katedrze Dróg Kolei i Inżynierii ruchu.   

W ramach pracy przeprowadzono również analizy teoretyczne i numeryczne. Analizy teoretyczne 

dotyczyły stateczności toru w łuku o małym promieniu z uwzględnieniem różnych wartości 

zastępczego momentu bezwładności oraz oporu poprzecznego podsypki – wartości te przyjęto jako 

stałe na całej długości zniekształconego odcinka. Analizy dotyczą zarówno ścieżki przedkrytycznej, 

jak i ścieżki niestatecznej wyboczeniowej. Efekt krzywizny, promienia łuku, wprowadzono poprzez 

zmniejszenie wartości oporu poprzecznego. Obciążenie układu stanowi przyrost siły termicznej 

w szynach wynikający z przyrostu temperatury ponad temperaturę przytwierdzenia szyn do 

podkładów oraz wynikający z możliwych trwałych przemieszczeń wzdłużnych toru, czyli tzw. 

ekwiwalentny przyrost temperatury.  Przedstawiony model pół-analityczny pozwolił na określenie 

przyrostu minimalnej temperatury wyboczeniowej ∆Tmin dla danych parametrów geometrycznych 

i mechanicznych nawierzchni kolejowej. Dodatkowo zaproponowano taką modyfikację przyjętego 

modelu obliczeniowego, która pozwala na wprowadzenie zmiennego na długości analizowanego 

odcinka oporu poprzecznego podsypki – co odzwierciedla praktyczną sytuację wstępowania 

odcinków toru z osłabieniem lub wzmocnieniem podsypki. Analizy te wykonano dla różnych 

długości odcinka, na którym wystąpiło wyboczenie, dla różnych wartości oporów podsypki 

w płaszczyźnie poziomej, uwzględniając różne typy nawierzchni kolejowych.  
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W zakresie analiz numerycznych na podstawie przyjętego modelu numerycznego przeprowadzono 

identyfikację parametrów (oporu porzecznego podsypki oraz sztywności zginania rusztu torowego) 

pół-analitycznego modelu stateczności toru w oparciu o eksperymenty numeryczne. W modelu 

numerycznym zastosowano ekstrapolację wyników badań doświadczalnych w odniesieniu do 

oporów przytwierdzenia szyny do podkładu: oporu wzdłużnego oraz oporu na skręcanie, a także 

oporów podsypki: oporu wzdłużnego oraz oporu poprzecznego. Szyny i podkłady opisano jako 

ciała 2D o rzeczywistych właściwościach sprężystych. Wymuszając obciążenia poprzecznego 

układu, na podstawie bilansu energetycznego wyznaczono zidentyfikowane parametry oporu 

poprzecznego i sztywności ramowej przy minimalizacji różnicy pomiędzy pracą siły zewnętrznej 

i energii sprężystej układu. Przeprowadzone analizy pozwoliły na udowodnienie zgodności 

przyjętych parametrów.     

Najistotniejszą część pracy stanowią kryteria oceny efektywności różnych sposobów wzmocnienia 

konstrukcji nawierzchni w łuku kołowym z uwagi na jego stateczność. W dysertacji przedstawiono 

dwa kryteria. Pierwsze z nich dotyczy wyznaczenia przyrostu minimalnej temperatury 

wyboczeniowej ∆Tmin, poniżej którego eksploatacja toru bezstykowego o zadanej konstrukcji jest 

zupełnie bezpieczna. Drugie kryterium, stanowiące wkład autorski, dotyczy bezpieczeństwa 

eksploatacji toru bezstykowego przy przyroście temperatury powyżej ΔTmin. Kryterium to stanowi 

nowe rozwiązanie w aspekcie analiz określających możliwości eksploatacji toru bezstykowego. 

Polega ono na tym, że określono możliwość przesunięcia toru z konfiguracji statecznej na 

niestateczną, biorąc pod uwagę bilans energetyczny, to znaczy możliwość przemieszczenia toru pod 

wpływem przejeżdżającego pociągu. W bilansie uwzględniono pracę sił poprzecznych pociągu (dla 

konkretnej konfiguracji pojazdu) na przemieszczenie toru, energię zginania ramy torowej, pracę 

przesunięcia toru pod podsypką oraz ubytek energii ściskania. Analizy te pozwoliły na 

udowodnienie, że w szerokim zakresie zmienności parametrów możliwa jest eksploatacja toru 

bezstykowego przy przyroście temperatury powyżej ΔTmin. 
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Abstract 

Taking up the subject of track stability is related to the still used significant limitations in the 

applicability of continuous welded track. These limitations are mainly related to track construction 

in sharp curves and are the result of the adopted legal regulations. The rules and guidelines regulate 

the radii of minimum curves for different types of track construction, however, they do not specify 

the principles of their selection. To this date, there have been no methods or tools developed that 

would allow to determine the conditions of safe operation of continuous welded track in sharp 

curves. 

In the dissertation, a review of the basic problems in track operation in sharp curves, along with 

a review of experiences in operation and experimental studies were presented by the author. In the 

review, it was described what thermal loads are present in railway tracks. The problems related to 

rail wear or deterioration of fastening systems, as well as vertical irregularities that can appear in 

a railway track during its operation were described. Additionally, the author’s focus was placed on 

describing the issues related to rail-sleeper structure stiffness and lateral ballast resistance as the 

parameters describing the behaviour of track construction. Additionally, reviews of hitherto applied 

calculation models and of track reinforcement methods were presented from the perspective of the 

application of continuous welded track.  

In the dissertation, two new, innovative methods of reinforcing track structure in sharp curves were 

described. One of the presented solutions was patented and is pending implementation. The author 

was one of the members of the scientific team responsible for the project and the preparation and 

performance of laboratory and semi-field tests of these solutions. Both of these solutions were 

developed in the Chair of Roads, Railways and Traffic Engineering, Cracow University of 

Technology.   

Theoretical and numerical analyses were also performed as part of the dissertation. The theoretical 

analyses were related to track stability in sharp curves, taking into account variables of the 

substitute moment of inertia and the lateral ballast resistance – these values were assumed as 

constant throughout the deformed section. The analyses cover both the reversible deformation line, 

and the irreversible deformation line. The curve was introduced by decreasing the value of lateral 

resistance. The system load comprises of the increase of thermal force in the rails resulting from the 

increase of temperature over the temperature of fastening rails to sleepers and resulting from the 

potential permanent longitudinal track movements, i.e. the so-called equivalent temperature 

increase.  The presented semianalytical model allowed to determine the increase of minimum 

buckling temperature ∆Tmin for the specified geometrical and mechanical track parameters. 

Additionally, a modification of the assumed calculation model was proposed, allowing to introduce 

a variable lateral ballast resistance within the length of the analysed track section – which reflects 

the practical situation of the existence of track sections with loosened or reinforced ballast. These 

analyses were performed for different lengths of the section in which buckling appeared, 

for different values of ballast resistance in the horizontal plane, taking into account different types 

of track.  

As far as numerical analyses are concerned, based on the assumed numerical model, parameters 

(lateral ballast resistance and rail-sleeper structure bending stiffness) of a semi-analytical track 
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stability model were identified as a result of numerical experiments. In the numerical model, 

extrapolation of the results of experimental tests was applied in relation to the resistance of the 

rail-sleeper fastening system: longitudinal resistance and torsion resistance, as well as ballast 

resistance: longitudinal resistance and lateral resistance. The rails and sleepers were described as 2D 

bodies with real elastic properties. Forcing the loads of a lateral system, based on the energy 

equilibrium, the identified parameters of lateral resistance and rail-sleeper structure stiffness were 

calculated with the minimisation of the difference between the work of the external force and the 

elastic energy of the system. The performed analyses allowed to prove the correctness of the 

assumed parameters.     

The most significant part of the dissertation are the criteria for assessing the effectiveness of various 

methods of reinforcing track construction in curves in terms of its stability. Two criteria were 

presented in the dissertation. The first one is related to the determination of the increase of the 

minimum buckling temperature ∆Tmin, below which operation of continuous welded track with 

a given construction is completely safe. The second criterion, being the author's original 

contribution, is related to the safety of operation of continuous welded track with temperature 

increase over ΔTmin. This criterion is a new solution in the aspect of analyses determining the 

possibility of continuous welded track operation. The idea behind it is that the possibility of the 

track moving from a stable to unstable configuration, i.e. the potential of the track movement 

caused by a moving train, was determined taking into account energy equilibrium. In the energy 

equilibrium, the work of lateral forces of the train (for a specific vehicle configuration) for track 

movement, the bending energy of rail-sleeper structure, the work of track movement within ballast, 

and the loss of compression energy were taken into consideration. These analyses allowed to prove 

that in the broad scope of parameter variation, continuous welded track operation is possible with 

the temperature increasing over ΔTmin. 
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1 Wprowadzenie  

Zakres stosowania toru bezstykowego ogranicza się z uwagi na promienie łuków poziomych. 

Według polskich przepisów dotyczących budowy i utrzymania nawierzchni, minimalne promienie 

łuków kołowych wynoszą 450 m w przypadku nawierzchni z podkładami strunobetonowymi 

i 500 m w przypadku zastosowania podkładów drewnianych [66]. Wyjątkowo w łukach 

o promieniu nie mniejszym niż 190 m w torach głównych dodatkowych i bocznych oraz w łukach 

o promieniu nie mniejszym niż 250 m w torach szlakowych i głównych zasadniczych można 

odstąpić od tych wymagań. W tym przypadku należy zastosować tor bezstykowy oraz wymusić 

naprężenia wzdłużne w tokach szynowych, które odpowiadają temperaturze przytwierdzenia 

(23±3)ºC. Ponadto należy zastosować rozwiązania zwiększające stateczność toru bezstykowego lub 

niezawodność użytkowania [67]. Przepisy nie precyzują jednak jakie rozwiązania konstrukcji 

nawierzchni kolejowej zwiększają stateczność toru lub jego niezawodność.  

Standardy techniczne określone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla budowy lub 

modernizacji linii kolejowych [76]określają, że tor bezstykowy należy stosować w torach 

i rozjazdach niezależenie od promienia łuku. Standardy te mówią również o tym, że w łukach 

o małym promieniu należy stosować środki zwiększające stateczność toru bezstykowego, podając 

dodatkowo przykłady takich środków. Możliwymi i znanymi rozwiązaniami proponowanymi 

w tym dokumencie są podkłady stalowe typu Y lub urządzenia montowane na podkładach 

strunobetonowych (kaptury). Nie określono jednak, w jakim stopniu rozwiązania te zwiększą 

stateczność, jak również nie sprecyzowano wytycznych dotyczących stosowania tych rozwiązań.        

W innych zarządach kolejowych w przypadku stosowania toru bezstykowego dopuszczone są 

mniejsze promienie łuków – 350 m, a nawet 300 m [14]. Już w latach dziewięćdziesiątych 

ubiegłego stulecia eksperymentalnie dopuszczono w Polsce do eksploatacji nadzorowanej tor 

bezstykowy w nawierzchni z podkładami drewnianymi w łuku kołowym o promieniu 300 m [22]. 

Stosowanie toru bezstykowego w łukach kołowych o promieniu rzędu 300-350 m nie jest 

bezwarunkowe. Wymagane jest utrzymanie tzw. temperatury neutralnej na poziomie około 40
o
C 

oraz utrzymywanie poszerzonej szerokości pryzmy podsypki [65].  

Zarządy kolei stosują różne, metody zwiększenia stabilności położenia toru. Najbardziej popularne 

z tych metod to: 

a) zastosowanie tarcz montowanych do podkładów (kapturów) w celu zwiększenia oporów 

poprzecznych podsypki (najstarsze rozwiązanie, stosowane już w latach 30. ubiegłego 

wieku [79]); 

b) zastosowanie poszerzonej pryzmy podsypki, również z tzw. nadsypką (zwane również 

ballast shoulder – rozwiązanie stosowane powszechnie w ubiegłym wieku w odniesieniu do 

toru bezstykowego [22]); 

c) stosowanie różnego typu prowadnic w toku szynowym od strony wewnętrznej łuku, 

stanowiących również wzmocnienie konstrukcji z uwagi na stateczność toru [51]; 

d) układanie toru w warunkach podwyższonej temperatury szyn (około 40o
C), a jeśli to 

niemożliwe, wykonanie odprężenia toru w celu uzyskania temperatury neutralnej na 

poziomie około 40
o
C [43]. 
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Wydawać by się mogło, że podwyższenie temperatury neutralnej jest zabiegiem bardzo prostym 

i skutecznym. Jednakże długoterminowe badania temperatury neutralnej przeprowadzone w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przez Politechnikę Krakowską i koleje węgierskie w ramach 

prac ERRI (European Rail Research Institute) wykazały, że może się ona zmieniać w granicach 

nawet do ±15
o
C [30]. Tezę tę potwierdzają również doświadczenia USA [36]. Wynika stąd, że 

utrzymanie temperatury neutralnej w określonym zakresie nie jest zadaniem łatwym.  

Inne, mniej popularne sposoby zwiększenia stabilności położenia toru, to zastosowanie podatnych 

mat pod podkładami betonowymi czy też zastosowanie niekonwencjonalnych nawierzchni, w tym 

podkładów wzdłużnych. Wprowadzenie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku podkładów 

stalowych typu Y w znaczący sposób rozszerzyło możliwości zastosowania toru bezstykowego – 

znane są aplikacje tej konstrukcji w łukach o promieniach mniejszych niż 190 m. Podkłady te mają 

jednak trzy zasadnicze wady: 

1. nawierzchnia ulega znaczącym deformacjom w przypadku prowadzenia ruchu ciężkich 

pociągów towarowych; 

2. rozwiązanie to jest bardzo kosztowne; 

3. liczba przytwierdzeń przypadających na jeden kilometr szyny wynosi około 1200,  podczas 

gdy – w przypadku standardowych rozwiązań – liczba ta mieści się w przedziale 1600-1700. 

Podczas eksploatacji przytwierdzenia mogą ulec osłabieniu, co może prowadzić do trwałych 

przemieszczeń szyny na podkładach.   

W związku z tym nawierzchnia z podkładami stalowymi typu Y ma ograniczone zastosowanie. 

W przypadku nawierzchni kolejowych wykonanych w technologii bezpodsypkowej stosuje się 

wyłącznie tor bezstykowy niezależnie od promienia łuku i dopuszcza się zmniejszenie wymaganego 

poszerzenia toru. Jednak w Polsce nawierzchnia bezpodsypkowa, ze względu na koszty budowy, 

jest rzadko stosowana.  

W nawierzchniach tramwajowych wbudowanych w jezdnię stosuje się tor bezstykowy praktycznie 

wszędzie (także przy promieniach 30 m i mniejszych). Na ogół nie ma problemów ze stabilnością 

położenia toru, chociaż występują przypadki deformacji toru. 

W odniesieniu do opisanych sposobów zwiększenia stabilności położenia toru w łuku o małym 

promieniu należy stwierdzić, że: 

1. brakuje jednolitej metody oceny efektywności opisanych sposobów zwiększenia stabilności 

położenia toru w łuku o małym promieniu. Dotyczy to zwłaszcza metod konstrukcyjnych; 

2. w nawierzchniach tramwajowych wbudowanych w jezdnię na ogół nie występują problemy 

w zachowaniu stabilności położenia toru. 

Na tym tle rysuje się cel niniejszej rozprawy, czyli opracowanie metody oceny konstrukcyjnych 

sposobów zwiększenia stabilności położenia toru bezstykowego w łukach o małym promieniu. 

Osiągnięcie tego celu proponuje się poprzez przeprowadzenie teoretyczno-eksperymentalnej 

analizy zachowania nawierzchni przy obciążeniach termicznych, a także użytkowych. W badaniach 

teoretycznych będą stosowane zarówno metody analityczne, jak i – wspomagająco – metody 

numeryczne.   
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2 Podstawowe problemy eksploatacji nawierzchni w łukach o małych 

promieniach – przegląd doświadczeń eksploatacyjnych, badania 

doświadczalne i modelowe – przegląd literatury 

2.1 Obciążenia termiczne nawierzchni kolejowej  

Zasadniczym wyzwaniem związanym z zastosowaniem toru bezstykowego jest konieczność 

zapewnienia stateczności konstrukcji toru w planie i profilu. W przypadku zastosowania toru 

bezstykowego utrudnione jest swobodne przemieszczanie szyn w kierunku podłużnym, co skutkuje 

powstawaniem znaczących naprężeń ściskających lub rozciągających. Jak opisano w [57]. 

naprężenia, jakie mogą wystąpić w szynach toru bezstykowego, można sklasyfikować jako:  

 pochodzące od obciążeń termicznych, 

 powstałe w wskutek podłużnych przemieszczeń toków szynowych wraz z podkładami, 

 własne, powstałe w procesie ich produkcji, transportu i rozładunku, 

 powstałe wskutek oddziaływań eksploatacyjnych. 

Spośród wyżej wymienionych, najbardziej negatywny wpływ, w skrajnych przypadkach mogący 

doprowadzić do utraty stateczności toru, reprezentują obciążenia termiczne. W kontekście tego 

obciążenia należy rozważyć pojęcie temperatury neutralnej. Temperatura neutralna określa stan, 

w którym szyny nie są obciążone termicznie w danej chwili początkowej T0, tor nie jest obciążony 

ruchem, a w szynie nie występują siły podłużne. Rozkład temperatury szyny stanowi różnicę 

pomiędzy rozkładem dla temperatury neutralnej a niejednorodną zmianą temperatury i przyjmuje 

postać [25]:  

              Δ                                                                   (2.1) 

gdzie:  

       – rozkład temperatury szyny, 

       – rozkład temperatury neutralnej, 

Δ     – niejednoroda zmiana temperatury.  

W modelach obliczeniowych dotyczących pracy toru bezstykowego uwzględnia się wpływ 

temperatury wyłącznie na szyny. Ponadto zakłada się jednorodny rozkład temperatury na całym 

przekroju poprzecznym szyny, natomiast wzdłuż osi szyn rozkład może być zmienny. Pod 

wpływem zbyt wysokich różnic temperatur może dojść do odkształcenia (wyboczenia) lub 

pęknięcia szyny. Wyboczenie toru występuje, gdy wartość sił działających w szynach jest większa 

od oporów poprzecznych oraz sztywności całej konstrukcji toru. Zatem wartość siły wzdłużnej 

w torze bezstykowym przy danej różnicy temperatur Δ  zależy od pola przekroju poprzecznego 

szyny. Siłę tę można wyznaczyć za pomocą wzoru [14]: 
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         Δ  (2.2) 

gdzie: 

  – współczynnik rozszerzalności termicznej szyny [1/ºC], 

E – moduł Younga dla stali szynowej równy 2,1·10
5
 [MPa], 

A – pole przekroju poprzecznego szyny [m
2
]. 

Utrata stateczności toru może wystąpić w dwóch płaszczyznach: pionowej oraz poziomej. Wartość 

sztywności na zginanie szyny wzdłuż osi x jest znacznie większa niż wzdłuż osi y. Znaczący jest 

również ciężar własny rusztu torowego. W związku z tym, do odkształceń toru dochodzi najczęściej 

w kierunku poprzecznym do osi. Rysunek 2.1 przedstawia układ geometryczny typowego zjawiska 

wyboczenia wraz z kierunkiem i położeniem sił ściskających oraz oporu poprzecznego podsypki 

kolejowej. 

 
Rysunek 2.1 Fala wyboczenia tory. Źródło: [54]  

Wygięcie fali wyboczeniowej zwykle mieści się w przedziale od 0,3 do 0,5 m i występuje na 

długości 8-20 m. Do pęknięcia szyny, tj. przerwania ciągłości toku szynowego, dochodzi pod 

wpływem zbyt dużych sił rozciągających. Pęknięcia te sięgają nawet kilku centymetrów [14]. 

Konstrukcja toru bezstykowego jest szczególnie podatna na lokalne utraty stateczności, dlatego stan 

techniczny infrastruktury ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. 

Odpowiednie utrzymanie nawierzchni kolejowej wiąże się z jego niezmiennością w planie i profilu. 

Konstrukcja toru powoduje, że ma on tendencje głównie do deformacji poziomych. Można zatem 

stwierdzić, że dla utrzymania właściwej geometrii toru niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego 

oporu poprzecznego rusztu torowego. 

Analizując tor bezstykowy jako belkę torową na podłożu sprężystym obciążoną układem sił 

skupionych (siły te odzwierciedlają nacisk od kół przejeżdżającego pociągu), uwzględnia się 

współpracę ramy torowej z podłożem w czasie przejazdu taboru. Bezpośrednio pod kołami opór 

poprzeczny zwiększa się w wyniku obciążenia siłą pionową (V). Inaczej wygląda sytuacja w części 

środkowej, gdzie odciążony tor unosi się, powodując osłabienie oporów poprzecznych. 

W rezultacie tor w obszarze, w którym znajduje się pociąg, jest bardziej narażony na odkształcenia. 

Może to doprowadzić do utraty stateczności ramy torowej oraz do wyboczenia. Oznacza to, że 

obciążenie pionowe od pojazdów ma znaczący wpływ na analizę stateczności toru w kierunku 

poprzecznym [42]. 

Model obliczeniowy uwzględniający wpływ opisanej sytuacji określa się mianem tzw. ścieżki 

równowagi dla wybranego punktu toru. Graficznie przedstawia się go jako największe 

przemieszczenie poprzeczne wybranego punktu toru w funkcji przyrostu temperatury szyny ΔT. 

Rysunek 2.2 przedstawia typową ścieżkę równowagi dla toru o dobrze utrzymanej nawierzchni. 
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Sytuacja opisana za pomocą tej krzywej została zweryfikowana niemal w 90% badanych 

przypadków.  

 
Rysunek 2.2 Ścieżka równowagi dla toru bezstykowego. Źródło [14] 

Zgodnie z powyższym rysunkiem dla typowego przypadku ścieżki równowagi dla toru 

bezstykowego (Rysunek 2.2), Tbmax odpowiada ΔTmax oraz Tbmin odpowiada ΔTmin. Krzywą 

równowagi można podzielić na trzy obszary stateczności toru: 

 równowagi statecznej – obszar I, 

 ryzyka utraty stateczności – obszar II, 

 równowagi niestatecznej – obszar III. 

 

Przejście toru pomiędzy kolejnymi obszarami jest związane z przyrostem temperatury szyny ponad 

temperaturę odniesienia i określane mianem przyrostu temperatury ekwiwalentnej szyny. Może być 

on spowodowany wzrostem temperatury otoczenia lub zwiększeniem sił osiowych w szynach. 

Można stwierdzić, że dla toru bezstykowego istnieją dwa graniczne poziomy bezpieczeństwa: 

 poziom pierwszy: związany z osiągnięciem poziomu ΔTmin, poniżej którego nie dojdzie do 

wyboczenia toru pomimo wystąpienia oddziaływań zewnętrznych (wykluczając zmiany 

geometryczno-mechaniczne). ΔTmin stanowi więc granicę pomiędzy obszarem I a obszarem 

II, 

 poziom drugi związany z osiągnięciem ΔTmax, gdzie wyboczenie toru, czyli gwałtowne 

zniekształcenie, nastąpi samoistnie. ΔTmax stanowi zatem granicę pomiędzy obszarem 

II a obszarem III. 

 

Krzywą ścieżki równowagi toru bezstykowego można podzielić na trzy części w zależności od 

osiągniętego poziomu:  
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 0 – A: aktualna krzywa równowagi statecznej – od 0 do osiągnięcia maksymalnego 

przyrostu temperatury wyboczeniowej ΔTmax. W tym przedziale zakłada się, że występujące 

odkształcenia toru są sprężyste (elastic and reversible deformation line), 

 A – B: krzywa równowagi niestatecznej – w przedziale wartości przemieszczeń, dla których 

ΔT obniża się do ΔTmim. Krzywa, na której może znaleźć się układ, pod wpływem 

oddziaływań zewnętrznych, 

 B – C: krzywa równowagi statecznej – w przedziale wartości przemieszczenia, dla których 

ΔT ponownie wzrasta ponad minimalny przyrost temperatury wyboczeniowej ΔTmim. Pod 

wpływem znacznych oddziaływań zewnętrznych odkształcenia toru są nieodwracalne 

(elastic and irreversible deformation line). 

 

W odniesieniu do Warunków Technicznych PKP PLK [57]zapewnienie bezpieczeństwa 

prowadzenia ruchu pociągów oraz prawidłowe utrzymanie nawierzchni kolejowej sprowadza się 

przede wszystkim do ustalenia temperatury naturalnej tn oraz określenia maksymalnego przyrostu 

temperatury szyny Δtmax. 

Podstawowym dokumentem w zakresie eksploatacji oraz prawidłowego utrzymania toru jest 

metryka toru bezstykowego. Na jej podstawie określa się temperaturę neutralną, uwzględniając 

zmiany, jakie nastąpiły w ciągu roku podczas eksploatacji toru. Są to przede wszystkim mikro 

przemieszczenia szyny, które związane są z tzw. pełzaniem toru. Na odcinkowe zmiany stanu 

równowagi toru wpływ ma m.in.: 

 stan zagęszczenia podsypki na długości toru, 

 różna siła docisku szyny na poszczególnych podkładach, 

 okresowe siły podłużne od taboru kolejowego związane z hamowaniem i przyspieszaniem 

pociągów, 

 zmienna przyczepność kół z szynami, 

 nierównomierne nagrzewanie się szyny na jej długości. 

Efektem wymienionych wyżej czynników są lokalne zmiany wartości sił podłużnych na odcinku, 

gdzie wystąpiło przemieszczenie (Rysunek 2.3). W konsekwencji zmianie ulega także temperatura 

neutralna na odcinku, gdzie wystąpiło pełzanie. 
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Rysunek 2.3. Rozkład sił podłużnych w szynach na skutek pełzania toru. Źródło: [57] 

Aktualną temperaturę neutralną wyznacza się przez pomiar wartości przemieszczenia punktów 

stałych. Różnica temperatur, która odpowiada zmianie sił podłużnych wywołanych 

przemieszczeniem punktów bazowych, ma wartość: 

    
 

       
       (2.3) 

gdzie: 

δ – maksymalna zmierzona wartość pełzania toru [mm], 

  – współczynnik rozszerzalności liniowej szyny równy [1,12·10
-5

 1/1˚], 

l – badana długość odcinka pomiędzy punktami stałymi [m]. 

Obliczając wartość Δtn, można stwierdzić, że temperatura neutralna na odcinku, na którym 

wystąpiło pełzanie, będzie wyższa o wyznaczoną wartość Δtn, natomiast w pozostałej części toru, w 

której nie stwierdzono pełzania, będzie ona niższa o wartość Δtn. 

Dopuszczalny przyrost temperatury szyny zależy głównie od stanu podsypki oraz deformacji 

poziomych toru. Wartość Δtmax w zależności od typu szyny, rodzaju podkładów oraz geometrii toru 

można wyznaczyć na podstawie tablic 1-6 załącznika nr 7 [57]. Określenia Δtmax należy dokonać 

w okresie wiosennym, przed wystąpieniem wysokich temperatur powietrza. Uwzględniając zmiany 

temperatury neutralnej Δtn oraz przy założeniu, że maksymalna temperatura szyny może osiągnąć 

60℃, wprowadzono pojęcie temperatury eksploatacyjnej, która wynosi:          Δ    . Na 

odcinku toru, na którym oszacowana           , należy wykonać roboty zabezpieczające tor 

przez wyboczeniem. Jeżeli po wykonaniu pewnych prac lub braku możliwości ich wykonania nadal 

nie osiągnięto żądanej temperatury eksploatacyjnej, należy wprowadzić ograniczenia prędkości 

jazdy pociągów na czas występowania wysokich temperatur.  

Wielu badaczy zajmuje się doskonaleniem istniejących oraz poszukiwaniem nowych metod 

określania sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Niestety jednak do dziś nie opracowano 
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jednoznacznej metody pomiaru bezpośredniego sił podłużnych, która byłaby w pełni dostosowana 

do warunków praktyki utrzymaniowej. Opisana w [57]metoda wyznaczania sił podłużnych 

w szynach na podstawie pomiaru przemieszczeń szyn względem punktów nie jest ścisłą metodą 

pomiaru sił podłużnych, lecz jest to metoda szacowania zmienności siły na określonym odcinku. 

W latach 90. XX w. na Politechnice Krakowskiej prowadzone były prace nad skonstruowaniem 

urządzenia do pomiaru sił podłużnych. Prace te zakończyły się pozyskaniem patentu nr 166733 

[34]. Urządzenie MS-02 jest to przyrząd prętowy z liniałem elektronicznym, który służy do 

pomiarów odległości punktów stałych od punktów bazowych w układzie pomiarowym wcięcia 

liniowego. Punkty stałe są tu położone na kształtownikach stalowych przyspawanych do odcinków 

szyn staroużytecznych, zabetonowanych w koronie torowiska, a punkty bazowe są położone na 

trzpieniach stalowych zamocowanych w szyjce (w osi obojętnej) szyny. Urządzenie mierzy 

i rejestruje zmiany sił podłużnych w szynach względem pomiaru odniesienia. Badania tym 

urządzeniem prowadzone były w ramach prac European Rail Research Institute [21] [22]. 

Wdrożenie urządzenia do stosowania na sieci PKP PLK wymaga jednak jego dalszych modyfikacji. 

Zespół naukowy Politechniki Gdańskiej przedstawił założenia do modelowania z wykorzystaniem 

elementów skupionych (bezwładnościowych, sprężystych oraz dyssypatywnych) oraz model 

matematyczny, pozwalające na wyznaczenie sił pionowych w szynach [47], [44]. Jest to koncepcja 

polegająca na wyznaczeniu sił podłużnych na drodze pomiarów dynamicznych wykonywanych 

podczas nasuwania toru za pomocą podbijarki. Zagadnienia wyznaczania sił podłużnych w szynach 

były również opracowywane w ramach prac prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej. 

Wykorzystano tam zjawisko magnetosprężystości, które polega na zmianie przenikalności 

magnetycznej materiału ferromagnetycznego (np. stali szynowej) pod wpływem naprężeń 

wewnętrznych. Opracowano odpowiedni czujnik pomiarowy [49]. W przypadku tego typu 

urządzenia podstawową trudnością w praktycznym zastosowaniu okazał się błąd styku przy 

dociskaniu biegunów rdzeni do szyny i związane z tym znaczne rozrzuty (i brak powtarzalności) 

odczytów. W ramach współpracy Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych Polskiej 

Akademii Nauk (IPPT PAN) i Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (CNTK) 

w Warszawie prowadzone były prace nad wykorzystaniem zjawiska elastoakustycznego do 

wyznaczania naprężeń własnych w elementach stalowych nawierzchni kolejowej [19]. Do pomiaru 

wartości sił podłużnych w szynach wykorzystywano metodę ultradźwiękową. Badania te były 

prowadzone przez kilka lat, jednak i w tym przypadku ich wyniki nie dały satysfakcjonującego 

rezultatu. Mierzone wielkości przyrostów naprężeń, odniesione do przyrostu temperatury, 

przekraczały błąd pomiarowy, który w tym przypadku oszacowano na ±0,5 MPa/°C. 

Zagadnienia optymalnej metody wyznaczania sił pionowych w szynach szeroko badane były 

również na Węgrzech [62] oraz w USA [70] [93]. Badania prowadzone przez Koleje Węgierskie 

(MAV) zaowocowały opracowaniem dwóch metod bezpośredniego pomiaru sił w szynach – 

RailTest i RailScan, w których wykorzystano tzw. efekt Barkhausena. Obie te metody budzą jednak 

duże wątpliwości wśród badaczy tematu. Kontrowersje dotyczą skuteczności wykorzystania efektu 

Barkhausena w elementach konstrukcyjnych o dużych przekrojach poprzecznych. Natomiast 

metoda badawcza przyjęta w USA polegała na podnoszeniu wcześniej odpiętego od podkładów 

odcinka szyny na określoną wysokość z rejestracją niezbędnej do tego siły pionowej. Niewątpliwą 

wadą tej metody jest oczywiście konieczność demontażu systemów mocowania, co wpływa na 

poziom bezpieczeństwa prowadzonych pomiarów. Prace podobne do tych prowadzonych w USA 

podjęto w Wielkiej Brytanii. Efektem tych prac było skonstruowanie komercyjnego systemu 
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pomiarowego VERSE, opracowanego przez firmę VARTOK Ltd. [74]. Istotą tego systemu jest 

założenie, że pionowa siła potrzeba do uniesienia szyny zależy od osiowej siły w szynie podczas 

przemieszczania. Jednak, podobnie jak w przypadku systemu opracowanego w USA, urządzenie to 

budzi wątpliwości dotyczące metodyki pomiarowej. Kolejnym systemem pomiarowym do 

wyznaczania sił pionowych w szynach jest system GROTMIJ opracowany w holenderskiej firmie 

Grontmij Nederland B.V. [52]. W tym przypadku urządzenie wzbudza pole magnetyczne w szynie, 

a następnie sprawdza jego nierównomierności, na podstawie których badane są naprężenia 

w szynie. Urządzenie to posiada najważniejsze certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Europie. 

Producenci urządzenia twierdzą, że na podstawie pomiaru naprężeń można obliczyć temperaturę 

neutralną w szynie z dokładnością 1-3°C.  

 

2.2 Zużycie szyn 

Jednym z głównych problemów występujących powszechnie w transporcie kolejowym jest zużycie 

szyn na skutek ich użytkowania. Trwałość i niezawodność szyn jest jednym z najistotniejszych 

parametrów decydujących o przydatności eksploatacyjnej całej nawierzchni kolejowej. O trwałości 

szyn ułożonych w łukach o małych promieniach decyduje ich zużycie boczne lub kątowe [50]. 

Zjawisko to jest szczególnie powszechne na liniach górskich i podgórskich, gdzie występują 

zarówno ciasne łuki jak i duże pochylenia podłużne. Instrukcja Id-1 [57] szczegółowo określa 

kryteria oceny przydatności eksploatacyjnej szyn. W Tabeli 2.1 przedstawiono wartości graniczne 

dla kryterium użytkowania szyn zgodnie z [57].  

Tabela 2.1 Wartości graniczne dla kryterium użytkowania szyn. Żródło: [57]  

 

Jeśli eksploatowane szyny wykazują równocześnie zużycie pionowe i boczne, dopuszczalne 

zużycie pionowe należy zmniejszyć o połowę rzeczywistego zużycia bocznego. Ponadto poza  

wymianą szyny wykazującej zużycie boczne, w zależności od klasy toru, dopuszczalne jest 

„obrócenie”, czyli zmiana szyn tokami.   

W trakcie przejazdu pociągów szyny ulegają odkształceniom podłużnym i poprzecznym, 

co przejawia się występowaniem zagłębień i wyniosłości na ich powierzchni tocznej (zużycie 

faliste) oraz innymi postaciami wad kontaktowo-zmęczeniowych, które wywołują niekorzystne 

efekty w postaci wzmożonych drgań i hałasu w czasie przejazdu pociągu. W dłuższym okresie 

wady te mogą spowodować konieczność wymiany szyn i prowadzą do degradacji całej nawierzchni 

torowej, w tym również rozluźnienia podsypki torowiska. 
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Ministerstwo Komunikacji już w 1956 roku na potrzeby służby drogowej opracowało Katalog 

Defektów Szyn. Dokument ten (wraz z późniejszymi zmianami) stanowił podstawę do opracowania 

w 2005 roku Katalogu Wad w Szynach Polskich Linii Kolejowych (PLK) [61]. Katalog ten zawiera 

między innymi informacje na temat oznaczenia wad w szynach, zalecenia dotyczące postępowania 

z określonymi wadami oraz metody ich wykrywania. W odniesieniu do powierzchni tocznej główki 

szyny najbardziej powszechnymi wadami są: head checking, squat, wybuksowania czy uszkodzenie 

powierzchni tocznej.  

Metody zmniejszania wpływu wad powierzchni tocznej na eksploatację szyny można podzielić na 

dwie kategorie, tj. te, które służą zapobieganiu powstawania wad w czasie eksploatacji, np. 

szlifowanie, struganie lub frezowanie, oraz te, które zapobiegają powstawaniu wad w czasie 

realizacji i planowania inwestycji, np. poprzez dobór stali szynowej czy zamontowanie smarownic 

[56].  

Usuwanie uszkodzeń szyn w torze powstałych w trakcje eksploatacji wykonywane jest przy użyciu 

specjalnych maszyn lub zestawów maszyn sterowanych komputerowo, tworzących nawet całe 

pociągi szlifierskie.  

2.3 Degradacja przytwierdzeń  

Kolejnym elementem determinującym trwałość nawierzchni kolejowej są systemy przytwierdzeń. 

Przytwierdzenia są elementami, które zapewniają odpowiednią siłę docisku szyny do podkładu, 

przenoszą obciążenia z szyny na podkład, zapewniają odpowiednie położenie szyny. O trwałości 

systemu przytwierdzeń, ze względu na ich złożoność, decyduje bardzo wiele czynników. 

Ponadto zgodnie z warunkami określonymi przez Komisję Europejską w Technicznych 

Specyfikacjach Interoperacyjności Infrastruktura [83] wszystkie systemy przytwierdzeń powinny 

spełniać wszystkie wymagania norm branżowych oraz muszą spełniać w warunkach badań 

laboratoryjnych następujące wymagania:  

a) siła wzdłużna niezbędna do zapoczątkowania przemieszczania się (tj. przesuwania w sposób 

niesprężysty) szyny przez pojedyncze przytwierdzenie musi wynosić co najmniej 7 kN, a dla 

prędkości powyżej 250 km/h musi wynosić co najmniej 9 kN;  

b) system przytwierdzeń musi wytrzymać przyłożenie 3  mln cykli typowych obciążeń 

przykładanych na ostrym łuku, tak aby parametry przytwierdzenia w kategoriach siły docisku 

i wzdłużnej wytrzymałości toru nie zostały obniżone o więcej niż 20 %, a sztywność pionowa nie 

została obniżona o więcej niż 25 %. Typowe obciążenia muszą być adekwatne do: 

 – maksymalnego nacisku osi, który zgodnie z projektem ma wytrzymać system przytwierdzeń; 

 – kombinacji szyny, pochylenia poprzecznego szyny, podkładki podszynowej oraz rodzaju 

podkładów, z którymi dany system przytwierdzeń może być używany [27].  

O wyborze systemu przytwierdzenia decyduje kategoria linii kolejowej. Instrukcja Id-1 

szczegółowo określa zarówno badania diagnostyczne, jak również sposób określania stanu 

przytwierdzeń [57]:  
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I. Badania diagnostyczne systemów mocowania obejmują: 

1) ustalenie liczby i częstotliwości występowania luźnych śrub, wkrętów lub pierścieni sprężystych 

bądź ich braku, 

2) ustalenie liczby pękniętych lub odkształconych podkładek i łapek sprężystych, 

3) ustalenie liczby wysuniętych lub brakujących przekładek podszynowych, 

4) ustalenie stanu łubków. 

II. Na podstawie wyników badań określa się stan systemów mocowania na odcinku toru jako: 

1) dobry – gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych do wymiany nie 

przekracza 5%, 

2) dostateczny – gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych do wymiany nie 

przekracza 30% , 

3) zły – gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych do wymiany przekracza 

30%. 

Dobór odpowiedniego systemu przytwierdzenia jest szczególnie istotny również w konstrukcjach 

nawierzchni w łukach o małych promieniach. Gdy pojazd kolejowy wjeżdża w łuk poziomy, 

drgania wynikające z utrzymującego się tarcia w miejscu kontaktu koła z szyną powodują znaczące 

zużycia zarówno szyny, jak i mocowania. Moduł sprężystości oraz współczynnik tłumienia 

podkładki podszynowej z tworzywa sztucznego wywierają istotny wpływ na zużycie faliste szyny. 

Im większy moduł sprężystości i współczynnik tłumienia, tym niższa możliwość wystąpienia 

zużycia falistego szyny oraz tym krótsza długość fali tego zużycia [90].  

2.4 Nierówności pionowe toru  

W trakcie eksploatacji toru kolejowego powstają również nierówności pionowe, które mogą 

stanowić dodatkowe źródło oddziaływań na pojazd. Takie nierówności mogą doprowadzić do 

powstania uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych nawierzchni kolejowej, co w następstwie 

prowadzi do naruszenia spokojności jazdy. Ocenę oddziaływania takich nierówności na zachowanie 

toru przedstawiono między innymi w pracach [2] [4] [89] [5] [13] [81].  

W pracy [6] wyodrębniono dwa typy nierówności – zamierzone i niezamierzone. Nierówności 

niezamierzone powstają losowo w trakcie eksploatacji toru. Do tego typu nierówności można 

zaliczyć zużycie szyny czy zmiany parametrów geometrycznych. Do drugiego typu nierówności 

można zaliczyć np. podnoszenie toru kolejowego w trakcie prac utrzymaniowych (podbijanie) czy 

podczas wykorzystania rusztu torowego jako przeciwwagi dla siłownika płyty pomiarowej VSS.             

W pracach [6] [7]szeroko omówiono zagadnienia powstających pionowych nierówności w trakcie 

eksploatacji toru bezstykowego i zaproponowano metodę symulowania nierówności w postaci 

zmiany warunków podparcia szyny w badanym przekroju poprzecznym. Po przeprowadzonych 

analizach empirycznych stwierdzono, że wywołana nierówność o znanej strzałce nierówności 

w torze zmienia w znaczący sposób pracę obciążonych elementów nawierzchni kolejowej (wzrost 
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ugięć dochodzący nawet do ok. 78%). W pracy zaproponowano metodę, która może być 

wykorzystywana do badań współdziałania taboru z eksploatowanym torem również 

w zmieniających się warunkach podparcia.    

Na Rysunku 2.4 pokazano przyjęty schemat pomiarowy.   

 

Rysunek 2.4 Schemat wywoływanej nierówności w torze kolejowym f0 – nierówność wywołana w torze kolejowym [mm], P – 

przyłożona siła [MN], ES·I – sztywność toru (pary szyn) w płaszczyźnie pionowej [MNm2], Es – moduł Young’a stali szynowej; 

gt – ciężar toru [MN/m], a – rozstaw podkładów [m]. Źródło: [6]  

2.5 Sztywność ramowa rusztu torowego  

Ruszt torowy stanowi połączenie szyn, podkładów i systemu przytwierdzenia. Sztywność ramowa 

rusztu torowego jest – obok oporu poprzecznego podsypki – parametrem mającym olbrzymi wpływ 

na stateczność toru bezstykowego w płaszczyźnie poziomej. Sposób uwzględnienia sztywności 

ramowej wiąże się z typem założeń upraszczających przyjętym w danym rozwiązaniu. Zasadniczo 

można wyróżnić trzy metody uwzględniania sztywności ramowej:  

 poprzez zastępczą sztywność belki [3], 

 poprzez uwzględnienie sztywności dwóch szyn oraz osobno sztywności przytwierdzeń [73], 

 poprzez wprowadzenie zastępczej sztywności układu składającego się z dwóch 

przytwierdzeń i podkładu o zastępczym kącie obrotu [38].  

Na sztywność ramową w dużym stopniu wpływa konstrukcja nawierzchni – zarówno rodzaj 

zastosowanego podkładu, jak również sposób połączenia szyn z podkładem. Trwałość danego 

rozwiązania konstrukcyjnego wiąże się z m.in. wyeliminowaniem przyczyn tworzenia się krzywizn 

toru, minimalizacją zużycia elementów nawierzchni kolejowej oraz ograniczeniem degradacji 

podsypki. Zaniedbanie wymienionych warunków w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia sił 

oporu poprzecznego rusztu torowego.  

Zagadnienie związane z wyznaczeniem sztywności ramowej rusztu torowego jest zagadnieniem 

niezwykle skomplikowanym, głównie ze względu na dużą złożoność takiej konstrukcji. 

W przypadku badań na odcinkach eksploatowanego toru niemożliwe jest odseparowanie rusztu 

torowego od podsypki tłuczniowej, co znacząco utrudnia wykonanie takich badań. Badaniom nad 

tym zagadnieniem poświęcono wiele prac doświadczalnych [8] [64] [31] [71] oraz teoretycznych 
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[72]. W badaniach tych wyznaczenie sztywności ramowej wykonywane było dla wycinka toru 

o zadanych warunkach brzegowych (najczęściej stosowano podparcie przegubowe), następnie 

przęsło było obciążane zadaną siłą i mierzono strzałki ugięcia – zgodnie z tymi pomiarami 

sztywność ramowa była wyznaczano jako funkcja. Tak wyznaczona sztywność jest funkcją 

nieliniową i zależy od strzałki ugięcia.  

W równaniach różniczkowych używanych do opisu toru, ruszt torowy opisywany zostaje jako 

belka, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia jednego parametru opisującego sztywność 

zginania w płaszczyźnie poziomej [3]. Ruszt torowy możemy zatem opisać jako konstrukcję 

liniową z punktowymi podparciami posiadającymi węzły, w których szyny przymocowane są do 

podkładów (połączenie szyna – podkład). Sztywność ramowa rusztu torowego – ze względu na 

opory występujące w węzłach – zależy więc od [87]: 

 podatności na przesunięcia szyny wzdłuż jej osi, 

 podatności na obrót szyny względem podkładu w płaszczyźnie poziomej. 

Z uwagi na połączenie szyny z podkładem, ograniczenie wyżej wymienionych czynników pozwala 

na osiągnięcie większej sztywności ramowej. W związku z powyższym zastępczą wartość 

sztywności na obrót w przytwierdzeniu wyraża się wzorem [14]: 

  
     

 

 
 
  

 
 

       
 

 
     

 (2.4) 

gdzie: 

Θf – rzeczywista sztywność na obrót szyny w przytwierdzeniu [kNm/rad przypadające na jedno 

przytwierdzenie], 

h – rozstaw osiowy szyn [m], 

Es – moduł sprężystości materiału podkładu [kN/m
2
], 

Is – moment bezwładności podkładu w płaszczyźnie poziomej [m
4
], 

kf – sztywność wzdłużna przytwierdzeń [kN/m przypadające na jedno przytwierdzenie]. 

Powyższy wzór można stosować wyłącznie dla podkładów belkowych jako belek pryzmatycznych 

(przykładem są podkłady betonowe o małej zmienności przekroju poprzecznego) oraz w przypadku 

niewielkich przemieszczeń podłużnych ramy toru. Dla pozostałych przypadków zastępczą 

sztywność ramową wyznacza się na podstawie badań doświadczalnych i eksperymentalnych [14]: 

       (2.5) 

gdzie: 

E – moduł Younga dla stali szynowej [kN/m
2
], 

Iz – zastępczy moment bezwładności dla ramy torowej wyznaczony empirycznie [m
4
]. 
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Na podstawie danych numerycznych oraz eksperymentów fizycznych, zastępczy moment 

bezwładności rusztu torowego w kierunku poziomym zawiera się w granicy od dwóch do czterech 

razy większej od sumy momentów bezwładności dwóch szyn:  

 

                                                                         (2.6) 

Rozwiązaniem konstrukcyjnym, dla którego nie można wyznaczyć sztywności ramowej zgodnie z 

wzorem (2.5), są podkłady stalowe typu Y, które charakteryzują się dużo bardziej złożoną 

geometrią. Konstrukcja ta wymagała przeprowadzenia dodatkowych badań i prób eksploatacyjnych. 

W [31] przedstawiano sposób badania tego zagadnienia poprzez badania doświadczalne.  

Kolejne badania zostały przeprowadzone w ramach programu europejskiego POLYS [63]. Zespół 

Politechniki Krakowskiej realizował między innymi zadanie związane z wyznaczeniem sztywności 

ramowej odcinka toru z podkładami typu Y. Sztywność wyznaczono metodami numerycznymi z 

wykorzystaniem programu ALGOR. Analizowano dwa schematy statyczne: belkę wolnopodpartą 

oraz wspornik.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że sztywność ramowa rusztu torowego w dużej mierze zależy 

od długości analizowanego odcinka oraz od przemieszczenia poprzecznego.     

Obecnie sztywność ramowa rusztu torowego wyznaczana jest głównie na podstawie analiz 

numerycznych. Dobór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego oraz odpowiedni proces 

utrzymania toru kolejowego warunkują właściwą współpracę na poziomie ruszt torowy – podsypka 

tłuczniowa. Opór poprzeczny zależy także w dużej mierze od siły tarcia spodów podkładów 

o warstwę podsypki tłuczniowej. Dobór odpowiedniego kruszywa oraz rodzaju podkładów ma 

wpływ na wielkości oporów rusztu torowego. Współczynnik tarcia na styku podkład – podsypka 

zmienia się wraz z materiałem i konstrukcją podkładu. Najniższą wartość oporów gwarantują 

podkłady drewniane, natomiast w przypadku podkładów stalowych (typu Y) opór poprzeczny 

zwiększa się o ok. 100% w odniesieniu do betonowych podkładów belkowych [14].  

2.6 Opór poprzeczny podsypki   

Opór poprzeczny podsypki można zdefiniować jako siłę działającą przeciw przesunięciom toru 

kolejowego w płaszczyźnie poziomej, skierowaną prostopadle do osi toru. Podstawą zachowania 

stateczności toru kolejowego jest zapewnienie otoczenia, które będzie zapobiegać 

przemieszczeniom rusztu w płaszczyźnie prostopadłej do jego osi. Takim ośrodkiem dla ramy toru 

jest warstwa podsypki z kruszywa o ściśle określonych właściwościach fizycznych. 

Zagadnienie oporu poprzecznego ramy torowej bezpośrednio związane jest ze stanem 

ustabilizowania podsypki tłuczniowej, poziomem jej zanieczyszczenia oraz zakresem niedoboru 

kruszywa. Podsypka przenosi obciążenia pionowe (przekazuje naprężenia na podtorze), zapewnia 

prawidłowe odprowadzenie wody oraz stanowi ośrodek tłumiący drgania rusztu torowego 

(zapewnia sprężystość zapobiegającą odkształceniom toru). Podatność podkładów na 

przemieszczenia w podsypce zależy przede wszystkim od [14]: 
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 stanu utrzymania toru – oddziaływania maszyn torowych i czasu eksploatacji, stanu 

zagęszczenia i zanieczyszczenia, zwłaszcza podczas zawilgocenia podsypki [82], 

 obciążenia pionowego (największy wpływ ma obciążenie dynamiczne) [33], 

 typu podkładów [1], 

 jakości materiału podsypkowego o określonych właściwościach fizycznych (odporność na 

ściskanie, odpowiednie uziarnienie, odporność na warunki atmosferyczne, mała 

rozkurczliwość) [82] [1] ,  

 ukształtowania pryzmy podsypki, a także wypełnienia okienek pomiędzy podkładami [1],  

 warunków atmosferycznych (podczas ujemnych temperatur następuje zmrożenie podsypki, 

co wiąże się z większym oporem podsypki) [82]. 

Podczas eksploatacji toru oraz pod wpływem warunków atmosferycznych stan podsypki ulega 

zmianom, takim jak: odkształcenia pryzmy podsypki, zmniejszenie objętości oraz pogorszenie jej 

właściwości filtracyjnych. Przy znacznej degradacji podsypki te ostatnie mogą prowadzić do 

powstawania tzw. wychlapów w okresie letnim oraz wysadzin w okresie zimowym. Ubytek 

objętości podsypki wynika z faktu, że część kruszywa zostaje wciśnięta w podtorze (lub warstwę 

ochronną), a część ziaren ulega rozkruszeniu pod wpływem przenoszenia obciążeń. Proces 

podbijania toru również ma wpływ na zmniejszanie objętości podsypki. Ubocznym, a zarazem 

negatywnym efektem podbijania jest zagęszczanie tłucznia pod podkładami, któremu towarzyszy 

rozluźnianie podsypki pomiędzy podkładami oraz od strony czół podkładów. W celu ochrony 

nawierzchni kolejowej przed utratą zdatności eksploatacyjnej, z powodu wcześniej wymienionych 

czynników, konieczne są częste zabiegi technologiczne oczyszczające warstwę podsypki, 

uzupełnianie ubytków kruszywa lub wymiana całej nawierzchni. 

Reasumując, stateczność rusztu torowego, z uwagi na opór podsypki, w rzeczywistości zależy od 

trzech składowych [41]:  

 opór podsypki zależny od właściwego ukształtowania pryzmy podsypki oraz odległości od 

czoła podkładu do krawędzi skarpy Fend , na który wpływa geometria pryzmy podsypki, 

 opór na styku podkład – podsypka generowany przez tarcie spodów podkładów o warstwę 

podsypki Fbottom, na który wpływa rodzaj i ciężar podkładu, 

 opór boczny jako interakcja podkładu oraz podsypki generowany przez tarcie powierzchni 

bocznych podkładów o podsypkę Fside, na który wpływa ukształtowanie i wypełnienie 

koryta balastowego.  

Na Rysunku 2.5 przedstawiono wpływ poszczególnych składowych na ostateczną wartość siły 

oporu poprzecznego. Okazuje się, że opór związany z tarciem powierzchni dolnej podkładów 

o warstwę kruszywa stanowi aż 35-40% wartości siły oporu poprzecznego. 

 

Rysunek 2.5 Elementy oporu bocznego. Źródło: [41] 
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2.6.1 Symulacje komputerowe pozwalające na wyznaczenie oporu poprzecznego.    

Chcąc w sposób empiryczny wyznaczyć charakterystykę oporu poprzecznego podsypki, 

uwzględniając wzajemne oddziaływania wewnętrzne oraz tarcie zewnętrzne na styku podkład – 

podsypka, ośrodek Itasca Consulting Group opracował dedykowany program komputerowy UDEC 

[87]. Na Rysunku 2.6 przedstawiono model układu podsypka – podkład, który został wykorzystany 

do wyznaczenia oporów poprzecznych podsypki. W modelu przyjęto trzy scenariusze 

o następujących założeniach: 

 ziarna mają ten sam kształt,  

 ziarna są ułożone w sposób przypadkowy,  

 ziarna o różnych kształtach i rozmiarach są ułożone w sposób przypadkowy.  

Wszystkie trzy analizy wykazały, że część kruszywa od strony czół podkładów zostaje wypchnięta 

ku górze oraz w kierunku przesuwu podkładów. 

 

Rysunek 2.6 Model przemieszczeń podkładów względem podsypki wykorzystywany w programie UDEC. Źródło: [87] 

Poprzez symulacje komputerowe uzyskano wielkości sił powodujących dane przemieszczenie 

poprzeczne podkładów. Charakterystyka oporu poprzecznego uwzględniająca tarcie zewnętrzne na 

styku podkład – podsypka oraz interakcje wewnętrzne ziaren zostały przedstawione na Rysunku 2.7 

Badania przeprowadzone w eksploatowanych torach [21] (projekt ERRI) w większości przypadków 

potwierdzają podobne zachowania podsypki.  
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Rysunek 2.7 Charakterystyka oporu poprzecznego w funkcji przemieszczenia dla modelu (c). Źródło: [87] 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji siła oporu poprzecznego w funkcji przemieszczenia 

podkładów wykazuje właściwości sprężysto-plastyczne z osłabieniem. 

Opór poprzeczny podsypki może być również opisany w sposób matematyczny. Na Rysunku 2.8 

przedstawiono model opisujący sprężysto-plastyczny charakter podsypki w kierunku poprzecznym 

[87]. Opór podsypki wykazuje zachowanie liniowo-sprężyste do momentu, aż siła poprzeczna 

osiągnie wartość maksymalną Fp. Wówczas pojawiają się odkształcenia plastyczne ep. 

 

Rysunek 2.8 Model opisujący charakter podsypki a) model sprężysto-plastyczny, b) model osłabienia. Źródło: [87] 

Funkcja osłabienia uwidacznia się, gdy wartość siły poprzecznej, odpowiadająca odkształceniu Wp, 

zaczyna spadać do wartości bliskiej F1. Osłabienie modelu jest związane z odkształceniem 

plastycznym, które odpowiada średniej arytmetycznej maksymalnej siły Fp oraz siły 

charakteryzującej osłabienie F1.  

Pełny model sprężysto-plastyczny oporu poprzecznego podsypki przy osłabieniu podczas 

plastycznego odkształcenia został przedstawiony na Rysunku 2.9. Uwzględnia on zarówno tarcie 

zewnętrzne na styku podkład – podsypka oraz wewnętrzne pomiędzy ziarnami podsypki, jak 

również wpływ obciążenia pionowego na wartość oporu poprzecznego.  

a) b) 
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Rysunek 2.9 Ostateczny model sprężysto-plastyczny z osłabieniem. Źródło: [87] 

Model zależności siły od przemieszczenia dla przyjętego oporu podsypki (Rysunek 2.9) można 

przedstawić za pomocą ścieżki obliczeniowej, w której osłabienie przy odciążeniu jest 

warunkowane przez deformacje plastyczne         , a wartość siły można przedstawić za pomocą 

funkcji siły [87]: 

 

gdzie:  

Smax – maksymalna siła poprzeczna [N], 

Slim – parametr osłabienia modelu, 

ep – odkształcenia plastyczne [mm], 

elim – odkształcenie plastyczne odpowiadające sile równej           [mm], 

w której maksymalna wartość siły oporu poprzecznego Smax, uwzględniająca obciążenie pionowe, 

kąt tarcia wewnętrznego oraz siły kohezji wynosi: 

                    (2.8) 

gdzie: 

c – siła wynikająca z kohezji [N], 

Svert – obciążenie pionowe [N], 

tan(ϕ) – tangens kąta tarcia na styku podkład – podsypka. 

                       
  

  

    
 
  (2.7) 
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Natomiast parametr, który charakteryzuje osłabienie modelu oporu poprzecznego spełnia 

nierówność            i wynosi:  

     
  

  
 (2.9) 

gdzie:  

F1 – siła określająca osłabienie [N], 

Fp – maksymalna opór poprzeczny [N]. 

 

2.6.2 Badania doświadczalne służące wyznaczaniu oporów poprzecznych 

Opisane powyżej analityczne modele oporów bocznych podsypki były opracowywane zawsze 

w nawiązaniu do badań doświadczalnych. W celu pozyskania jak najlepszych danych 

doświadczalnych dotyczących tego zagadnienia wiele zarządów kolejowych zleciło ośrodkom 

naukowym przeprowadzenie badań w odpowiednim zakresie. Najobszerniejszym projektem 

dotyczącym pracy toru bezstykowego był projekt przygotowany przez ERRI (European Rail 

Research Institute) z siedzibą w Utrechcie. Projekt ten nosił tytuł ERRI D-202 [22] [21]. 

Najistotniejszym założeniem projektu ERRI było określenie charakterystyki oporu poprzecznego w 

funkcji przemieszczenia toru kolejowego w płaszczyźnie poziomej oraz czynników mających 

wpływ na tę charakterystykę. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały, że opór 

poprzeczny w procesie poprzecznego przemieszczenia ramy toru ma charakter nieliniowy. Kształt 

zależności siła – przemieszczenie jest zaś zróżnicowany i zależy od bardzo wielu czynników. 

Metodyka prowadzenia badań, jaką przyjmowali różni badacze miała tę wspólną cechę, 

że wykonywano pomiar siły oraz przemieszczenia spowodowanego daną siłą. Z punktu widzenia 

metodyki przeprowadzonych doświadczeń można wprowadzić następujący podział: 

 badanie przemieszczenia pojedynczego podkładu STPT (single tie push test), 

 badanie polegające na przemieszczeniu panelu (o długości kilku podkładów) rusztu 

torowego, 

 badanie polegające na przemieszczeniu całego rusztu torowego bez przecinania toków 

szynowych. 

Wszystkie trzy metody miały na celu opisanie charakterystyk oporu poprzecznego w funkcji 

przemieszczenia. Każda z metod ma zarówno zalety, jak i wady. Pierwsza metoda pozwala na 

uzyskanie wyników związanych z oddziaływaniem pojedynczego podkładu, co jest pomocne przy 

obliczeniach, jednak wyniki te obciążone są duża rozbieżnością. Druga metoda polega na badaniu 

oporów wyodrębnionego panelu, co pozwala na uzyskanie wartości wypadkowej. Metoda ta wiąże 

się jednak z koniecznością przecięcia toków szynowych. Ostatnia metoda jest metodą nieniszczącą, 

jednak uzyskany wynik jest obciążony błędem związanym z wpływem oporu całego rusztu 

torowego.     

Doświadczenia przeprowadzone w Europie i USA wykazały, że w fazie obciążenia i odciążenia 

w pewnym niewielkim zakresie przemieszczeń (rzędu kilku mm) występuje liniowa zależność 

świadcząca o sprężystym zachowaniu podsypki (wynikać to może z porowatej struktury podsypki 



31 
 
 

i możliwości niewielkich obrotów oraz wzajemnych przemieszczeń ziaren kruszywa). Następnie 

uwidacznia się wpływ tarcia statycznego pomiędzy podkładami a podsypką. Efekt osłabienia 

obserwowanego wraz ze wzrostem wartości przemieszczenia może być tłumaczony zmieniającą się 

strukturą podsypki (naruszenie ustabilizowanej struktury) oraz zmianą jej geometrii w przekroju 

poprzecznym, zwłaszcza od strony czół podkładów (ubywanie kruszywa). 

W trakcie przeprowadzanych doświadczeń okazało się, że kształty wykresów, na których 

przedstawiano wartości siły w funkcji przemieszczenia w płaszczyźnie poziomej, różnią się 

w zależności od: 

 rodzaju podkładów (masa, materiał, wymiary), 

 rodzaju kruszywa stosowanego jako podsypka, 

 kształtu pryzmy podsypki, w szczególności odległości od czoła podkładu do krawędzi 

skarpy, 

 poziomu ustabilizowania i zanieczyszczenia podsypki tłuczniowej.  

 

Zarząd Deutsche Bahn (DB) przeprowadził badania oporu poprzecznego w przypadku zastosowania 

podkładów dwublokowych typu VAX U41 oraz podkładów monoblokowych typu B70W. Pomiary 

zostały wykonane w zależności od stanu podsypki: bardzo dobrego, średniego oraz złego. 

Maksymalna siła oporu przypadająca na jeden podkład wynosi ok. 6 kN dla podsypki w złym 

stanie, do ok. 10 kN dla podsypki w dobrym stanie utrzymania [86]. Podobne badania zostały 

przeprowadzone przez British Railways (BR), dla których wartości oporu poprzecznego wahają się 

od 7 kN do 11 kN – w przypadku podkładów monoblokowych oraz 15 kN – w przypadku 

podkładów dwublokowych [87]. Porównanie wyników badań przeprowadzonych przez DB oraz BR 

ze względu na stopień utrzymania podsypki przedstawiono na Rysunkach 2.10 – 2.12. 

 

Rysunek 2.10 Opór poprzeczny dla podsypki w stanie „dobrym”. Źródło: [24] 
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Rysunek 2.11 Opór poprzeczny dla podsypki w stanie „średnim”. Źródło: [24] 

 

Rysunek 2.12 Opór poprzeczny dla podsypki w stanie „złym”. Źródło: [24] 

Wartość siły oporu poprzecznego zależy między innymi od tarcia spodów podkładów o podsypkę. 

Rysunek 2.13przedstawia efekt badań wpływu obciążenia pionowego na wartość oporu 

poprzecznego. Pomiary DB dla podkładów monoblokowych typu B70W wykazują współczynnik 

tarcia wynoszący 0,87, natomiast badania przeprowadzone przez BR wykazały wartość niższą, 

wynoszącą 0,67. Każdy punkt oznaczony na wykresie jest średnią arytmetyczną pięciu pomiarów 

wykonanych na pojedynczym podkładzie monoblokowym – w przypadku DB oraz średnią 

arytmetyczną dwóch pomiarów wykonanych na pojedynczym podkładzie monoblokowym – 

w przypadku BR.  
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Rysunek 2.13 Maksymalny opór poprzeczny w funkcji obciążenia pionowego w odniesieniu do jednego podkładu. Źródło: [87] 

Reasumując, Rysunek 2.14 przedstawia wpływ rodzaju podkładu na siłę oporu poprzecznego 

podsypki (przemieszczenie [mm] – siła na jeden podkład [kN]). W takim zestawieniu łatwo 

zauważyć, jak duży wpływ na wartość oporu poprzecznego podsypki ma zastosowany typ 

podkładów. W torze nieustabilizowanym, czyli tuż po podbiciu podsypki, podkłady betonowe 

charakteryzują się znacznie większym oporem poprzecznym w porównaniu z podkładami 

drewnianymi oraz stalowymi. Przykładowo w nowoczesnych konstrukcjach podkłady betonowe 

posiadają szorstkie powierzchnie dolne w celu zwiększenia oporu poprzecznego. Ponadto 

zastosowanie tarcz oporowych w podkładach drewnianych również wpływa na ich opór 

poprzeczny. 

 

Oznaczenia:  

Concrete SL – podkład 

betonowy typu SL, Concrete NS 

– podkład betonowy typu NS, 

Concrete B70 – podkład 

betonowy typu B70, 

 Azobe with ribs – podkład 

drewniany azobe z 

żebrowaniem, 

wood – podkład drewniany, 

 steel – podkład stalowy, azobe 

without ribs – podkład 

drewniany azobe bez żebrowań 

 

Rysunek 2.14 Porównanie oporów poprzecznych podsypki w torze nieustabilizowanym w zależności od rodzaju podkładów. 

Źródło: [87]  

W ramach projektu European Rail Reserch Insitute badania prowadzone były również w USA przy 

współpracy z Departamentem Transportu Stanów Zjednoczonych (US DOT) oraz Federalną 

Administracją Kolejową (FRA). Pomiary oporów poprzecznych, podobnie jak w Europie, badano 

w odniesieniu do jednego podkładu (STPT), a także metodą panelową [41].  
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Rysunek 2.15 oraz Rysunek 2.6 przedstawiają typową zmienność oporu poprzecznego w zależności 

od stanu podsypki wyznaczone metodą STPT. Badania amerykańskie wykazują różnicę jakościową 

w trzech stanach podsypki: bardzo dobrym, średnim, złym. Maksymalna wartość siły oporu 

poprzecznego zostaje uzyskana po kilku milimetrach przemieszczenia, a następnie wartość oporu 

poprzecznego spada do tzw. wartości ograniczającej. W przypadku dobrze utrzymanej nawierzchni 

maksymalne wartości oporu podsypki są dużo wyższe od pozostałych przypadków. 

 

Rysunek 2.15 Typowe wartości oporów poprzecznych podsypki w stanie bardzo dobrym, średnim i złym dla podkładów 

drewnianych. Źródło: [42] 

 

Rysunek 2.16 Typowe wartości oporów poprzecznych podsypki w stanie bardzo dobrym, średnim i złym dla podkładów 

betonowych. Źródło: [42] 

W ramach projektu również w laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Delft (TU Delft) 

przeprowadzono serię badań doświadczalnych w celu potwierdzenia opracowanego przez zespół 
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badawczy ERRI programu komputerowego CWERRI. Aby uzyskać obraz oporu poprzecznego oraz 

wzdłużnego, powstało specjalne stanowisko badawcze (Rysunek 2.17) zbudowane z następujących 

elementów:  

 dwie szyny UIC54, 

 pięć podkładów betonowych typu NS90 z przytwierdzeniem typu Skl14 oraz przekładkami 

podszynowymi typu Fc9, 

 podsypka tłuczniowa o frakcji uziarnienia 30/63 oraz grubości 30 cm pod podkładem, 

 mata typu FC600/FC101, 

 płyty betonowe o wymiarach 2 m na 2 m na 10 cm o całkowitej powierzchni 

120 m
2
, 

 podbudowa piaskowa. 

 

Rysunek 2.17 Schemat stanowiska badawczego. Źródło: [92] 

Rysunek 2.8 przedstawia stanowisko doświadczalne w widoku z góry, na którym uwidocznione są 

dwa siłowniki hydrauliczne. Dzięki specjalnym cięgnom łączącym siłowniki z modelem rusztu 

torowego wprowadzono obciążenie 100 kN w kierunku wzdłużnym oraz 150 kN w kierunku 

poprzecznym do osi w celu przemieszczenia panelu torowego. Zamontowanie specjalnych 

czujników przemieszczeń na skrajnych podkładach umożliwia automatyczną rejestrację wszystkich 

pomiarów (Rysunek 2.19).  
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Rysunek 2.18 Widok z góry stanowiska doświadczalnego do pomiarów oporów poprzecznych oraz wzdłużnych. Źródło: [92] 

 

Rysunek 2.19 Kierunek oraz przyłożenie sił do panelu doświadczalnego. Źródło: [92] 
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Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie charakterystyk oporu poprzecznego oraz 

podłużnego podsypki w warunkach obciążenia toru siłą pionową oraz w przypadku toru 

nieobciążonego. Rysunek 2.20 przedstawia przykładowy wykres, jaki uzyskano dla zobrazowania 

charakterystyki oporu poprzecznego podsypki w zależności od przemieszczenia poprzecznego 

(przemieszczenie poprzeczne [mm] – siła na jeden podkład [kN]). Badania przeprowadzone przez 

TU Delf wykazały, że podsypka jest ośrodkiem sprężystym. 

 

Rysunek 2.20 Wykres zależności oporu poprzecznego podsypki od przemieszczenia poprzecznego toru. Źródło: [92] 

W późniejszych pracach [48] wykazano, że metoda badań maksymalnego oporu poprzecznego 

i modelowanie krzywej przemieszczenia wywołanego daną siłą ma znaczący wpływ na wyniki 

przeprowadzonych analiz. W tym celu wykonano serie testów laboratoryjnych na modelach w skali 

1:5. Ponadto wykazano, że wartości oporu poprzecznego różnią się w zależności od kształtu oraz 

rozstawu osiowego podkładów, a także od liczby podkładów wchodzących w skład rusztu 

torowego.  

Badania przeprowadzono na specjalnych modelach torowych w skali 1:5. W tym celu 

przygotowano odpowiednie podkłady betonowe o różnych kształtach oraz kruszywo odpowiadające 

1/5 rzeczywistych wymiarów.  

Do badań wybrano kilka podkładów betonowych, których wymiary oraz kształty przedstawiono na 

schematach poniżej (Rysunek 2.21). 
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Rysunek 2.21 Podkłady zastosowane w badaniach: (a) prostopadłościan, (b) podkład 3H, (c) podkład ze skrzydłami 20 x 40 mm 

i prostokątnymi końcami, (d) podkład ze skrzydłami 40 x 40 mm i prostokątnymi końcami, (e) podkład ze skrzydłami 20 x 40 mm 

i trapezowymi końcami, (f) podkład ze skrzydłami 40 x 40 mm i trapezowymi końcami. Źródło: [48] 
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Jako podsypkę tłuczniową przygotowano kruszywo, wielkość ziaren którego odpowiadała 1/5 

rzeczywistych wymiarów. Maksymalna średnica wynosiła 11,2 mm, natomiast średnia wielkość 

ziaren była równa 7,6 mm. Poniżej przedstawiono porównanie krzywych uziarnień kruszywa 

przygotowanego do badania oraz kruszywa stosowanego do zabudowy w standardowych torach 

(Rysunek 2.22). 

 

Rysunek 2.22 Krzywa uziarnienia kruszywa zastosowanego w badanym modelu, oraz krzywa wzorcowa określona na podstawie 

japońskich standardów technicznych. Źródło: [48] 

Rysunek 2.23 i Rysunek 2.24 przedstawiają widok z góry oraz widok przekroju stanowisk 

doświadczalnych do badania oporu poprzecznego pojedynczego podkładu oraz panelu torowego. 

Wymiary powierzchni podsypki w obu przypadkach wynosiły 680 na 970 mm w części górnej oraz 

1007 na 970 mm u podstawy, natomiast grubość podsypki pod podkładem wynosiła 40 mm dla 

każdego badania. Wzdłuż osi podkładów umiejscowiono urządzenia do pomiarów przemieszczeń, 

na rysunkach oznaczone kolorem czerwonym. Za pomocą specjalnych siłowników wprowadzano 

stałą szybkość przesuwu 0,4 mm/min zarówno w przypadku pomiarów przemieszczeń 

pojedynczego podkładu oraz dla pomiaru przemieszczeń panelu rusztu torowego. Za pomocą 

odpowiedniego rejestratora danych wszystkie pomiary były stale zapisywane do momentu, 

aż przemieszczenia poprzeczne przekroczyły wartość 10 mm.  
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Rysunek 2.23 Schemat stanowiska badawczego dla pomiaru przemieszczeń poprzecznych podkładu ze skrzydłami 20 x 40 mm. 

Źródło: [48] 

 

Rysunek 2.24 Schemat stanowiska badawczego dla pomiaru przemieszczeń poprzecznych panelu torowego zbudowanego 

z podkładów ze skrzydłami 20 x 40 mm. Źródło: [48] 
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W badaniu przemieszczeń pojedynczego podkładu nad warstwą podsypki umieszczono specjalny 

aparat cyfrowy. Następnie za pomocą metody PIV (Particle Image Velocimetry – cyfrowa 

anemometria obrazowa jest optyczną metodą wizualizacji przepływu) otrzymano obraz 

przemieszczeń kruszywa. Dzięki temu dodatkowo pokazano zachowanie podsypki podczas 

przemieszczenia poprzecznego podkładu wywołanego przyłożoną siłą poziomą. 

 

Rysunek 2.25 Przemieszczenie podsypki analizowane przez PIV na poziomie 10 mm przemieszczenia poprzecznego podkładu typu 

3H. Źródło: [48] 

Badania oporu poprzecznego panelu rusztu torowego przeprowadzono odpowiednio dla: trzech, 

pięciu lub siedmiu podkładów o rozstawie osiowym 116 mm. Do pomiaru przemieszczeń 

poprzecznych dla panelu złożonego z pięciu podkładów wykorzystano: podkłady 

prostopadłościenne, podkłady 3H, podkłady ze skrzydłami 20 na 40 mm z końcami prostokątnymi 

oraz podkłady ze skrzydłami 20 na 40 mm z końcami trapezowymi (schemat (a), (b), (c), (e) – 

Rysunek 2.21). Natomiast pomiary oporu poprzecznego panelu złożonego z trzech oraz siedmiu 

podkładów przeprowadzono na podkładach 3H oraz podkładach ze skrzydłami 20 x 40 mm 

i trapezowymi końcami (schemat (d), (f) – Rysunek 2.21). 

Rysunek 2.26 oraz Rysunek 2.21 przedstawiają związek pomiędzy siłą przypadającą na jeden 

podkład a przemieszczeniem poprzecznym wywołanym tą siłą w zależności od liczby podkładów, 

z których zbudowany był panel rusztu torowego. W rezultacie testy przeprowadzone zarówno na 

podkładach typu 3H, jak i podkładach ze skrzydłami 20 na 40 mm wykazały spadek wartości oporu 

poprzecznego w odniesieniu do jednego podkładu wraz z wzrostem liczby podkładów. W celach 

porównawczych na wykresy naniesiono także opór poprzeczny otrzymany w badaniach 

przemieszczeń pojedynczego podkładu. 
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Rysunek 2.26 Wartość siły poprzecznej w funkcji przemieszczenia w zależności od liczby podkładów w panelu. Badanie dla panelu 

z: trzech, pięciu i siedmiu podkładów typu 3H. Źródło: [48] 

 

Rysunek 2.27 Wartość siły poprzecznej w funkcji przemieszczenia w zależności od liczby podkładów w panelu. Badanie dla panelu 

składającego się z: trzech, pięciu i siedmiu podkładów ze skrzydłami 20 x 40 mm. Źródło: [48] 
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Podsumowując, różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonych testów metodą przemieszczeń 

pojedynczego podkładu oraz metodą panelową wynikają z dwóch czynników. Pierwszym z nich 

jest związany z warunkami brzegowymi (Rysunek 2.28) oraz efektem interakcji podkładów 

w badaniach panelowych. Opór poprzeczny podkładu „B” jest mniejszy niż w przypadku podkładu 

„A”, ponieważ w środkowej części panelu, czyli w grupie podkładów typu „B”, dominuje efekt 

grupowy (efekt interakcji) podkładów. Wraz ze wzrostem liczby podkładów w panelu zwiększa się 

stosunek liczby podkładów „B” do liczby podkładów „A”, co prowadzi do obniżenia średniego 

oporu bocznego w stosunku do jednego podkładu. 

 

Rysunek 2.28 Schemat efektów brzegowych w badaniach oporu poprzecznego metodą panelową. Źródło: [48] 

Drugi czynnik jest wynikiem rozkładu naprężeń generowanych w otoczeniu podkładu. W wyniku 

przyłożenia siły poziomej podkłady przemieszczają się w kierunku poprzecznym. Wraz z nimi 

przemieszczeniu ulega także podsypka. W zależności od stosunku szerokości podkładów do ich 

rozstawu osiowego kruszywo znajdujące się wzdłuż boków podkładów (w okienkach pomiędzy 

podkładami) zostaje zatrzymane i  przemieszcza się wraz z podkładami. Tak więc obciążona 

szerokość, która obejmuje szerokość zablokowanego kruszywa, zwiększa się wraz ze wzrostem 

liczby podkładów. Jest to przyczyną zmniejszenia oporu poprzecznego panelu wielopodkładowego 

w odniesieniu do jednego podkładu.  

2.6.3 Wartość oporu poprzecznego podsypki z uwagi na pracę maszyn torowych  

Celem badań wykonywanych przez polski zespół naukowców [82] było zbadanie – w różnych 

etapach eksploatacji – wartości oporów podsypki względem podkładów drewnianych w zależności 

od użytej technologii naprawy toru. Testy te dotyczyły zmiany parametrów podsypki pod wpływem 

prac naprawczych toru, takich jak: 

 oczyszczanie podsypki, 

 wpływ kolejnych podbić toru, 

 podbicie toru z zagęszczeniem od strony czół podkładów, 

 podbicie toru z zagęszczeniem od strony czół podkładów i pomiędzy nimi.  

Na Rysunku 2.29 przedstawiono schemat kolejności wykonanych prac na potrzeby badań 

właściwości podsypki. Wprowadzono następujące oznaczenia: R1 – oczyszczenie podsypki 

tłuczniowej, R2, R3, R4 – kolejno pierwsze, drugie, trzecie podbicie toru R5, R6 – kolejno drugie 
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i trzecie podbicie toru z zagęszczeniem od strony czół podkładów, R7, R8 – kolejno drugie i trzecie 

podbicie toru z zagęszczeniem od strony czół podkładów i pomiędzy nimi, E9 – po przeniesieniu 

przez tor obciążenia ok. 8 Tg, R14 – podbicie toru po wymianie szyn.  

 

Rysunek 2.29 Schemat kolejności wykonanych procesów technologicznych. Źródło: [82] 

Wyniki badań wartości sił oporu podsypki w funkcji przemieszczenia (w odniesieniu do jednego 

podkładu) przedstawiono na Rysunku 2.30.  

 

Rysunek 2.30 Zmiany oporu poprzecznego podsypki w zależności od rodzaju operacji technologicznej oraz eksploatacji toru. 

Źródło: [82] 

Z przedstawionych powyżej wykresów wynika, że opory poprzeczne podsypki tuż po pracach 

utrzymaniowych są o wiele mniejsze w porównaniu do torowiska już ustabilizowanego. Widoczny 
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jest również wzrost oporów poprzecznych podsypki w przypadku jednoczesnego podbicia 

i zagęszczenia podsypki. Najbardziej efektywna jest metoda zagęszczenia podsypki zarówno od 

strony czół podkładów, jak i przestrzeni pomiędzy nimi.     

Kontynuację tych prac przedstawiono w [12] oraz [45], gdzie opisano dalsze koncepcje dotyczące 

badania oporów poprzecznych rusztu torowego podczas pracy podbijarki torowej. Przedstawiony 

został sposób wyznaczania wartości oporów podsypki polegający na stałej rejestracji przemieszczeń 

oraz siły z jaką podbijarka przemieszcza tor. Na podstawie przeprowadzonych badań 

eksploatacyjnych zdefiniowano wskaźnik umożliwiający ocenę stanu podsypki podczas bieżącej 

pracy podbijarki pod względem stanu oporu rusztu torowego przeciw przemieszczeniom 

poprzecznym. Wskaźnik zdefiniowano jako nachylenie liniowej charakterystyki siły wymuszającej 

P względem osi odciętych opisujących przemieszczenie poprzeczne S – definicję tego wskaźnika 

przedstawiono na Rysunku 2.31.  

 
Rysunek 2.31 Liniowa aproksymacja zależności siły wymuszającej P od przemieszczenia poprzecznego rusztu torowego. 

Źródło: [46] 

Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą wartość oporu poprzecznego wykazuje tor 

ustabilizowany eksploatacyjnie oraz że wartość oporu może zmieniać się znacząco na długości 

analizowanego odcinka (nawet o kilka metrów).    

 

Podobne wyniki osiągnięto, badając opór poprzeczny podsypki pod kątem stabilizacji dynamicznej 

toru –  badania przeprowadzano w Europie oraz USA. Z badań wynika, że opór poprzeczny w torze 

nieustabilizowanym (tuż po podbiciu podkładów) jest mniejszy od oporu w torze ustabilizowanym 

[91]. Jest to związane z procesem konsolidacji kruszywa. Struktura podsypki zostaje naruszona 
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w procesie oczyszczania oraz regulacji geometrycznej toru, co powoduje zwiększenie podatności 

rusztu torowego na przemieszczenia o 40-60%.  

W wyniku eksploatacji toru pod wpływem ruchu pociągów następuje stabilizacja, czyli 

zagęszczenie podsypki tłuczniowej. Taki efekt można także uzyskać poprzez mechaniczną 

stabilizację toru. Proces ten nosi nazwę Dynamic Track Stabilization (DTS) i jest wykonywany 

maszynami torowymi stosowanymi po ostatecznym wyregulowaniu geometrii toru oraz podbiciu 

toru. Mechaniczna stabilizacja podsypki polega na przejeździe specjalnego pociągu. Powoduje ona 

zagęszczenie podsypki przez równoczesne wywieranie pionowego nacisku oraz odpowiednich 

drgań przekazywanych z pojazdu przez szyny. Proces podbicia toru daje efekt miejscowego 

zagęszczenia kruszywa, natomiast proces DTS prowadzi do zagęszczenia całej podsypki (w trzech 

wymiarach, Rysunek 2.32) co prowadzi do zwiększenia oporów oraz stabilizacji toru w kierunku 

pionowym, poprzecznym oraz wzdłużnym [85].  

 

Rysunek 2.32 Efekt stabilizacji toru, a) z wykorzystaniem technologii DGS, b) zagęszczenie podsypki przez mechaniczne podbicie 

podkładów. Źródło: [85] 

 

a) 
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Rysunek 2.33 Opór poprzeczny w zależności od procesu technologicznego. Źródło: [85] 

Doświadczenia pokazały skuteczność zastosowania maszyny przy częstotliwości drgań w zakresie 

30-37 Hz. Badania jednego z dostawców pociągów do DTS zostały przeprowadzone na dziewięciu 

różnych odcinkach dla różnych prędkości oraz częstotliwości. Wyniki przedstawia Rysunek 2.33. 

Można zauważyć, że proces dynamicznej stabilizacji toru podnosi wartość oporu poprzecznego 

podsypki do poziomu sprzed podbicia. 

Badania realizowane w USA przez Federal Railroad Administration (FRA) wykazują znacznie 

mniejszą skuteczność dynamicznej stabilizacji toru. Testy przeprowadzone w torze z podkładami 

betonowymi przez zespół FRA wspólnie z firmą Amtrak wykazały spadek oporu poprzecznego 

rzędu od 52% do 63% po procesie podbicia podkładów (podobne wyniki uzyskano w Europie). 

Proces dynamicznej stabilizacji (wg FRA) przywraca 24-37% utraconego oporu poprzecznego, 

natomiast opór w wyniku zagęszczenia pod wpływem ruchu zwiększa się zaledwie o 13% [18]. 

Rysunek 2.34przedstawia średni opór poprzeczny w odniesieniu do jednego podkładu betonowego: 

1 – stan pierwotny, 2 – po podbiciu podkładów, 3 – po podbiciu oraz dynamicznej stabilizacji, 4 – 

po podbiciu i samoistnej stabilizacji w wyniku obciążenia ruchem pociągów równym 3,360 MGT 

(MGT – brutto tonomila – iloczyn całkowitej masy (w tym masa lokomotywy oraz wagonów) 

i odległości przebytej przez pociąg).  

 

Rysunek 2.34 Średni opór poprzeczny przypadający na jeden podkład. Źródło: [18] 

Uśrednione wykresy zależności siły poprzecznej pojedynczego podkładu w funkcji przemieszczenia 

poprzecznego zostały przedstawione na Rysunku 2.35.  

1 

2 

3 

4 
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Rysunek 2.35 Opór poprzeczny w zależności od procesu technologicznego – badania FRA i Amtrak: 1 – przed podbiciem, 2 – po 

podbiciu, 3 – po stabilizacji DTS. Źródło: [69] 

2.6.4 Wpływ rodzaju kruszywa na wartość oporu poprzecznego  

Wraz z rozwojem hutnictwa wzrasta ilość wytwarzanego produktu ubocznego, jakim jest żużel. 

W związku z tym prowadzone są różne badania nad zagadnieniem przetwórstwa oraz utylizacji 

wyrobów z przemysłu ciężkiego. Podjęto próby zastosowania żużla m.in. w torach kolejowych, 

jako warstwy podsypki.  

Poniżej opisane doświadczenia miały na celu analizę wartości oporu poprzecznego w zależności od 

rodzaju zastosowanego kruszywa [23]. Badanie przeprowadzono dla żużla stalowniczego, który jest 

produktem ubocznym w procesie produkcji metali, takich jak: stal, miedź, nikiel itp. oraz dla 

kruszywa wapiennego. Próbki obu materiałów zostały poddane analizie laboratoryjnej. Właściwości 

mechaniczne oraz parametry fizyczne zostały wyznaczone na podstawie odpowiednich norm AST 

(ASTM – normy obowiązujące  w USA ustalone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań 

i Materiałów.) i przedstawione w Tabeli 2.2. Zarówno w badaniu Los Angeles, jak i Micro-Deval 

żużel wykazuje większą odporność na ścieranie niż kruszywo wapienne. Mała ścieralność jest 

pożądana ze względu na większą trwałość podsypki w torze. Podobnie kąt tarcia wewnętrznego 

ziaren żużla również jest wyższy. Może to wynikać z chropowatej i komórkowej struktury 

materiału. 

Tabela 2.2. Charakterystyka kruszywa użytego do badania. Źródło: [23] 

Właściwości Jednostka 
Kruszywo 

wapienne 

Żużel 

stalowniczy 
Norma 

Ciężar objętościowy t/m
3 

2,63 3 ASTM C127 

Ścieralność metodą Los Angeles % 25 18,2 ASTM C535 

Ścieralność metodą Micro-Deval % 12,4 7,2 ASTM D6928 

Kąt tarcia wewnętrznego stopnie 43,16 46,94 ASTM D3080 
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Na potrzeby doświadczalne zbudowano specjalny odcinek testowy toru o długości 12 m, który 

podzielono na dwie części. Na jednej części zabudowano żużel, na drugiej kruszywo wapienne 

(Rysunek 2.36). 

 

Rysunek 2.36 Schemat toru testowego. Źródło: [23]. 

Pomiary oporów poprzecznych prowadzono w oparciu o metodę STPT. Na schemacie toru 

testowego kolorem czerwonym wyróżniono podkłady, na których wykonano pomiary. 

Przymocowane czujniki umożliwiały pomiar oporu poprzecznego dla pojedynczego podkładu pod 

kątem trzech składowych: tarcia spodów podkładów o podsypkę, tarcia bocznego podkładów oraz 

oporu stawianego przez podsypkę za czołem podkładów.  

Nawierzchnia toru testowego zbudowana została z następujących materiałów: 

 szyny UIC60, 

 podkłady betonowe typu B70 o rozstawie 60 cm, 

 mocowanie typu Pandrol. 

Opór poprzeczny ze względu na podsypkę zależy przede wszystkim od interakcji kruszywa 

i podkładów. W poprzednim punkcie przedstawiono procentowy wpływ trzech składowych na 

wartość oporu poprzecznego, co bezpośrednio związane jest z doborem odpowiednich wymiarów 

geometrycznych przekroju poprzecznego toru. Dla omawianych doświadczeń wymiary przekroju 

poprzecznego przedstawiono na Rysunku 2.37.  

 

Rysunek 2.37 Wymiary przekroju poprzecznego stosowane dla odcinka testowego o zmiennych parametrach. Źródło: [23] 

Badania STPT przeprowadzono dla nawierzchni z wbudowanym żużlem oraz kruszywem 

wapiennym w zależności od: 

 grubości warstwy podsypki pod podkładem (30 cm, 40 cm, 50 cm),  

 ramienia – wymiaru od czoła podkładu do krawędzi skarpy (30 cm, 40 cm), 
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 wysokości nadsypki (0 lub 10 cm).  

W każdym z powyższych przypadków nachylenie skarpy wynosiło 1:1. Wszystkie pomiary zostały 

wykonane w porównywalnych warunkach. W rezultacie opór poprzeczny toru z zastosowaniem 

żużla stalowniczego wykazał o 27% wyższe siły oporu poprzecznego niż w przypadku 

standardowego rozwiązania. 

Rysunek 2.38 przedstawia zależność oporu poprzecznego od grubości podsypki pod podkładem dla 

toru z kruszywem wapiennym oraz z zastosowaniem żużla stalowniczego.  

 

Rysunek 2.38 Opór poprzeczny w zależności od kruszywa oraz grubości podsypki pod podkładem, a) odległość od czoła podkładu 

30 cm, b) odległość od czoła podkładu 40 cm. Źródło: [23] 

Oznaczenia: 

BK – rodzaj kruszywa, SH – wysokość nadsypki, SB – żużel stalowniczy, LB – kruszywo wapienne 

Dla grubości warstwy 30 cm i ramienia podsypki 30 cm, średnia wartość oporu bocznego dla 

nawierzchni z zabudowanym żużlem jest o ok. 9,4% wyższa od nawierzchni z kruszywem 

wapiennym (Rysunek 2.38a). Natomiast dla ramienia podsypki równego 40 cm różnica wynosi 

w przybliżeniu 16,3% (Rysunek 2.38b). Wraz ze wzrostem grubości podsypki pod podkładem do 

40 cm wymienione wyżej różnice wynoszą odpowiednio 52,1% i 23% w odniesieniu do ramienia 

podsypki 30 cm i 40 cm. Natomiast dla grubości podsypki 50 cm różnice wynoszą 42,2% oraz 

18,9%. Najwyższe wartości sił oporu poprzecznego dla obu materiałów podsypkowych uzyskano 

przy grubości podsypki 40 cm. Potwierdza to zależność oporu poprzecznego od interakcji kruszywa 

z podkładem oraz wymiarów pryzmy podsypki. Podkreślić należy, że podkłady są zanurzone 

w warstwie podsypki, która tworzy ośrodek przeciwdziałający ich przemieszczeniom poprzecznym. 

Każda ze składowych oporu (tarcie dolne podkładów, Fb = 35-40%, tarcie boczne podkładów Fs = 

30-35%, opór na końcu podkładu Fe = 20-30%) ma znaczący wpływ na całkowity opór poprzeczny. 

Opór w dolnej części podkładu generowany jest przez tarcie spodów podkładów o warstwę 

kruszywa, który zależy od rodzaju materiału oraz grubości warstwy.  

W przypadku niewielkiej grubości podsypki wartość sił tarcia na styku podkład-podsypka zależy od 

współpracy podkładów z kruszywem oraz od dystrybucji sił działających na podtorze. Dystrybucja 

jest najistotniejszą cechą podsypki, która pozwala na rozłożenie sił przekazywanych przez podkłady 

na znacznie większą powierzchnię. Wynika to z faktu, że podsypka stanowi warstwę materiału 

o strukturze sypkiej, dlatego obciążenie przyłożone do pojedynczego ziarna jest przekazywane pod 
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pewnym kątem do niższych warstw, angażując przy tym całą powierzchnię torowiska. Wraz 

ze wzrostem grubości podsypki dystrybucja sił przekazywanych przez podkłady na torowisko 

będzie ograniczona. Potwierdza to spadek wartości sił oporu poprzecznego dla grubości podsypki 

50 cm w porównaniu z grubością 40 cm przy tych samych warunkach pomiarowych. 

Przeprowadzone badania wykazały istotę optymalnego doboru wymiarów podsypki z uwagi na 

wartości oporu poprzecznego. 

Dla wykresów poniżej zostały wprowadzone następujące oznaczenia: SB – żużel stalowniczy, LB – 

kruszywo wapienne, BK – rodzaj kruszywa, BD – grubość podsypki pod podkładem, SW –

 szerokość ramienia podsypki (rozumiana jako odległość od czoła podkładu do krawędzi skarpy), 

SH – wysokość nadsypki. 

Rysunek 2.39 przedstawia zależność oporu poprzecznego od przemieszczenia dla grubości warstwy 

podsypki 30 cm oraz zmiennych wymiarów szerokości ramienia podsypki i nadsypki. Różnica 

pomiędzy brakiem nadsypki a jej wysokością 10 cm w przypadku toru z żużlem stalowniczym 

wynosi 7,5%, natomiast dla kruszywa wapiennego różnica wynosi zaledwie 1%.  

 

Rysunek 2.39 Opór poprzeczny w funkcji przemieszczenia dla grubość podsypki pod podkładem równym 30 cm. Źródło: [23] 

Rysunek 2.40 przedstawia wpływ zastosowanego kruszywa. W przypadku głębokości podsypki 

40 cm wzrost szerokości ramienia podsypki zwiększa średni opór poprzeczny dla warstwy żużlu 

o 31%, natomiast dla kruszywa wapiennego wzrost wynosi ok. 61,76%.  
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Rysunek 2.40 Opór poprzeczny w funkcji przemieszczenia dla grubość podsypki pod podkładem równym 40 cm. Źródło: [23] 

Dla wysokości podsypki 50 cm wzrost szerokości ramienia podsypki od 30 cm do 40 cm zwiększa 

średni opór poprzeczny o 12% w  przypadku żużla oraz o 24,5% dla kruszywa wapiennego, 

co przedstawiono na Rysunku 2.41.  

 

Rysunek 2.41 Opór poprzeczny w funkcji przemieszczenia dla grubość podsypki pod podkładem równym 50 cm. Źródło: [23] 

2.7  Przegląd stosowanych modeli obliczeniowych  

Stateczność toru kolejowego w ogólnym przypadku należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach – 

poziomej i pionowej. Znakomita większość prac dotyczy zagadnień pracy nawierzchni w kierunku 

poziomym. Utrata stateczności toru może wystąpić jednak w obu płaszczyznach. Wartość 

sztywności na zginanie szyny wzdłuż osi toru jest znacznie większa. Znaczący jest również ciężar 
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własny rusztu torowego. W związku z tym do odkształceń toru dochodzi najczęściej w kierunku 

poprzecznym do osi toru [54]. Wygięcie fali wyboczeniowej zwykle mieści się w przedziale od 0,3 

do 0,5 m i występuje na długości 8-20 m, chociaż zdarzają się przypadki, że dochodzą nawet do 

1 m. Przed wyboczeniem mogą również zdarzyć się mniejsze zniekształcenia toru, których długość 

jest znacznie krótsza [70] [24]. Poprzez sformułowanie kryteriów stateczności toru 

uwzględniających niezbędny poziom współczynników bezpieczeństwa możliwe jest wykonanie 

analizy przed- i powyboczeniowej toru. Do opisu pracy toru bezstykowego stosowane są zarówno 

podejścia wariacyjne (energetyczne), jak i różniczkowe. W pierwszym podejściu (wariacyjnym) 

stosowano funkcjonał Lagrange’a [26] [38] [36], a także zasadę prac wirtualnych [84]. W drugim 

podejściu różniczkowym wprowadza się bezpośrednio równania równowagi. W takim przypadku 

do opisu toru bezstykowego stosowane są równania liniowe, rzadziej nieliniowe [40]. Dla 

przeprowadzenia rozwiązań toru najczęściej stosowano metody analityczne, jednak zdarzały się 

również przypadki zastosowania metod numerycznych [39]. W pracy [75] przedstawiono analizę 

porównawczą, a także wykonano obliczenia siły krytycznej obejmujących podejście według teorii 

zarówno wariacyjnej, jak i różniczkowej.   

Analizę stateczności toru kolejowego uwzględniającą całą ścieżkę równowagi – zarówno 

przedwyboczeniową, jak i niestateczną i wyboczeniową – przedstawiono między innymi w pracach 

[14] oraz [42]. Problem stateczności toru bezstykowego na ogół dotyczy płaszczyzny poziomej. 

Analizy stateczności toru w płaszczyźnie pionowej dotyczą prace [32] [37]. Analizę wpływu 

obciążeń pionowych na stateczność przedstawiają prace [22] [20] [68] [86], natomiast wpływ 

pionowych odkształceń nawierzchni i podtorza zawarto w pracach [6] [80].  

Zasadniczo analityczne podejście do analizy stateczności toru w płaszczyźnie poziomej opiera się 

na dwóch koncepcjach:  

 analiza belki zastępczej, w której zastępcza sztywność zginania ramy toru opisana jest przez 

zależność: Bz = EIz (E – moduł Younga stali szynowej), a zastępczy moment bezwładności 

Iz wyznaczany jest eksperymentalnie (fizycznie lub numerycznie, np. [14]), 

 analiza belki zastępczej, w której sztywność ramy toru wynosi 2EIr (Ir – moment 

bezwładności jednej szyny w płaszczyźnie poziomej) i opór obrotu mocowania s* 

zmniejszają siłę termiczną w szynach (np. [22] [86] [38]). 

 

W drugim przypadku równanie różniczkowe ma postać: 

         
   

           
   

                                         (2.10) 

gdzie: 

E – moduł Younga stali szynowej, 

Ir – moment bezwładności jednej szyny w płaszczyźnie poziomej,  

N – siła termiczna w szynach,  

s* – moment obrotowy, 

F – funkcja przemieszczeń poprzecznych oporów podsypki.  

 

Jak wykazano w wielu eksperymentach przeprowadzonych w warunkach europejskich [92] [33], 

funkcję przemieszczeń poprzecznych podsypki F (poza początkową częścią charakterystyki) można 

traktować jako stałą. Założenie to jest szczególnie uzasadnione w analizie dużych przemieszczeń 

poprzecznych, jakie występują dla toru wyboczonego. 
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2.8 Wzmocnienie nawierzchni z uwagi na zastosowanie toru bezstykowego – przegląd 

dotychczasowych rozwiązań  

W [77] zaproponowano model stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających 

stateczność toru kolejowego w zależności od promienia łuku poziomego. Wytyczne te oparte są 

głownie na doświadczeniach eksploatacyjnych Polskich Kolei Państwowych, PKP PLK i Kolei 

Niemieckich DB.     

Tabela 2.3 Wytyczne doboru wzmocnienia toru w zależności od promienia łuku kołowego. Źródło: [76] 

 

Przedstawiona powyżej tabela zwiera jedynie niektóre ze stosowanych metod wzmocnienia 

nawierzchni. Nie wskazuje również w sposób jednoznaczny, w jakim stopniu zaproponowane 

rozwiązanie zwiększa stateczność toru bezstykowego lub niezawodność użytkowania. Metody 

wzmocnienia toru stosowane w Polsce zostały szczegółowo opisane poniżej.     
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a) Nadsypka 

Dla zwiększenia oporu poprzecznego podsypki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w [57], należy 

zastosować odpowiednią szerokość pryzmy. Minimalna odległość mierzona od czoła podkładu do 

krawędzi skarpy wynosi 45 cm. Aby przeciwdziałać przesunięciom bocznym podkładów, 

dodatkowo należy zagęścić podsypkę pomiędzy podkładami oraz od ich czoła. Jeżeli ze względów 

technicznych nie ma możliwości mechanicznego zagęszczenia podsypki, należy wykonać tzw. 

nadsypkę, czyli dodatkowo obsypać czoła podkładów (Rysunek 2.42). 

 

Rysunek 2.42 Ukształtowanie pryzmy podsypki tłuczniowej w torze bezstykowym. Źródło: [57] 

 

b) Tor ułożony na stalowych podkładach typu Y 

Podkłady te zostały z powodzeniem zastosowane w łukach o promieniu minimalnym 170 m w torze 

bezstykowym. Główną zaletą podkładów stalowych jest zwiększenie powierzchni podparcia 

względem standardowego rozwiązania z użyciem podkładów belkowych. Dzięki wykorzystaniu 

dwuteownika jako elementu nośnego uzyskuje się również znaczną poprawę stabilności położenia 

podkładu w kierunku wzdłużnym. Podsypka podczas podbijania klinuje się pomiędzy półkami 

dwuteownika, zabezpieczając w ten sposób jego optymalne położenie. Dodatkowo podkłady te 

zapewniają większą stabilność w kierunku poprzecznym dzięki dodatkowemu kątownikowi 

przyspawanemu do półki dolnej dwuteownika. Obszary, na których najchętniej stosowane są takie 

podkłady, to trasy o ograniczonych możliwościach rozbudowy w kierunku poprzecznym i odcinki 

torowe, na których nie można uzyskać wyznaczonej wysokości położenia górnej krawędzi toru bez 

wykonywania uciążliwych robót ziemnych, poszerzeń torowiska, czy wykupu ziemi [9]. 

Na Rysunku 2.43 przedstawiono nawierzchnię ułożoną z podkładów stalowych typu Y.  
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Rysunek 2.43 Nawierzchnia kolejowa ze stalowymi podkładami typu Y. Źródło: opracowanie własne 

Sztywność ramowa toru z podkładami stalowymi typu Y i przytwierdzeniami typu S15 jest ponad 

15-krotnie wyższa od typowej ramy torowej z podkładami betonowymi, natomiast opór poprzeczny 

podsypki jest 1,5-krotnie wyższy [31]. Badania nad tym rozwiązaniem przeprowadzone były 

również w Polsce na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej 

i Transportu [59] [17]. Badania te wykazały między innymi, że długość badanego odcinka ma 

wpływ na sztywność ramową rusztu torowego.     

 

c) Tarcza podkładowa typu SN zwiększająca opór poprzeczny podsypki 

Zakotwienia podkładów (zwane niekiedy opórkami przeciwpełznymi podkładów lub kapturami) 

należą do grupy dodatkowych elementów pomocniczych do budowy i utrzymania nawierzchni 

kolejowej. Najstarsze rozwiązania tego typu wzmocnień stosowane już były w latach 30. ubiegłego 

wieku. Są one wykorzystywane w wybranych miejscach i służą zwiększeniu bezpieczeństwa, 

poprawie warunków eksploatacji torów kolejowych oraz zwiększają stateczność rusztu torowego. 

Zakotwienia te mogą być osadzone na krawędzi podkładu lub w jego środku. Stosowane są 

zarówno na podkładach drewnianych, jak i strunobetonowych. Zaletą umiejscowienia opórki na 

środku podkładu jest to, że podsypka nie ulega uszkodzeniu w miejscu przenoszenia obciążeń. 

Opórka przeciwpełzna przetestowana była przez Urząd Badań Budownictwa Lądowego 

Politechniki w Monachium [65]. Badanie wykazało, że po zamontowaniu w torze zwiększa ona 

opór poprzeczny przęsła torowego, przy czym warstwa podsypki nie ulega uszkodzeniu. W torze 

bezstykowym opórka ta zabezpiecza tor przed wyboczeniami w miejscach krytycznych. Ponadto 

zwiększa boczną stabilność toru o ok. 50% [9]. Opórka wykonana jest częściowo ze stali 

sprężynowej i dzięki temu zapewnia trwałe mocowanie. Zgodnie z wytycznymi producenta tego 

typu wzmocnienie dedykowane jest do technicznego utrzymania nawierzchni kolejowej szczególnie 

dla wzmocnienia toru: 
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 w rozjazdach, 

 w łukach, 

 w łukach w przypadku zwiększenia dopuszczalnej prędkości, 

 na przejściach między mostem a nasypem (w przypadku braku styku dylatacyjnego 

skośnego), 

 na terenach szkód górniczych, co umożliwia zespawanie toru bezstykowego  

o większej długości. 

 

Umiejscowienie tarczy oraz określenie ich ilości na danym odcinku zależy od warunków 

geometrycznych, a w szczególności promienia łuku R. Tarcze mogą być rozmieszczane na co 

czwartym, co drugim lub na każdym podkładzie [55].  

  

Na Rysunku 2.44 przedstawiono schemat tego rozwiązania. Konstrukcja i opis elementów 

wchodzących w budowę kotwy przedstawiono na Rysunku 2.44.  

 

 

Rysunek 2.44 Kotwa podkładowa typu SN zamocowana na podkładach strunobetonowych i drewnianych. Źródło: [55] 

 

Badania nad tym rozwiązaniem prowadzone były już w latach 50. XX wieku [88]. Na Rysunku 2.45 

przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oporów poprzecznych podsypki z zamocowanymi 

kotwami SV w zależności od liczby zastosowanych wzmocnień.  
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Rysunek 2.45 Opór  poprzeczny podsypki z zastosowaniem wzmocnienia w formie kotwy typu SN do podkładu. Źródło: [88]   

 

d) Trzecia szyna – umieszczana przy toku wewnętrznym  

Trzecia szyna umieszczona przy toku wewnętrznym nawierzchni kolejowej jest nazywana 

prowadnicą. Szyny prowadnicowe układane są po wewnętrznej stronie łuku, najczęściej z szyn 

staroużytecznych, gdzie odległość szyny tocznej od szyny prowadnicowej powinna wynosić 

60 mm. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w [66] w przypadku łuków o długości części kołowej 

nie większej niż 50 m w torze klasycznym lub w przypadku zastosowania toru bezstykowego 

dopuszcza się stosowanie prowadnic wyłącznie na łukach o promieniu mniejszym niż 190 m. Taki 

rodzaj wzmocnienia nie zapewnia jednak wystarczającego wzmocnienia, a stanowi raczej 

dodatkowe zabezpieczenie dla kół pojazdu poruszającego się po łuku.  

Dotychczas w Polsce rozwiązanie to było stosowane jedynie na podkładach drewnianych lub 

stalowych. W roku 2017 opracowano również rozwiązanie dla podkładów strunobetonowych. Na  

Rysunek 2.45 przedstawiono schemat tego rozwiązania. Na Rysunku 2.47 przedstawiono przykład 

torowiska wzmocnionego trzecią szyną i kotwami typu SV.    
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Rysunek 2.46 Podkład strunobetonowy z możliwością montażu trzeciej szyny jako wzmocnienie konstrukcji. Źródło: [78] 

 

Rysunek 2.47 Tor wzmocniony trzecią szyną i kotwą typu SV. Źródło: https://www.kuznia-zawadzkie.pl 
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3 Cel, tezy i zakres pracy 

3.1 Cel  

Podstawowym celem pracy jest opracowanie metody oceny różnych sposobów zwiększenia 

stateczności położenia toru w łukach kołowych o małym promieniu.  

 

3.2 Tezy pracy 

 

a) Na podstawie teoretyczno-eksperymentalnej analizy możliwa jest ocena efektywności 

różnych sposobów zwiększenia stateczności położenia toru w łuku o małym promieniu; 

b) poprzez wyznaczenie zastępczych parametrów sztywności ramowej rusztu torowego 

i oporu poprzecznego podsypki możliwe jest opisanie zachowania się konstrukcji toru.  

 

3.3 Efekty pracy 

 

I. Naukowe: 

a) rozszerzenie klasy modeli analizy toru w łuku o małym promieniu w zakresie 

podkrytycznym i wyboczeniowym;  

b) opracowanie efektywnych narzędzi teoretyczno-eksperymentalnych do oceny  

nawierzchni szynowych w łukach o małych promieniach z uwagi na stabilność 

położenia toru. 

II.  Utylitarne: 

a) opracowanie metody oceny efektywności różnych sposobów zwiększających 

stabilność położenia toru w łuku o małym promieniu; 

b) wprowadzenie nowych sposobów zwiększenia stabilności położenia toru w łuku 

o małym promieniu. 
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4 Badania laboratoryjne i pół-poligonowe   

Badania laboratoryjne i pół-poligonowe zostały przeprowadzone w celu określenia podstawowych 

parametrów dwóch typów innowacyjnych konstrukcji nawierzchni. Oba rozwiązania zostały 

opracowane na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej 

i Transportu. Rozwiązania te stanowią propozycję rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających 

sztywność ramową rusztu torowego, a co za tym idzie – stateczność toru. W celu weryfikacji 

przyjętych założeń wykonano badania laboratoryjne i pół-poligonowe prototypowych rozwiązań.       

4.1 Badania panelu torowego z podkładami stalowymi typu V 

4.1.1 Istota rozwiązania  

Koncepcja tego rozwiązania powstała w ramach projektu rozwojowego nr 10-0004-10/2010 pt. 

„Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na 

środowisko” [35], jako polski, oryginalny wariant podkładu stalowego typu Y.  

 

Pierwszy raz pomysł opracowania konstrukcji podkładu stalowego w kształcie litery V pojawił się 

podczas prac nad projektem nowej nawierzchni szynowej dla kolei linowo-terenowej na górę Żar. 

Z różnych przyczyn nie doszło jednak do zastosowania tego rozwiązania we wspomnianym 

projekcie. Prace nad nowym rozwiązaniem kontynuowane były w ramach projektu [35]. 

Podstawowym założeniem związanym z ukształtowaniem podkładu w literę V było zwiększenie 

oporu poprzecznego i podłużnego podkładu w podsypce w stosunku do podkładów 

ukształtowanych w formie litery Y. W celu potwierdzenia tego założenia wykonano badania 

laboratoryjne prototypowych podkładów, które zostały opisane w dalszej części rozprawy. 

Rozwiązanie takie podnosi standard konstrukcyjny nawierzchni ułożonej ze stalowych podkładów 

zbudowanych z szerokostopowych dwuteowników. Ponadto proces technologiczny produkcji 

podkładów V jest znacznie uproszczony w stosunku do procesu technologicznego produkcji 

podkładów Y (nie ma potrzeby wyginania kształtowników). Do budowy prototypu podkładu 

VIKTOR-S użyto szerokostopowych dwuteowników o wysokości większej niż w przypadku 

podkładów typu Y, co umożliwiło podniesienie standardu nawierzchni z uwagi na oddziaływania 

pionowe. W podkładzie VIKTOR-S zastosowano również zmodyfikowane przytwierdzenie S-15. 

Modyfikacja polega na zastosowaniu przekładki podszynowej o większej podatności (typu PKW).  

 

Odporność elektryczna podkładu jest zapewniona poprzez użycie elementów z tworzyw sztucznych 

wchodzących w skład przytwierdzeń. Podkład charakteryzuje się dużą statecznością i oporem 

poprzecznym. Wynika to z masy podkładu, dużej powierzchni i dodatkowych elementów 

(kątowników stalowych) zwiększających opór całego podkładu. Do przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych wykorzystano podkład stalowy typu V dostosowany do toru wąskiego o prześwicie 

1000 mm. Istnieje możliwość dostosowania tych podkładów również do linii normalnotorowych. 

Na Rysunku 4.1 przedstawiono schemat podkładu stalowego typu V.  
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Rysunek 4.1 Schemat podkładu stalowego typu V. Źródło: [16] 

Konstrukcja podkładu stalowego typu V wykonana jest z dwuteownika typu HE 140 AA. 

Dwuteownik ten jest jednym z typowych, często stosowanych dwuteowników szerokostopowych. 

Do górnej powierzchni podkładu dospawane zostają rygielki wykonane z pręta kwadratowego 

o boku 25 mm i długości 150 mm. Rygielki te przenoszą siły poziome, zapewniają zachowanie 

odpowiedniego prześwitu toru i utrzymują w stałym położeniu system przytwierdzeń oraz 

usztywniają całą konstrukcję podkładu. Do każdego z ramion podkładu przymocowuje się po cztery 

rygielki w odległości dopasowanej do wymaganego prześwitu toru. Do dolnej powierzchni 

podkładu zostaje dospawany kątownik o wymiarach 100 x 50 mm i grubości ścianki 6 mm, 

o dwóch długościach odpowiednio dostosowanych do geometrii podkładu. Kątownik zostaje 

dospawany do dwuteownika dłuższym ramieniem. Dłuższy element ma długość 1080 mm, krótszy 

natomiast 800 mm – odpowiednio dla miejsca z mniejszym i większym kątem. Kątownik po 

zasypaniu podsypką zapewnia zwiększony opór poprzecznego podkładu poprzez minimalizację 

ruchów całej konstrukcji w tym kierunku.  

Tabela 4.1 Zestawienie materiałów konstrukcji podkładu stalowego typu V. Źródło: [16] 

Nazwa 
Długość 

[mm] 

Ilość 

[szt.] 

Waga 1 sztuki 

[kg] 

Dwuteownik typu HE 140 AA 1977 2 45,08 

Dwuteownik typu HE 140 AA 924 4 18,78 

Pręt kwadratowy 25 mm 150 8 0,64 

Kątownik równoramienny 

100 x 50 x 6 mm 
1080 1 12,8 

Kątownik równoramienny 

100 x 50 x 6 mm 
800 1 9,4 

SUMA: --- --- 86,7 
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Konstrukcja podkładu stalowego typu V wykonana jest z sześciu dwuteowych belek ułożonych pod 

kątem 150⁰, połączonych od spodu kątownikami, a od góry rygielkami. Końce każdej 

z dwuteowych belek są ścięte po kątem 300⁰, dzięki czemu zmniejsza się masa całego podkładu 

oraz łatwiej umieszcza się go w podsypce.  

Ze względu na geometrę podkładu konieczne było zaprojektowanie podkładów przejściowych, 

które umożliwią przejście z toru ze standardowymi podkładami belkowymi na tor z podkładami 

stalowymi typu V. Wyróżnia się podkłady przejściowe prawe i lewe w zależności od tego, które 

z ramion mają równoległe do szyny, a które ułożone pod kątem. Schemat podkładu stalowego 

przejściowego został przedstawiony na Rysunku 4.2. 

 
Rysunek 4.2 Schemat podkłady stalowego przejściowego typu V. Źródło: [16] 

W podkładach stalowych typu V zastosowano system mocujący typu S15 ze specjalnie 

zaprojektowaną przekładką podszynową. Przekładka została odpowiednio dopasowana do 

geometrii podkładu. Nie jest ona prostokątna jak w klasycznym przypadku, lecz ma kształt 

równoległoboku. Istnieje możliwość stosowania innych typów punktów mocujących, np. 

przytwierdzenia typu SB, które jest obecnie najbardziej rozpowszechnione na polskich linii 

kolejowych. Na jednym podkładzie umieszczone zostają cztery punkty mocujące. Każdy punkt 

zapewnia podwójne podparcie szyny. Szyna jest przymocowana za pomocą łapek sprężystych, 

wkrętów oraz dybli. Na Rysunku 4.2 przedstawiono przekrój przez podkład stalowy typu V wraz 

z przytwierdzeniem.  
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Rysunek 4.3 Przekrój przez podkład stalowy typu V wraz z przytwierdzeniem. Źródło: [16] 

4.1.2 Opis przeprowadzonych prac 

Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych było określenie charakterystyki nawierzchni na 

podkładach stalowych typu V. Wskazanie podstawowych parametrów tej nawierzchni, mających na 

celu wzmocnienie i ulepszenie konstrukcji nawierzchni kolejowej. Wszystkie badania laboratoryjne 

zostały przeprowadzone w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 

L-18, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1, Politechniki Krakowskiej. Wszystkie 

badania nawierzchni na podkładach stalowych V ze zmodyfikowanym przytwierdzeniem S-15 

przeprowadzono zgodnie z normą [58] oraz powiązanymi normami, a także w oparciu o procedury 

specjalne. Badaniom został poddany model nawierzchni zbudowany z dwóch szyn i dwóch 

podkładów stalowych typu V zabudowanych w podsypce. Szyny zostały zamocowane do 

podkładów za pomocą zmodyfikowanego przytwierdzenia sprężystego typu S-15. Na Rysunku 4.4 

przedstawiono schemat stanowiska badawczego:  
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Rysunek 4.4 Ogólny widok aparatury i stanowiska do badań laboratoryjnych dla podkładów stalowych typu V. Źródło: [16] 

W ramach badań nawierzchni z podkładami stalowymi typu V wykonano następujące badania: 

 badanie odporności szyny na przemieszczenie podłużne, 

 badanie oporu poprzecznego szyny, 

 opór podłużny toru w podsypce, 

 opór poprzeczny toru w podsypce, 

 badanie efektu obciążeń powtarzalnych z symulacją odcinka prostego wraz z określeniem 

przemieszczenia dynamicznego, 

 badanie efektu obciążeń powtarzalnych z symulacją łuku kołowego wraz z określeniem 

przemieszczenia dynamicznego. 

 

Badania nawierzchni na podkładach stalowych V ze zmodyfikowanym przytwierdzeniem S-15 

wykonano na prototypach zbudowanych podczas prac związanych z realizacją projektu 

rozwojowego nr 10 0004-10/2010 „Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie 

i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko” [35]. Projekt realizowany w Katedrze Infrastruktury 

Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej. 

Do budowy próbki użyto między innymi typowych elementów pochodzących z przytwierdzenia 

typu S-15. 
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a) Badanie oporu podłużnego szyny 

Badanie oporu podłużnego szyny przeprowadzono zgodnie z procedurami zawartymi w normie 

PN-EN 13146-1 [58] oraz według procedury specjalnej. Na Rysunku 4.5 przedstawiono przykład 

uzyskanych wyników przemieszczeń.  

 
Rysunek 4.5 Wykres siła przemieszczenie badania oporu podłużnego. Źródło: [35] 

Pomierzony opór podłużny zespołu przytwierdzenia przed obciążaniem powtarzalnym wynosił 

>12,6 kN wymaganym dla linii dużych prędkości. Opór podłużny zmierzony za pomocą procedury 

specjalnej osiągnął wartość 15,4 kN. 

b) Badanie efektu obciążeń powtarzalnych  

Badanie efektu obciążeń powtarzalnych przeprowadzono zgodnie z procedurami zawartymi 

w normie PN-EN 13146-4 oraz według procedury specjalnej. Wyniki odczytano dla 8 punktów 

pomiarowych (punkty pomiarowe usytuowano odpowiednio we wszystkich węzłach 

przytwierdzenia). Amplituda obciążenia wynosiła 20-150 kN, 3,7 Hz, 1 220 000 cykli obciążenia.  

Pomierzony opór podłużny po obciążaniu powtarzalnym wynosił >12,6 kN, podczas gdy przed 

obciążeniem powtarzalnym miał wartość także >12,6 kN.  

Opór podłużny zmierzony za pomocą procedury specjalnej osiągnął wartość 14,6 kN. Zmiana 

wartości oporu podłużnego szyny wynosi poniżej 6%. 

Pomierzony opór podłużny toru w podsypce na poziomie przemieszczenia 8 mm po obciążaniu 

powtarzalnym wynosi 24,3 kN. 

Pomierzony opór poprzeczny toru w podsypce na poziomie przemieszczenia 8 mm po obciążaniu 

powtarzalnym wynosi 32,9 kN. 

Na Rysunku 4.6 przedstawiono przykładowy fragment wykresu przemieszczenia poziomego główki 

szyny w jednym z analizowanych punktów przed obciążeniem cyklicznym.   
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Rysunek 4.6 Wykres przemieszczenia poziomego główki szyny przed obciążeniem cyklicznym, Źródło: [35] 

Tabela 4.2 przedstawia wyniki przemieszczeń dynamicznych podczas obciążania z symulacją łuku 

kołowego na początku obciążenia dla wszystkich punktów. 

Tabela 4.2 Wyniki badania wstępnego przemieszczeń szyny i podkładu przed obciążeniem cyklicznym. Źródło: opracowanie własne   

Nr punktu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Uzyskana wartość 

przemieszczenia 

[mm] 

0,04 0,15 0,19 0,07 0,08 0,15 0,19 0,06 

 

Na Rysunku 4.7 przedstawiono przykładowy fragment wykresu przemieszczenia poziomego główki 

szyny w jednym z analizowanych punktów (punkt jw.) po obciążeniu cyklicznym.   

 

Rysunek 4.7 Wykres przemieszczenia poziomego główki szyny po obciążeniu cyklicznym. Źródło: [35] 

Tabela 4.3 przedstawia wyniki przemieszczeń dynamicznych po 1 220 000 cykli obciążania 

z symulacją łuku kołowego dla wszystkich punktów: 
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Tabela 4.3 Wyniki badania wstępnego przemieszczeń szyny i podkładu po obciążeniu cyklicznym. Źródło: opracowanie własne   

Nr punktu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Uzyskana wartość 

przemieszczenia [mm] 

0,01 0,10 0,09 0,05 0,04 0,07 0,10 0,04 

 

c) Badanie oporu poprzecznego szyny 

Badanie oporu poprzecznego szyny wykonano według procedury specjalnej.  

Pomierzony opór poprzeczny szyny na drodze 1 mm wynosi 46,5 kN. 

d) Badanie oporu poprzecznego toru w podsypce 

Badanie oporu poprzecznego toru wykonano według procedury specjalnej. Na Rysunku 4.8 

przedstawiono przykład uzyskanych wyników przemieszczeń. 

 
Rysunek 4.8 Wykres siła przemieszczenie badania oporu poprzecznego toru. Źródło: [35] 

Pomierzony opór poprzeczny toru w podsypce na poziomie przemieszczenia 8 mm wynosi 29,5 kN. 

e) Badanie oporu podłużnego toru w podsypce 

Badanie oporu podłużnego toru wykonano według procedury specjalnej. Na Rysunku 4.9 

przedstawiono przykład uzyskanych wyników przemieszczeń.  
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Rysunek 4.9 Wykres siła – przemieszczenie badania oporu podłużnego toru w podsypce. Źródło: [16] 

Pomierzony opór podłużny toru w podsypce na poziomie przemieszczenia 8 mm wynosi 23,1 kN. 

4.1.3 Wnioski z przeprowadzonych prac 

Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły na określenie podstawowych parametrów 

nawierzchni z podkładami stalowymi typu V oraz na udowodnienie, że taka nawierzchnia spełnia 

postanowienia normatywne oraz zapewnia wysoki standard konstrukcji. Badania dodatkowo 

udowodniły, że ukształtowanie podkładu w literę V zwiększa opór poprzeczny i podłużny ruchu 

podkładu w podsypce w odniesieniu do podkładów stalowych typu Y, co podwyższa standard 

konstrukcyjny nawierzchni z uwagi na oddziaływania poziome. Poprzez zastosowanie 

zmodyfikowanego przytwierdzenia typu S15, tj. zastosowanie bardziej podatnej przekładki 

podszynowej (typu PKW) w porównaniu od typowego przytwierdzenia S-15 stosowanego 

w stalowych podkładach typu Y, uzyskano lepsze parametry węzła mocującego. Nowe 

przytwierdzenie charakteryzuje się zwiększonym niemal dwukrotnie oporem podłużnym szyny, 

istotnie zwiększonym oporem obrotu szyny względem podkładu, natomiast sztywność pionowa 

węzła przytwierdzenia jest zmniejszona kilkukrotnie. Te cechy przytwierdzenia powodują, 

że poprawiają się istotnie właściwości dynamiczne nawierzchni z zastosowaniem podkładów 

stalowych w płaszczyźnie pionowej (zmniejszone oddziaływanie na środowisko), a ponadto 

eliminują ryzyko przemieszczeń wzdłużnych szyny na dużych pochyleniach niwelety 

(co podwyższa standard konstrukcyjny nawierzchni).  

Dodatkowe prace przeprowadzone nad tym rozwiązaniem prowadzone w ramach Projektu 

Rozwojowego [35] pozwoliły ponadto na sformułowane wytycznych dla innowacyjnej nawierzchni 

z zastosowaniem podkładów stalowych w kształcie litery V. W trakcie budowy i montażu podkładu 

VIKTOR-S ze zmodyfikowanym przytwierdzeniem S-15 należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

A. Dotrzymanie wszystkich wymiarów i tolerancji wykonania zarówno korpusu, 

jak i uzbrojenia podkładu stalowego typu VIKTOR-S w elementy kotwiące, co jest 

warunkiem podstawowym uzyskania prawidłowej szerokości toru i pochylenia 

poprzecznego szyny (ma to fundamentalne znaczenie dla parametrów dynamicznego 

współdziałania pojazdu z torem, co bezpośrednio wpływa na standard nawierzchni i jej 

oddziaływania na środowisko). W tym celu montaż należy wykonywać tylko za pomocą 
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specjalnie wykonanych szablonów. Ma to istotne znaczenie również dla powtarzalności 

i jednorodności posadowienia przytwierdzeń na podkładach. 

B. Podczas układania podkładów należy przyjąć następujący proces technologiczny: 

 ułożyć i wstępnie zagęścić warstwę nowej bądź oczyszczonej podsypki na poziomie 

docelowej niwelety z dokładnością od +1 do -3 cm, 

 ułożyć podkłady z dokładnością ±1 cm w poprzek toru i ±2 cm wzdłuż toru, 

 po zapięciu szyn i wstępnej regulacji toru w płaszczyźnie poziomej zasypać podkłady 

podsypką i doprowadzić do wypełnienia komór dwuteownika ziarnami tłucznia przy 

pomocy urządzeń wibracyjnych (tzw. skoczków),  

 uzupełnić tłuczeń i zastosować typowy proces regulacji toru w planie i profilu. 

C. Ze względu na bardzo wysoki poziom oporów poprzecznych rusztu torowego w podsypce 

oraz relatywnie wysoki opór wzdłużny i opór na skręcanie zmodyfikowanych przytwierdzeń 

S-15 zakres temperatur zapinania szyn może być znacznie rozszerzony w porównaniu do 

typowych konstrukcji toru na podkładach belkowych. 

 

W trakcie eksploatacji podkładów VIKTOR-S ze zmodyfikowanym przytwierdzeniem S-15 należy 

pamiętać, że regulacji naprężeń nie należy traktować jako wyjątkowego zabiegu utrzymaniowego. 

Na Rysunku 4.10 przedstawiono gotowe, w całości zespawane podkłady stalowe typu V.   

 

Rysunek 4.10 Podkład stalowy typu V – górna powierzchnia. Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie opracowanych wytycznych dotyczących budowy i montażu podkładów stalowych 

typu V oraz przeprowadzonej analizy rynku stwierdzono, że ze względu na bardzo wysokie koszty 

wytworzenia podkładu nie będzie on stanowił rozwiązania konkurencyjnego w porównaniu do tych 

już istniejących na rynku (w szczególności do podkładu stalowego typu Y). Czynnikiem 

decydującym o wysokiej cenie podkładu jest konieczność uruchomienia nowej linii produkcyjnej 

wyposażonej w specjalistyczny sprzęt, ale również wysoki koszt elementów składowych, 

w szczególności dwuteownika stalowego typu HE 140 AA.  

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, taki rodzaj wzmocnienia nie był rozważany w dalszej części 

pracy.      
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4.2 Badania oporów poprzecznych panelu na podkładach strunobetonowych 

z dodatkowym wzmocnieniem  

4.2.1 Istota rozwiązania  

Konstrukcja nawierzchni kolejowej na podkładach strunobetonowych z dodatkowym 

wzmocnieniem w postaci stalowej sztaby stanowi najnowszą propozycję w zakresie wzmocnień 

nawierzchni szynowej w łukach o małych promieniach opracowaną na Politechnice Krakowskiej. 

Istota koncepcji polega na wprowadzeniu stalowych sztab spawanych do płaskowników 

i mocowanych do podkładów za pomocą wkrętów zakotwionych w podkładach, wykorzystywanych 

w typoszeregu podkładów do mocowania szyn odbojnicowych na mostach (podkłady PS94/M oraz 

PS-93/M). Płaskowniki o grubości około 12 mm są przykręcane do podkładów strunobetonowych 

w części obniżonej na długości 400 mm. Następnie, po starannym rozmieszczeniu podkładów 

i regulacji toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej, do płaskowników spawane są sztaby 

o grubości również około 12 mm i szerokości 0,25 m [15]. Na Rysunku 4.11 przedstawiono 

schemat koncepcji tego wzmocnienia.    

 

 
Rysunek 4.11 Koncepcja wzmocnienia konstrukcji nawierzchni na podkładach z betonu sprężonego. Źródło: [60] 

Taka konstrukcja zwiększa znacząco sztywność na zginanie stalowych elementów nawierzchni 

w płaszczyźnie poziomej. Uwzględniając jedynie momenty bezwładności pojedynczych elementów 

stalowych, w tym przypadku dwóch szyn 60E1, otrzymuje się sumę momentów równą 1026 cm
4
. 

Moment bezwładności sztaby w płaszczyźnie poziomej wynosi około 1563 cm
4
. Łączny moment 

bezwładności jest zatem około 2,5-krotnie wyższy od momentów bezwładności dwóch szyn. 

Tak wzmocniona konstrukcja nawierzchni z podkładami betonowymi jest równoważna podkładom 

ramowym o podatnych węzłach. Przyjęte rozwiązanie umożliwi normalną pracę maszyn torowych, 

zwłaszcza podbijarki i zgarniarki tłucznia. Także wymiana pojedynczego podkładu nie będzie 
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nastręczać żadnych trudności (wycięcie i dospawanie sztaby będzie prostym zabiegiem 

utrzymaniowym). 

 

Podstawowe badania laboratoryjne dotyczące oporu przy przemieszczaniu podkładów bez 

wzmocnienia i przy wprowadzeniu konstrukcji wzmocnionej płaskownikiem zostały 

przeprowadzone przez Politechnikę Krakowską w ramach prac własnych w 2015 roku. Badaniom 

poddano dwa podkłady PS94/M z odcinkami szyn 60E1 i przytwierdzeniami SB-07. Jeden 

z podkładów był utwierdzony w podłożu, a drugi obciążano wzdłuż osi, wywołując 

przemieszczenie odpowiadające kątowi obrotu podkładu względem szyny o maksymalną wartość 

0,5
o
. Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na Rysunku 4.12. 

 

 
Rysunek 4.12 Schemat stanowiska badawczego dla badań laboratoryjnych podkładów stalowych wzmocnionych płaskownikiem 

stalowym. Źródło: opracowanie własne  

Na tak przygotowanym stanowisku mierzono wartość siły i przemieszczenie wzdłuż osi podkładu, 

a także przemieszczenia poprzeczne podkładu przy zastosowaniu płaskownika (sztaby) i bez niego. 

W efekcie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że przy małych obrotach podkładu względem 

szyny (przemieszczenia wzdłużne podkładu poniżej 0,5 mm) siła odpowiadająca temu samemu 

przemieszczeniu przy wzmocnieniu jest 3-3,5-krotnie wyższa od siły dla układu typowego, 

natomiast przy wyższych wartościach przemieszczeń stosunek siły przy wzmocnieniu do siły dla 

układu typowego wynosi 4,0-4,3. Badania te stanowiły podstawę do określania pewności przyjętych 

założeń oraz do podjęcia dalszych prac.    

 

4.2.2 Opis przeprowadzonych badań pół-poligonowych  

W ramach dalszych prac nad innowacyjnym rozwiązaniem wykonano dodatkowe badania całego 

przęsła torowego. Celem badań było porównanie sztywności ramowej przęsła wzmocnionego 
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i typowego. Ruszt torowy do badania został zbudowany z 16 podkładów strunobetonowych 

PS-93M. Szyny zostały przymocowane za pomocą węzłów przytwierdzenia W14. Do podkładów 

przymocowano blachy stalowe, wykorzystując dyble polietylenowe osadzone w podkładach. 

Do wykonania wzmocnienia użyto pasów blachy stalowej (3 odcinki) o przekroju 250 x 12 mm. 

Podkłady posadowiono na blachach stalowych rozłożonych na posadzce betonowej. Zostały one 

oparte na kulkach łożyskowych o średnicy 20 mm (każdy podkład na 2 kulkach). W celu 

zapewnienia oparcia kulek o podkłady do ich dolnej powierzchni przyklejono nakładki z blachy 

stalowej. Skrajne podkłady zostały zamocowane do podłoża – z jednego końca w sposób stały, 

a z drugiego z możliwością przemieszczania się podkładu wzdłuż osi toru. Rysunki 4.12 – 4.15 

przedstawiają stanowisko badawcze, na którym przeprowadzone zostały badania.  

 

 

Rysunek 4.13 Widok ramy torowej bez wzmocnienia. Źródło: [60] 
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Rysunek 4.14 Widok ramy torowej ze wzmocnieniem. Źródło: [60] 

 

Rysunek 4.15 Widok zespołu mocującego ramę torową na skrajnych podkładach. Źródło: [60] 

4.2.3 Opis układu wymuszającego i pomiarowego 

W środkowym punkcie przęsła umieszczono siłownik hydrauliczny o maksymalnej wartości 

wymuszanej siły równej 50 kN. Mierzono przemieszczenia punktu środkowego oraz w kilku innych 

punktach rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach środka przęsła. W celu określenia 

powtarzalności wyników wykonano 5 prób dla konstrukcji bez wzmocnienia i ze wzmocnieniem. 

 

Zespół wymuszający składał się z siłownika hydraulicznego jednostronnego typu SR-125 

zamocowanego w specjalnym statywie i zasilanego za pomocą ręcznej pompki P300. Siłownik jest 

przedstawiony na Rysunku 4.15.  
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Zespół rejestrujący to cyfrowa aparatura pomiarowa firmy Hottinger Baldwin Masstechnik (mostek 

pomiarowy SPIDER 8 wraz z oprogramowaniem CATMAN), czujnik siły U9B-50, czujniki 

przemieszczenia WM-50 i WM-100. Dane zapisywano na komputerze PC. Czujnik siły U9B-50 był 

zamocowany na końcu tłoczyska siłownika SR-125. Całość zespołu rejestrującego i czujniki 

mierzące przedstawiono na Rysunkach 4.17 – 4.18 

 

Rysunek 4.16 Zespół wymuszający. Źródło: [60] 

 
Rysunek 4.17 Zespół rejestrujący. Źródło: [60] 



76 
 
 

 
Rysunek 4.18 Czujniki mierzące przemieszczenie poprzeczne. Źródło: [60] 

 

 

Rysunek 4.19 Czujniki mierzące przemieszczenie wzdłużne szyny. Źródło: [60]  

 

4.2.4 Wyniki przeprowadzonych badań pół-poligonowych  

Na poniższych rysunkach przedstawiono przemieszczenia punktu środkowego (punktu przyłożenia 

siły) w trzech stanach: 

 

 przemieszczenie pierwotne bez wzmocnienia, przed cyklicznym obciążaniem i odciążaniem, 

w celu stabilizacji położenia ramy torowej (Rysunek 4.20); 

 przemieszczenie ramy bez wzmocnienia – wyniki 5 prób (Rysunek 4.21); 

 przemieszczenia ramy ze wzmocnieniem – wyniki 5 prób (Rysunek 4.22). 
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Rysunek 4.20 Pierwotne obciążenie – punkt środkowy (bez wzmocnienia). Źródło: [60] 

 

 
Rysunek 4.21 Punkt środkowy (bez wzmocnienia). Źródło: [60] 
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Rysunek 4.22 Punkt środkowy (ze wzmocnieniem). Źródło: [60] 

 

Na Rysunku 4.24 oraz Rysunku 4.24 przedstawiono kształt linii przemieszczeń ramy bez 

wzmocnienia i ze wzmocnieniem. 

 

 

Rysunek 4.23 Przemieszczenie (bez wzmocnienia). Źródło: [60] 
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Rysunek 4.24 Przemieszczenie (ze wzmocnieniem). Źródło: [60] 

 

4.2.5 Wnioski z przeprowadzonych badań pół-poligonowych  

Jak wynika z danych przedstawionych na Rysunku 4.23 oraz Rysunku 4.24 wzmocnienie 

konstrukcji w postaci stalowej sztaby znacząco wpływa na sztywność całej ramy toru. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaproponowane wzmocnienie ramy (w postaci stalowej 

sztaby) znacząco zwiększa jej sztywność zginania. Przy wartości siły wymuszającej równej 30 kN 

przemieszczenie ramy wzmocnionej jest około 3,5-krotnie mniejsze. Przeprowadzone badania 

stanowią potwierdzenie przyjętych założeń dotyczących znacznego zwiększenia sztywności na 

zginanie w płaszczyźnie poziomej. Przeprowadzone analizy rynkowe dotyczące kosztów 

wytworzenia takiego wzmocnienia również wykazały, że jest to rozwiązanie, które może zostać 

z powodzeniem wdrożone na rynku polskim. Parametry uzyskane w trakcie badań pół-

poligonowych zostały przyjęte w modelu analitycznym, który pozwoli na określenie odporności na 

wyboczenie wzmocnionej konstrukcji w zastosowaniu do łuków kołowych o promieniach 300 m 

i mniejszych – co zostanie opisane w dalszych punktach pracy.      
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5 Analizy teoretyczne i numeryczne 

5.1 Analiza stateczności toru dla różnych parametrów konstrukcji nawierzchni – 

model pół-analityczny 

Wyznaczenie stateczności toru bezstykowego pod względem obliczeniowym wiąże się nie tylko 

z określeniem minimalnego przyrostu temperatury wyboczeniowej ΔTmim, lecz sprowadza się do 

wyznaczenia całej krzywej równowagi (Rysunek 2.2). Teoretyczne podejście do wyznaczenia 

ścieżki równowagi polega więc na rozwiązaniu układu równań różniczkowych [14]:  

 

    
   

   
       

   

   
                 

    

   
 

  
   

   
       

    
   

   
                  

 

   

 

         
  

  
 

 

 
  

  

  
 
 

 
 

 
  

  

  
 
 

       

(5.1) 

 

gdzie: 

v – przemieszczenie poprzeczne osi toru [m], 

u – przemieszczenie wzdłuż osi toru [m], 

w – przemieszczenie pionowe toru [m], 

v0 – początkowa nierówność geometryczna toru w płaszczyźnie poziomej [m], 

Iy – suma momentów bezwładności dwóch szyn w płaszczyźnie poziomej [m
4
], 

Iz – suma momentów bezwładności dwóch szyn w płaszczyźnie pionowej [m
4
], 

N – siła podłużna w obu szynach [kN], 

θ – jednostkowy, zastępczy opór obrotu w przytwierdzeniach [Nm/rad/m], 

A – suma pola powierzchni przekroju poprzecznego dwóch szyn [m
2
], 

k – podłużna sztywność toru: podsypki i przytwierdzeń [kN/m
2
], 

Kv – sztywność podłoża szynowego w płaszczyźnie pionowej [kN/m
2
], 

P – pionowe obciążenie osi taboru w punkcie xi [kN], 

δ – delta Diraca, 

n – liczba osi taboru, 

E – moduł Younga dla stali szynowej [MPa], 

  – współczynnik rozszerzalności termicznej stali szynowej [1/Δ℃], 

ΔT – przyrost temperatury szyn w stosunku do temperatury odniesienia [℃],  

F – funkcja zależności oporu poprzecznego podsypki od v oraz w. 

 

Wynik rozwiązania powyższego układu równań obejmuje ścieżkę równowagi dla przemieszczeń, 

zarówno przed, jak i po utracie stateczności. Model zakłada: nawierzchnię jako belkę sprężystą, 

podłoże sprężyste w kierunku pionowym, liniowy opór podłużny, sprężysty charakter oporu na 

obrót w przytwierdzeniu oraz nieliniowy opór poprzeczny podsypki zależny od przemieszczeń 

pionowych. 
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Dla łuku kołowego analizę stanu równowagi, należy rozpocząć od opisania właściwości podłoża 

w kierunku poziomym. Zakładając, że dwie szyny wraz z podkładami i systemem mocowania (ruszt 

torowy) tworzą całość, otrzymujemy model zastępczej belki torowej. Idealnie sprężysty opór 

poprzeczny, jaki stawia podsypka opisuje stała kbv. Parametry zastępczej belki torowej to: 

 EA – stała sztywność wzdłużna dwóch szyn [kN], 

 EIy – stała sztywność zginania dwóch szyn w płaszczyźnie poziomej [kN/m
2
], 

 θ0 – zastępczy jednostkowy opór obrotu przytwierdzeń [kN/rad/m] dla obu szyn na metr 

toru. 

 

Tor obciążany jest przez jednorodne pole termiczne, które określone jest przyrostem temperatury 

w stosunku do temperatury początkowej     . 

Wobec powyższych zależności, przy małej wartości kąta Δφ (patrz Rysunek 5.1) dla stateczności 

łuku kołowego pracującego w zakresie sprężystym możemy zapisać równość: 

 

     

    
        (5.2) 

gdzie: 

           – siła termiczna w zastępczej belce torowej [kN], 

      
  

 
 – spadek siły podłużnej wskutek wydłużenia szyn [kN]. 

Po odpowiednich przekształceniach powyższego wzoru oraz uwzględnieniu zależności        
  

możemy zdefiniować siłę jednostkową p0, która jest ekwiwalentnym obciążeniem belki na podłożu 

sprężystym o wartości: 

 

   
  

      
  
 

     (5.3) 

 

gdzie oznaczenia są identyczne jak w (5.2). 

Model stanu równowagi w krzywoliniowym układzie współrzędnych (s, v) dla łuku kołowego 

o idealnie sprężystym oporze poprzecznym podsypki został przedstawiony na Rysunku 5.1 [14].  
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Rysunek 5.1 Podstawowy model toru położonego w łuku kołowym. Źródło: [14] 

Oznaczenia: 

s – współrzędna krzywoliniowa (wzdłuż krzywej), 

v – przemieszczenia poprzeczne (radialne), 

R – początkowy promień krzywizny osi toru, 

ΔN – spadek siły termicznej wskutek wydłużenia szyny, 

R+vb – promień krzywizny osi toru po odkształceniu termicznym 

5.1.1 Założenia podstawowe przyjęte w modelu analitycznym   

Stosowany model stanowi rozwinięcie prac Hubera [32]. Prace te dotyczyły płaszczyzn pionowych. 

Metoda w nich przedstawiona została zaadaptowana do płaszczyzny poziomej [14]. Rozwinięcie tej 

metody wprowadzone w niniejszej pracy polega na uwzględnieniu krzywizny łuków kołowych. 

W pracy rozważa się oddzielnie przedwyboczeniową ścieżkę równowagi, a oddzielnie 

wyboczeniową i niestateczną ścieżkę równowagi.  

 

a) Przedwyboczeniowa ścieżka równowagi 

W odniesieniu do ścieżki przedwyboczeniowej rozważany jest model pierwotnie analizowany przez 

Hubera [32] i rozwinięty przez Basiewicza [3] oraz analizowany w pracy [4]. W modelu tym rama 

torowa stanowi belkę sprężystą o sztywności zginania B. Podsypka jest ośrodkiem idealnie 

sprężystym o sztywności kbv. Rozważana jest początkowa imperfekcja która ma kształt:  

 

   
  

 
         

  

  
 )                                                (5.4) 
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czyli nierówność o amplitudzie początkowej f0 na długości L0.  

Jeśli przyjąć, że podsypka stanowi ośrodek sprężysty, to przyrost nierówności jako sprężysta 

odpowiedź toru ma kształt:  

  
  

 
  

  

     
        

  

  
                                            (5.5) 

 

gdzie: 

Nt – pierwotna siła termiczna w torze (z uwzględnieniem oddziaływań pozatermicznych)   

NE – siła Eulera w przypadku belki w ośrodku sprężystym.  

 

Siła Eulera jest równa: 

   
    

  
  

      
 

  
 (5.6) 

gdzie: 

B – sztywność ramowa toru w płaszczyźnie poziomej [Nm
2
], 

kbv – sztywność poprzeczna podsypki [kN/m
2
], 

L0 – długość fali nierówności początkowej.  

   

Zakłada się, że przedwyboczeniowa odpowiedź toru polega na zwiększeniu amplitudy nierówności, 

przy zachowaniu jej długości pierwotnej.  

Na Rysunku 5.2 pokazano przykład pełnej ścieżki równowagi zarówno w stanie 

przedwyboczeniowym, jak i powyboczeniowym dla różnych wartościach promienia łuku kołowego 

R przy założeniu amplitudy nierówności początkowej f0 = 10 mm i długości fali zniekształcenia 

L0 = 5 m. W kolejnych rozdziałach przyjęto takie same założenia dotyczące ścieżki 

przedwyboczeniowej w aspekcie nierówności początkowej i fali wyboczeniowej.      
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Rysunek 5.2 Pełna ścieżka równowagi przy różnych wartościach promienia łuku kołowego R, ustalonych parametrach nierówności 

początkowej f0 = 10 mm, zastępczym momencie bezwładności rusztu torowego Bz = 8618,4 kNm2 oraz granicznym oporze 

porzecznym podsypki r0 = 122 kN/m. Źródło: opracowanie własne  

W punkcie, w którym krzywa równowagi statecznej przecina krzywą równowagi niestatecznej 

znajduje się wartość ΔTmax. Pozostała część krzywej równowagi niestatecznej (znajdująca się 

powyżej ΔTmax) nie ma znaczenia fizycznego i należy ją odrzucić.  

 

b) Niestateczna i wyboczeniowa ścieżka równowagi 

W odniesieniu do wyboczeniowej i niestatycznej ścieżki równowagi przyjmuje się następujące 

założenia podstawowe:  

 

1. Obciążenie toru stanowi wyłącznie siła termiczna wynikająca z przyrostu temperatury szyny 

względem temperatury przytwierdzenia szyny do podkładu. Uwzględnia się również 

dodatkową siłę wynikającą z pełzania toru, czyli rozważa się temperaturę ekwiwalentną 

względem temperatury przytwierdzenia szyny do podkładu. Siła ekwiwalentna jest stała na 

całej długości analizowanego odcinka toru.   

2. Opór podsypki w kierunku poprzecznym r0 [kN/m] ma stałą wartość niezależną od x ani od 

przemieszczenia poprzecznego y.  

3. Podsypka stanowi ośrodek idealnie sprężysty w kierunku wzdłużnym oraz tarciowy 

w kierunku poprzecznym do osi toru.  

4. Opór wzdłużny belki ma charakter sprężysty opisany stałą   [kN/m
2
]. W strefie 

zniekształcenia belki opór ten pominięto – występuje on jedynie na odcinkach przyległych 

do strefy zniekształcenia. 

5. Szyny tworzą zastępczą belkę o sztywności zginania Bz [kNm
2
],        , gdzie: Iz – 

zastępcza sztywność zginania ramy torowej w kierunku poziomym (wyznaczona 

doświadczalnie lub numerycznie) [cm
4
], E – moduł Younga dla stali szynowej [kN/m

2
]. 
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6. Pole poprzeczne przekroju zastępczej belki A [m
2
] równe jest sumie pola powierzchni 

przekroju poprzecznego dwóch szyn. 

7. Stan równowagi dla niestatecznej i wyboczeniowej ścieżki równowagi toru bezstykowego 

jest układem symetrycznym względem punktu x = 0 przyjętego układu współrzędnych. 

8. Rozważana będzie jedna fala wyboczenia toru.   

9. Siła trakcyjna wskutek przemieszczeń wzdłużnych toru na odcinkach przyległych do strefy 

zniekształcenia jest mniejsza od siły termicznej w torze nieodkształconym.      

 

W modelu obliczeniowym przyjęto układ współrzędnych (x,y), który wyznacza symetrię względem 

osi y. Długość fali zniekształcenia wynosi 2L, a maksymalne przemieszczenie δ będzie 

w środkowej części układu. Na końcach wyboczonego odcinka występują reakcje: od sił 

poprzecznych V, siły poziome H, które są różne od wartości sił wzdłużnych w belce N, oraz 

moment obrotu M0, który jest równy 0. Rozważa się również lokalne osłabienie (wzmocnienie) 

oporu podsypki na długości 2  , symetryczny względem przyjętego układu odniesienia [14]. 

Schemat przyjętego modelu pokazano na Rysunku 5.3. 

 
Rysunek 5.3 Model obliczeniowy dla stałego oporu podsypki r0 (nie uwzględniając obciążenia użytkowego). Źródło: opracowanie 

własne na podstawie [14] 

Zakłada się, że opór poprzeczny podsypki na prostej poziomej r0, w łuku kołowym jest 

pomniejszony o wartość H/R – opór na łuku poziomym ma wartość: 

 

       
 

 
                                                               (5.7) 

 

gdzie:  

H – siła na końcu wyboczonego odcinka [kN], 

R – promień łuku [m].  

 

Podstawowe równanie równowagi układu ma postać: 

                      (5.8) 

gdzie moment w dowolnym punkcie opisuje równanie:  

                                       (5.9) 



86 
 
 

Po prostych przekształceniach otrzymujemy:  

                                    (5.10) 

 

Podstawiając wzór (5.9) do równania (5.7), po przegrupowaniu i wiedząc, że M0 = 0 (por. [6]), 

równanie różniczkowe układu ma postać: 

 

   

   
           (5.11) 

gdzie: 

   
 

 
  (5.12) 

 

     
 

 
                          (5.13) 

 

H – reakcja pozioma na końcach strefy wyboczeniowej (   ), 

M0 – moment obrotu u kresu odcinka ulegającego zniekształceniu, 

L – połowa długości odcinka ulegającego zniekształceniu, 

r0 – opór poprzeczny.  

Przechodząc dalej do rozważań opartych o całkę ogólną równania jednorodnego, która ma postać:  

 

                                        ,                              (5.14) 

 

istotna jest jej interpretacja, przekształcenie w całkę szczególną równania niejednorodnego 

w postaci funkcji kwadratowej oraz doprowadzenie do rozwiązania [14]:  

 

                         
   

  
    

 

 
 
     

 

 
 

     

 
   (5.15) 

 

W celu rozwiązania powyższego równania i uzyskania opisanej wcześniej symetrii układu, 

przyjmujemy następujące warunki brzegowe: 

  

  
        

                                                              (5.16) 

 

W równaniu (5.13) występują dwa parametry, których wielkości nie znamy, tj. siła na końcu 

wyboczonego odcinka H oraz długość wyboczonego odcinka L, dlatego należy przyjąć dodatkowy 

warunek brzegowy. Warunkiem tym jest zerowanie się pochodnej na końcu wyboczonego odcinka, 

tzn.: 

 
  

  
                                                                   (5.17) 

 

W celu wyznaczenia wartości reakcji siły poziomej na końcu wyboczonego odcinka wykorzystano 

koncepcję zgodności przemieszczeń wzdłużnych. Oryginalna koncepcja została opisana w [14] jako 

rozwinięcie prac polskich badaczy, głównie Hubera [32]. Zgodnie z tą koncepcją spadek siły 
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wzdłużnej N na odcinkach przyległych do strefy wyboczenia powoduje wzajemne zbliżenie 

przekrojów ograniczających falę deformacji 2u0. Oznacza to spadek siły wzdłużnej z wartości 

równej sile N do wartości równej sile H na końcach zniekształconego odcinka. Zatem do 

wyznaczenia długości wyboczeniowej L wykorzystano równanie: 

 

                                                    (5.18) 

 

gdzie: 

u1 – przemieszczenie powstałe w wyniku zakrzywienia części toru (bez zmian w długości), 

u2 – przemieszczenie powstałe w wyniku zmniejszenia sił ściskających na zakrzywionym odcinku 

toru. 

 

Wartość przemieszczenia u0 można wyznaczyć z równania na przemieszczenia wzdłużne toru, które 

ma postać: 

   
   

     
                                                   (5.19) 

 

Natomiast wartość przemieszczenia u1 można wyznaczyć z przybliżenia pomiędzy długością łuku 

krzywej a jego cięciwą, które ma postać: 

 

   
 

 
  

  

  
  

 

 
                                                  (5.20) 

 

 

Przemieszczenie powstałe w wyniku zmniejszenia sił ściskających na zakrzywionym odcinku toru 

wyraża się wzorem:  

 

   
  

  
 

  

  
                                              (5.21) 

 

Podstawiając wyrażenia (5.19), (5.20) oraz (5.21) do równania zgodności przemieszczeń 

wzdłużnych (bilans energii) (5.18) i uwzględniając, że           oraz    
 

  
, otrzymamy 

równanie: 

     
 

 
 
 

   
        

 

  
 

 

     
   

(5.22) 

 

W równaniu (5.22) występują dwie zmienne, dlatego równanie to wymaga rozwiązania 

numerycznego. W pracy przyjęto jednak założenia dotyczące siły H, co umożliwiło wyznaczenie 

ścieżki równowagi. Zastosowany schemat obliczeniowy opisano poniżej.      
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5.1.2 Analiza stateczności toru w łuku o małym promieniu z uwzględnieniem zmiennej 

wartości zastępczego momentu bezwładności oraz oporu poprzecznego podsypki  

W analizach obliczeniowych wykorzystano model analityczny opracowany w Katedrze Dróg Kolei 

i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej. Analizy 

przeprowadzono w programie obliczeniowym Mathcad oraz – wspomagająco – w programie Excel. 

W przyjętym toku postępowania pominięto numeryczne obliczenia, zastosowano założenie na siłę 

H – co umożliwi określenia charakteru ścieżki równowagi w różnych warunkach technicznych. 

Obliczenia wykonano dla: 

 różnych oporów poprzecznych podsypki r0 [kN/m]; 

 różnych zastępczych momentów bezwładności Bz [kNm
2
]; 

 różnych promieni łuków kołowych R [m]. 

W opracowanym modelu obliczeniowym przyjmowano parametry nawierzchni według danych 

źródłowych, wyników prac i badań laboratoryjnych i poligonowych. Parametrami mającymi 

szczególnie duży wpływ na stateczność nawierzchni kolejowej są sztywność zastępcza (ramowa) 

wyznaczona na podstawie zastępczego momentu bezwładności oraz opór poprzeczny podsypki 

[10]. W analizach przyjęto następujące wartości parametrów:  

a) Opór poprzeczny podsypki: 

Wybrane wartości oporów poprzecznych podsypki odpowiadają różnym jej stanom. Zostały one 

dobrane w taki sposób, aby istniała możliwość porównania wpływu stopnia zagęszczenia podsypki 

na stateczność toru, a także porównania różnych typów nawierzchni znajdujących się w podobnym 

stanie technicznym (o podobnym stopniu zagęszczenia): 

   
  

 
 – podsypka w stanie luźnym, podkłady belkowe z betonu sprężonego [33]; 

       
  

 
 – podsypka średnio i dobrze zagęszczona, podkłady belkowe z betonu 

sprężonego [33];  

       
  

 
 – nawierzchnia z podkładami z betonu sprężonego i tarczami oporowymi 

zanurzonymi w podsypce, podsypka średnio i dobrze zagęszczona [88];  

    
  

 
 – podsypka średnio zagęszczona, podkłady blokowe lub stalowe typu Y [59]; 

    
  

 
 – podsypka bardzo dobrze zagęszczona, nawierzchnia z podkładami typu Y – wartość 

porównawcza [59]. 

  

b)  Zastępczy moment bezwładności Iz wynoszący odpowiednio: 

          – wartość wyznaczona doświadczalnie dla szyn typu 60E1 równa 4-krotności 

momentu bezwładności szyn w płaszczyźnie pionowej Ist (           ) [31]; 

                      – wartość wyznaczona numerycznie dla rusztu torowego na 

podkładach stalowych typu Y z szyną typu 60E1 [59];  

            – wartość wyznaczona doświadczalnie dla standardowej nawierzchni 

z podkładami strunobetonowymi i z szyną typu 60E1 wzmocnionymi stalową sztabą 

o wymiarach 0,25 m x 0,012 m [15].   
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c) Promień łuku 

W Tabeli 5.1 przedstawiono wartości promieni łuków kołowych, dla których wykonano obliczenia 

wraz z uzasadnieniem wyboru danej wartości.  

Tabela 5.1 Promienie łuków kołowych przyjęte w toku analiz dla nawierzchni o stałym oporze podsypki. Źródło: opracowanie 

własne   

Lp. Promień łuku 

kołowego – R 

Typ nawierzchni Uzasadnienie 

1. 190 m Nawierzchnie 

wzmocnione   

Minimalna wartość promienia, dla której 

podkłady stalowe typu Y mają dopuszczenie 

do eksploatacji  
2. 250 m Nawierzchnie 

standardowe  

oraz nawierzchnie 

wzmocnione  

Minimalna wartość promienia łuku kołowego 

w torach głównych zasadniczych i szlakowych 

przy zastosowaniu zwiększenia stateczności 

toru  
3. 450 m Minimalna wartość promienia łuku kołowego 

w torach głównych zasadniczych ułożonych na 

podkładach strunobetonowych  
4. 1000 m Wartość porównawcza  

5.     Parametr odpowiadający prostej 

 

d) Moduł Younga dla stali szynowej wynosi            

  , 

e) Współczynnik rozszerzalności termicznej wynosi             

 
, 

f) Sztywność toru w kierunku wzdłużnym przyjmuje się        
  

  , 

g) Sztywność podsypki w płaszczyźnie poziomej wynosi         
  

  , 

Na Rysunkach 5.4 – 5.7 przedstawiono przykładowy przebieg ścieżki równowagi dla wybranych 

wartości oporów poprzecznych podsypki oraz zastępczego momentu bezwładności dla różnych 

promieni łuków poziomych.   
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Rysunek 5.4 Ścieżka równowagi przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 12 kN/m i sztywności zastępczej Iz = 4104 

cm4 dla różnych promieni łuków – przykład podkład strunobetonowy PS94 z systemem mocowania typu SB, podsypka średnio 

i dobrze zagęszczona. Źródło: opracowanie własne   

 

Rysunek 5.5 Ścieżka równowagi przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 15,5 kN/m i sztywności zastępczej Iz = 4104 

cm4 dla różnych promieni łuków – przykład podkład strunobetonowy PS94 z systemem mocowania typu SB wzmocniony tarczami 

typu SN, podsypka średnio i dobrze zagęszczona. Źródło: opracowanie własne   
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Rysunek 5.6 Ścieżka równowagi przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 12 kN/m i sztywności zastępczej Iz = 14 364 

cm4 dla różnych promieni łuków – przykład podkład strunobetonowy PS94M z systemem mocowania typu SB wzmocniony sztabą, 

podsypka średnio i dobrze zagęszczona. Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 5.7 Ścieżka równowagi przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 22 kN/m i sztywności zastępczej Iz = 14 950 

cm4 dla różnych promieni łuków – przykład podkład stalowy typy Y, podsypka średnio i dobrze zagęszczona. Źródło: opracowanie 

własne 
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Na Rysunkach 5.8 – 5.5.10 przedstawiono ścieżki równowagi dla wybranych promieni łuków 

poziomych przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki dla różnych wartości sztywności 

zastępczej IZ.  

 

Rysunek 5.8 Ścieżka równowagi dla nawierzchni w łuku o promieniu R = 450 m i oporze poprzecznym podsypki r0 = 12 kN/m dla 

różnych wartości sztywności zastępczej IZ . Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 5.9 Ścieżka równowagi dla nawierzchni w łuku o promieniu R = 1000 m i oporze poprzecznym podsypki r0 = 15,5 kN/m 

dla różnych wartości sztywności zastępczej IZ. Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 5.10 Ścieżka równowagi dla nawierzchni w łuku o promieniu R = 250 m i oporze poprzecznym podsypki r0 = 22 kN/m dla 

różnych wartości sztywności zastępczej IZ. Źródło: opracowanie własne 

Na Rysunkach 5.11 – 5.13 przedstawiono wpływ oporu poprzecznego podsypki r0 na temperaturę 

minimalną dla różnych wartości zastępczego momentu bezwładności oraz różnych promieni łuków 

poziomych.  

 

Rysunek 5.11 Wpływ oporu poprzecznego podsypki r0 temperaturę minimalną Δ     łuku kołowego o R = 190 m. Źródło: 

opracowanie własne 
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Rysunek 5.12 Wpływ oporu poprzecznego podsypki r0 na temperaturę minimalną Δ     łuku kołowego o R = 250 m. Źródło: 

opracowanie własne 

 

Rysunek 5.13 Wpływ oporu poprzecznego podsypki r0 na temperaturę minimalną Δ     łuku kołowego o R = 1000 m. Źródło: 

opracowanie własne 

W Tabelach 5.2 i 5.3 przedstawiono podsumowująco zestawienie wyników – temperatura 

minimalna w zależności od zastępczego momentu bezwładności i oporu poprzecznego podsypki.    
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Tabela 5.2 Zestawienie wyników – temperatura minimalna w zależności od zastępczego momentu bezwładności i oporu 

poprzecznego podsypki. Źródło: opracowanie własne  

    Opór poprzeczny podsypki 

Zastępczy 

moment 

bezwładności Iz 

[cm
4
] 

R\r0 

  

r0 = 7 

[kN/m] 

r0 = 12 

[kN/m] 

r0 = 15,5 

[kN/m] 

r0 = 22 

[kN/m] 

r0 = 30 

[kN/m] 

Tmin [
o
C] 

4104 cm
4
 190 32,1 49,2 59,5 75,7 92,2 

250 38,1 55,9 66,6 82,7 99,5 

450 48,4 66,8 77,3 93,8 110,4 

1000 56,7 75,0 85,6 101,7 118,3 

100 000 64,3 82,2 92,4 108,4 125,1 

14 950 cm
4
 190 35,1 60,2 70,6 93,2 117,3 

250 43,6 72,6 83,0 106,9 131,8 

450 62,3 94,7 104,8 129,4 154,9 

1000 79,3 113,0 122,4 147,0 172,2 

100 000 95,3 129,8 137,9 162,1 187,1 

14 364 cm
4
 190 35,2 60,8 71,0 94,2 119,2 

250 44,0 72,6 84,0 108,5 134,3 

450 63,1 94,7 107,0 132,3 158,4 

1000 81,0 113,2 125,5 150,8 176,8 

100 000 98,2 129,9 141,9 166,9 192,6 

 

Tabela 5.3 Zestawienie wyników – temperatura minimalna w zależności od typu nawierzchni dla nawierzchni w łuku kołowym 

R = 250 m. Źródło: opracowanie własne 

Typ nawierzchni Iz
 
[cm4] r0

 

[kN/m] ΔTmin [
oC] 

PS94 4104 12,2 55,9 

PS94 tarcza SN 4104 15,5 66,6 

PS94M sztaba 14 364 12,2 72,2 

Y  14 950 22 108,5 
 

5.1.3 Analiza stateczności toru w łuku o małym promieniu z uwzględnieniem zmiennego na 

długości oporu poprzecznego podsypki – wyniki obliczeń  

Analiza stateczności toru z uwzględnieniem zmiennego oporu podsypki stanowi uzupełnienie 

wcześniejszych analiz. W tym przypadku przyjęto założenie, że na długości analizowanego odcinka 

może występować zmienny opór poprzeczny podsypki. Takie założenie odzwierciedla sytuację, 

w której na pewnej długości odcinka toru występuje wzmocnienie (bądź osłabienie podsypki) 

wynikającej np. z jej nierównomiernego podbicia. W analizach sprawdzano, jak taka sytuacja 

wpływa na temperaturę krytyczną. Cześć obliczeń wykonano w ramach pracy magisterskiej [29] 

której promotorem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła, konsultantem mgr inż. Dorota 

Błaszkiewicz. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem modelu obliczeniowego opracowanego 

w Katedrze Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Krakowskiej.     



96 
 
 

Wprowadzony zmienny opór boczny podsypki oznacza, że opór w kierunku poprzecznym na 

długości 2λ ma stałą wartość oznaczoną r1, natomiast na długości     (na zewnętrznych 

odcinkach strefy zniekształcenia) opór ma wartość r2. Z uwagi na to, że      , można rozpatrywać 

przypadek wzmocnienia oporu bocznego w części środkowej dla       lub osłabienia oporu 

bocznego podsypki na długości 2λ względem odcinków zewnętrznych strefy wyboczeniowej dla 

     . Na Rysunku 5.14 pokazano model obliczeniowy dla zmiennego oporu bocznego podsypki 

r1, r2.   

 

 

Rysunek 5.14 Model obliczeniowy dla zmiennego oporu bocznego podsypki r1, r2. Źródło: opracowanie własne na podstawie [14] 

Model obliczeniowy oraz założenia do modelu dla ścieżki równowagi niestatecznej 

i powyboczeniowej dla zmiennego oporu podsypki jest analogiczny jak dla stałego oporu. 

 

Dla środkowej części analizowanego odcinka – czyli x należącego do przedziału         funkcja 

     przyjmuje postać [14]: 

     
      

  
 

 

  
                  

(5.23) 

 

Założono, że na odcinkach zewnętrznych przyległych do części środkowej dla x należącego do 

przedziału                funkcja      ma postać: 

 

     
      

  
 

           

 
 

     

  
 

           

 
 

 

(5.24) 

Przyjmując analogiczne jak w przypadku stałego oporu warunki brzegowe oraz dodatkowe warunki 

zgodności przemieszczeń i ich pochodnych, a także przewidując rozwiązanie szczegółowe 
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równania niejednorodnego w postaci funkcji kwadratowej, otrzymamy w części środkowej dla 

         , rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego w postaci:  

          
     

  
 

  
  

        
  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

(5.25) 

oraz w części zewnętrznej dla                  rozwiązanie ogólne równania 

niejednorodnego ma postać: 

 

                    
     

  
 

           

 
 

  
 

   
  

 
 

 

  
  

           

 
 

 

(5.26) 

Po wykonaniu stosownych przekształceń i uwzględnieniu warunków brzegowych wartości stałe: C, 

D1, D2 wynoszą: 

  
   

          
              

     
    

 
      

 
         

     
    

 
      

 
  

(5.27) 

    
  

         
           (5.28) 

           
     
    

 
      

 
   

(5.29) 

 

W opracowanym modelu obliczeniowym przyjmowano parametry nawierzchni według danych 

źródłowych, wyników prac oraz badań laboratoryjnych i poligonowych. W analizach przyjęto 

następujące wartości parametrów:  

a) Opór poprzeczny podsypki: 

W odróżnieniu od założeń opisanych w punkcie 5.1.2 zakłada się zmienny opór graniczny podsypki 

tzn. w środkowej części strefy wyboczeniowej, na długości    opór ma wartość   , natomiast na 

odcinkach zewnętrznych zniekształconego toru, na długości     opór ma wartość    po obu 

stronach części środkowej (Rysunek 5.14). Dla        rozpatrzone zostaną dwa przypadki 

zmiennego oporu:        oraz       . Wartości oporów podsypki w płaszczyźnie poziomej 

wynoszą: 

  
  

 
 – wartość wyznaczona dla podkładów drewnianych, podsypka w stanie luźnym, 

podkłady odsłonięte [92], 

  
  

 
 – wartość wyznaczona dla podkładów betonowych, podsypka w stanie luźnym [92], 

   
  

 
 – wartość wyznaczona dla podkładów betonowych, podsypka średnio zagęszczona 

[91], 

   
  

 
 – wartość wyznaczona dla podkładów stalowych typu Y lub podkładów blokowych, 

podsypka średnio zagęszczona [31],  
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b)  Zastępczy moment bezwładności Iz, wynoszący odpowiednio: 

          – wartość wyznaczona doświadczalnie dla szyn typu 60E1 równa 4-krotności 

momentu bezwładności szyn w płaszczyźnie pionowej Ist (           ) [31]; 

 32 000 cm
4
 – tor z podkładami typu Y przy złym stanie przytwierdzeń dla szyn typu 60E1 

[59],  

 

c) Sztywność zginania rusztu torowego w płaszczyźnie poziomej Bz wyznaczona jako iloraz 

zastępczego momentu bezwładności Iz oraz modułu Younga E, 

d) Założono, że stan równowagi jest układem symetrycznym wzglądem punktu    , zatem 

środkowa część strefy wyboczeniowej wynosi   . W celu dalszych obliczeń przyjmuje się 

                        , 

e) Promienie łuków:                               

f) Moduł Younga dla stali szynowej            

  , 

g) Współczynnik rozszerzalności termicznej             

 
, 

h) Sztywność toru w kierunku wzdłużnym przyjmuje się        
  

  , 

i) Sztywność podsypki w płaszczyźnie poziomej wynosi         
  

  . 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń w przypadku osłabienia (      ) toru w środkowej części 

łuku na odcinku   . Na Rysunku 5.15 przedstawiono wyniki obliczeń dla modelu osłabienia toru 

w części środkowej. Dla łuku kołowego o promieniu         obliczenia przeprowadzono przy 

ustalonym oporze poprzecznym podsypki      
  

 
        

  

 
.  

 

Rysunek 5.15 Ścieżka równowagi dla ustalonych oporów poprzecznych podsypki r1 = 7 kN/m i r2 = 12 kN/m, Iz = 4200 cm4 – łuk 

o promieniu R = 500 m [29].  
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Na Rysunku 5.16 zaprezentowano ścieżki równowagi dla łuku o promieniu         przy 

zastępczym momencie bezwładności              . Dla osłabienia oporu poprzecznego 

podsypki w środkowej części łuku (       ) zmienny opór poprzeczny jest wyrażony przez 

    
  

 
        

  

 
. 

 

Rysunek 5.16 Ścieżka równowagi dla ustalonych oporów poprzecznych podsypki  r1 = 7 kN/m i r2 = 12 kN/m, szyny UIC60, 

 Iz = 32 000 cm4 – łuk o promieniu R = 700 m [29]. 

 

Poniżej przedstawiono wybrane rezultaty obliczeń dla modelu nawierzchni torowej 

z wzmocnieniem (      ) łuku dla różnych długości   w środkowej części. Na Rysunku 5.17  oraz 

Rysunku 5.18 przedstawiono przykładowe ścieżki równowagi toru, w którym wartość oporu    jest 

większa od wartości oporu   .  
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Rysunek 5.17 Ścieżka równowagi dla ustalonych oporów poprzecznych podsypki  r1 = 12 kN/m i r2 = 7 kN/m, Iz = 4200 cm4 – łuk 

o promieniu R = 500 m [29]. 

 

Rysunek 5.18 Ścieżka równowagi dla ustalonych oporów poprzecznych podsypki  r1 = 12 kN/m i r2 = 7 kN/m, Iz = 32 000 cm4 – łuk 

o promieniu R = 700 m [29]. 

 

Na Rysunkach 5.15 – 5.26 przedstawiono wpływ wartości promienia łuku kołowego na przyrost 

temperatury ekwiwalentnej przy ustalonych oporach granicznych podsypki w płaszczyźnie 
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poziomej wynoszących  
  

 
    

  

 
. Ponadto dla każdego przypadku przedstawiono wartość 

minimalnej temperatury wyboczeniowej w funkcji ilorazu długości odcinka 

z osłabieniem/wzmocnieniem oraz długości strefy wyboczeniowej (λ/L).  

 

Rysunek 5.19Wpływ promienia łuku kołowego  na przyrost temperatury ekwiwalentnej       w przypadku nawierzchni 

z podkładami betonowymi przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 7 kN/m i r2 = 12 kN/m, szyny UIC60, Iz = 4200 cm4 

[29]. 
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Rysunek 5.20 Wpływ względnej długości odcinka z osłabionym oporem λ/L na temperaturę minimalną       dla r1 = 7 kN/m 

i r2 = 12 kN/m, szyny UIC60, Iz = 4200 cm4, R = 300 m, R = 500 m, R = 700 m, R = 900 m, R = 1100 m. [29]. 

 

Rysunek 5.21 Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej       w przypadku nawierzchni z podkładami 

stalowymi typu Y, przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 7 kN/m i r2 = 12 kN/m, szyny UIC60, Iz = 32 000 cm4 [29]. 
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Rysunek 5.22Wpływ względnej długości odcinka z osłabionym oporem λ/L na temperaturę minimalną       dla r1 = 7 kN/m 

i r2 = 12 kN/m, szyny UIC60, Iz = 32 000 cm4, R = 300 m, R = 500 m, R = 700 m, R = 900 m, R = 1100 m [29]. 

 

 

Rysunek 5.23Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej       w przypadku nawierzchni z podkładami 

betonowymi, przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 12 kN/m i r2 = 7 kN/m, szyny UIC60, Iz = 4200 cm4 [29]. 
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Rysunek 5.24 Wpływ względnej długości odcinka z osłabionym oporem λ/L na temperaturę minimalną       dla r1 = 12 kN/m 

i r2 = 7 kN/m, szyny UIC60, Iz = 4200 cm4, R = 300 m, R = 500 m, R = 700 m, R = 900 m, R = 1100 m [29]. 

 

 

Rysunek 5.25Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej       w przypadku nawierzchni z podkładami 

stalowymi typu Y, przy ustalonych oporach poprzecznych podsypki r1 = 12 kN/m i r2 = 7 kN/m, szyny UIC60, Iz = 32 000 cm4  [29]. 
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Rysunek 5.26 Wpływ względnej długości odcinka z osłabionym oporem λ/L na temperaturę minimalną       dla r1 = 12 kN/m 

i r2 = 7 kN/m, szyny UIC60, Iz = 32 000 cm4, R = 300 m, R = 500 m, R = 700 m, R = 900 m, R = 1100 m [29]. 

5.1.4 Podsumowanie wyników analiz z zastosowaniem modelu pół-analitycznego  

Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie minimalnej temperatury wyboczeniowej ∆Tmin dla 

danych parametrów geometrycznych i mechanicznych nawierzchni kolejowej oraz sformułowanie 

następujących wniosków: 

 wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie wyznaczenia ścieżek równowagi dla różnych 

promieni łuków poziomych przy założonych parametrach toru wykazały, że niezależnie od 

wartości promienia krzywizny wraz ze wzrostem zastępczego momentu bezwładności ramy 

torowej w płaszczyźnie poziomej wartość temperatury minimalnej wyboczenia rośnie. 

Tendencja ta widoczna jest zarówno w przypadku analiz wykonanych dla nawierzchni ze 

stałym, jak i różnym oporem poprzecznym podsypki. 

Zastosowanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w postaci tarczy SN podnosi wartość 

temperatury minimalnej w porównaniu do nawierzchni bez wzmocnienia o około 15%. Dla 

wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w postaci stalowej sztaby wartość temperatury 

minimalnej wzrasta natomiast o około 30%; 

 zastosowanie wzmocnionej konstrukcji nawierzchni w postaci podkładów stalowych typu 

Y podnosi wartość temperatury minimalnej w porównaniu do nawierzchni bez wzmocnienia 

o około 90%; 

 poprawa stopnia zagęszczenia podsypki wpływa korzystnie na wartość ∆Tmin, szczególnie w 

przypadku nawierzchni o wyższej wartości zastępczego momentu bezwładności rusztu 

torowego. Dla nawierzchni wzmocnionej, tj. Iz = 14 364 cm
3
 oraz Iz = 14 950 cm

3
, 

zwiększenie oporu poprzecznego podsypki o 5 kN powoduje wzrost temperatury minimalnej 

o ok. 25℃. Natomiast w przypadku nawierzchni standardowej, tj. bez wzmocnienia, wzrost 

ten wynosi ok. 17,5℃;  
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 Przeprowadzone obliczenia dowiodły, że minimalna temperatura wyboczeniowa wzrasta 

wraz ze zwiększeniem promienia krzywizny poziomej niezależne od przyjętej konstrukcji 

nawierzchni kolejowej – zarówno w przypadku analiz wykonanych dla nawierzchni ze 

stałym, jak i różnym oporem poprzecznym podsypki. Przykładowo zwiększenie promienia 

łuku o 200 m w przypadku nawierzchni klasycznej o Iz = 4104 cm
3
 powoduje zwiększenie 

∆Tmin o około 10,5℃, natomiast dla nawierzchni wzmocnionej stalową sztabą wzrost ten 

wynosi już 19,5℃.          

 

5.2 Model numeryczny  

Istnieje wiele prac opisujących badania stateczności toru kolejowego. Większość przedstawianych 

badań dotyczących tego zagadnienia ogranicza się do rozważania płaszczyzn pionowych lub 

poziomych, a więc do modelu dwuwymiarowego (2D), z zastosowaniem prostych belek. Jednak 

występują również pozycje literatury przedstawiające rozwiązania za pomocą modeli 

trójwymiarowych (3D).  

W pracy [28] opisano wyniki badań nowego, trójwymiarowego modelu toru bezstykowego 

służącego do oceny wpływu typów poszczególnych elementów konstrukcyjnych takich jak szyny, 

podkłady, elementy mocowań oraz warstwy podsypki na stateczność toru. Model jest rozwijany za 

pośrednictwem kodu APDL i opracowany w programie ANSYS. Program ten wyróżnia się na tle 

innych znanych modeli numerycznych tym, że w analizach uwzględnia cały tor. Umożliwia to 

zwiększenie dokładności uzyskiwanych wyników oraz określenie czułości różnych parametrów. 

Badania dowodzą, że niektóre parametry, takie jak rodzaj podkładów użytych w torze, sztywność 

skrętna mocowań, a także sztywność podsypki, nie mają dużego wpływu na wyboczenie toru 

bezstykowego. Natomiast rodzaj użytej szyny oraz nośność boczna podsypki mają wpływ na 

temperaturę wyboczenia i w związku z tym powinny być rozważane w trakcie projektowania toru. 

Jest to szczególnie istotne w przypadku torów nowobudowanych o niższej nośności bocznej oraz 

na łukach o małym promieniu.  

Kolejnym modelem do nieliniowej analizy toru jest trójwymiarowy model toru bezstykowego 

opisany w pracy [53]. Przedstawiony w pracy model numeryczny toru bezstykowego można 

zastosować zarówno do analizy dla odcinków prostych, jak i dla poddanych obciążeniu 

termicznemu łuków kołowych. Rozwiązanie to jest na tyle uniwersalne, że może ono uwzględniać 

wszelkie warunki panujące na torze.  

 

5.2.1 Opis przyjętego modelu numerycznego  

W celu identyfikacji danych przyjętych w modelu analitycznym wykorzystano model numeryczny.  

Model numeryczny opracowany w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inżynierii 

Lądowej, Politechniki Krakowskiej. Analizy przeprowadzono w programie obliczeniowym 

Autodesk Simulation Multiphysics 2013 oraz – wspomagająco – w programie Microsoft Excel. 

Wykonano analizę typu: MES (Mechanical Event Simulation) with Nonlinear Material Models, 

wykorzystując elementy modelu – typ 2-D (płaski stan naprężeń). 

Do opracowania modeli numerycznych nawierzchni o danej konstrukcji zastosowano następujące 

typy materiałów: 



107 
 
 

a) Materiały sprężyste (izotropowe): szyny, podkłady, wybrane części przytwierdzenia 

scharakteryzowane następującymi parametrami: 

 Gęstość –  Ns
2
/mm

4
],  

 Moduł sprężystości – E [N/mm
2
],  

 Współczynnik Poissona – , 

 Moduł sprężystości poprzecznej – G [N/mm
2
]. 

W Tabeli 5.4 zestawiono parametry modelu numerycznego przyjęte dla materiałów sprężystych. 

Tabela 5.4 Przyjęte dane modelu numerycznego dla materiałów sprężystych. Źródło: opracowanie własne  

Szyny Podkłady Przytwierdzenie – podkładka 

stal beton stal – beton 

  –7,872e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 200000 N/mm
2
 

– 0,29 

G – 80000 N/mm
2
 

  – 2,351e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 31026,408 N/mm
2
 

 – 0,15 

G – 13489 N/mm
2
 

  – 7,872e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 200000 N/mm
2
 

 – 0,29 

G – 80000 N/mm
2
 

 

b) Materiały sprężysto-plastyczne ze wzmocnieniem – materiał dwuliniowy (von Mises with 

Isotropic Hardening): podsypka i elementy przytwierdzenia scharakteryzowane 

następującymi parametrami: 

 Gęstość masy –  Ns
2
/mm

4
], 

 Moduł sprężystości – E [N/mm
2
], 

 Współczynnik Poissona – , 

 Granica plastyczności – Y [N/mm
2
],  

 Moduł wzmocnienia plastycznego – ET [N/mm
2
]. 

W Tabeli 5.5 zestawiono parametry modelu numerycznego przyjęte dla materiałów 

sprężysto-plastycznych.  

Tabela 5.5 Przyjęte dane modelu numerycznego dla materiałów sprężysto-plastycznych. Źródło: opracowanie własne 

Podsypka w stanie luźnym Podsypka średnio zagęszczona Przytwierdzenie 

Element zastępczy Element zastępczy Element zastępczy 

  – 2,351e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 1900 N/mm
2
 

 – 0,25 

Y –1,9 N/mm
2
 

ET – 1,8 N/mm
2
 

  – 2,351e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 1900 N/mm
2
 

 – 0,25 

Y – 2,7 N/mm
2
 

ET – 1,8 N/mm
2
 

  – 7,872e-009 Ns
2
/mm

4 
 

E – 2000 N/mm
2
 

– 0,25 

Y – 5,4 N/mm
2
 

ET – 10 N/mm
2
 

 

Doboru powyższych parametrów materiałowych dokonano na podstawie wykresów oporów 

wzdłużnych, poprzecznych i oporu obrotu przytwierdzeń oraz oporów podsypki. 

Szyny zamodelowano jako belki, określając przekrój poprzeczny, momenty bezwładności oraz 

moduł Younga. Parametry przytwierdzenia dobrano zaś tak, aby charakterystyka oporów 

wzdłużnych oraz momentu obrotowego modelu odpowiadały wykresom charakterystyk 

sprężysto-plastycznych uzyskanych w wyniku badań eksperymentalnych. Przyjęty opór wzdłużny 
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oraz moment obrotowy (Rysunek 5.27) przytwierdzeń opisano, wykorzystując wykres przyjęty na 

podstawie [92].  

 
Rysunek 5.27 Opór wzdłużny (lewa strona) oraz moment obrotowy (prawa strona) przytwierdzeń w programie zdefiniowano, 

wykorzystując powyższy wykres. Źródło: opracowanie własne na podstawie [92] 

W Tabeli 5.6 przedstawiono schemat pracy przyjętego modelu przytwierdzenia obciążonego siłą P 

[kN].       

Tabela 5.6 Schemat pracy przyjętego modelu przytwierdzenia pod obciążeniem siłą P [kN]. Źródło: opracowanie własne 

Siła P = 3 [kN] 

Przemieszczenie 0,19 mm 
Siła P = 6 [kN] 

Przemieszczenie 0,38 mm 

Siła P = 9 [kN] 

Przemieszczenie 0,62 mm 

   

Siła P = 10 [kN] 

Przemieszczenie 0,85 mm 

Siła P = 11 [kN] 

Przemieszczenie 2,82 mm 

Siła P = 12 [kN] 

Przemieszczenie 8,69 mm 

   

 

W celu uzyskania wyników o większej dokładności w modelu zastosowano powierzchnie 

kontaktowe między szynami a elementem przytwierdzenia (np. kotwą, podkładką żebrową)  

zapewniające dokładniejsze odwzorowanie pracy toru kolejowego w modelu numerycznym. 

Schemat modelu oraz szczegół powierzchni kontaktu między szyną a elementem przytwierdzenia, 

przedstawiono na Rysunku 5.28.  
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Rysunek 5.28 Schemat modelu oraz szczegół powierzchni kontaktu między szyną a elementem przytwierdzenia. Źródło: 

opracowanie własne 

Podkłady, jako elementy o zmiennym przekroju poprzecznym, zamodelowano jako belkę 

zbudowaną z dwóch elementów o różnych przekrojach i – w konsekwencji – różnych momentach 

bezwładności. Na Rysunku 5.29 przedstawiono schemat modelu podkładu.  

 

Rysunek 5.29 Przyjęty schemat modelu podkładu. Źródło: opracowanie własne 

Parametry podsypki dobrano tak, aby charakterystyka jej pracy odpowiadała wykresom krzywych 

oporu poprzecznego podkładu i podsypki. Podsypkę zamodelowano jako nieliniowy 

dwuwymiarowy element zastępczy. W analizie przyjęto dwie wartości oporów podsypki, 

odpowiednio 7 kN/m, jako podsypka w stanie luźnym, oraz 12 kN/m, jako podsypka średnio 

zagęszczona.  

Przyjęte krzywe oporu poprzecznego przedstawiono na Rysunku 5.30.  
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Rysunek 5.30 Opór poprzeczny podkładu i podsypki opisano, wykorzystując poniższy wykres. Źródło: opracowanie własne na 

podstawie [92] 

W Tabeli 5.7 przedstawiono schemat pracy przyjętego modelu podsypki obciążonego siłą P [kN].       

Tabela 5.7 Schemat pracy przyjętego modelu podsypki pod obciążeniem siłą P [kN]. Źródło: opracowanie własne  

Siła P = 2 [kN] 

Przemieszczenie 

0,57 mm 

Siła P = 5 [kN] 

Przemieszczenie 

1,44 mm 

Siła P = 10 [kN] 

Przemieszczenie 

115,87 mm 

Siła P = 11 [kN] 

Przemieszczenie 

254,98 mm 

Siła P = 12 [kN] 

Przemieszczenie 

488,05 mm 

     
 

Na Rysunku 5.31 przedstawiono schemat całego opisanego powyżej układu rusztu torowego 

wykorzystywanego do obliczeń.  
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Rysunek 5.31 Schemat całego układu rusztu torowego wykorzystywanego do obliczeń. Źródło: opracowanie własne   

 

5.2.2 Identyfikacja parametrów modelu stateczności toru na podstawie eksperymentów 

numerycznych 

Identyfikacji poddano dwa podstawowe parametry wpływające na stateczność toru bezstykowego 

w płaszczyźnie poziomej, tj. opór poprzeczny podsypki r0 oraz sztywność rusztu torowego Bz. 

Ruszt torowy traktowany jest jako belka, co umożliwia posłużenie się pojęciem sztywności 

zastępczej w kontekście całego układu. Istota przyjętej koncepcji polega na założeniu, że możliwe 

jest określenie zastępczych wartości dla obu wspomnianych parametrów [11]. Możliwość ta 

dotyczy zarówno statecznych, jak i niestatecznych stanów równowagi nawierzchni, a zatem całej 

ścieżki równowagi. Posługując się jedną wartością obu tych parametrów, określono je jako 

zastępcze. Wykorzystując model numeryczny opisany w punkcie 5.3.1, wykonano szereg 

eksperymentów pozwalających na identyfikację przyjętych w modelu analitycznym parametrów. 

Wymuszając przemieszczenie poprzeczne odcinka toru, określono bilans energetyczny, biorąc pod 

uwagę: 

 pracę obciążenia zewnętrznego, 

 pracę zginania rusztu torowego przy zastępczej sztywności Bz, 

 pracę odkształcenia podsypki dla zastępczej wartości oporu poprzecznego rp przy 

przemieszczaniu poprzecznym. 

Identyfikacja dotyczy tych zastępczych wartości, które mogą być zastosowane do analizy 

stateczności toru przy użyciu modelu pół-analitycznego. W bilansie energetycznym pominięto 

pracę związaną z oporami wzdłużnymi przytwierdzeń i podsypki oraz opór obrotu szyny 

w przytwierdzeniu, ponieważ opory przytwierdzenia (zwłaszcza opór obrotu) są uwzględnione 

w zastępczej sztywności zginania ramy toru w płaszczyźnie poziomej. Przemieszczenia wzdłużne 

podsypki i przytwierdzeń w bilansie energetycznym zostały pominięte ze względu na ich znacznie 

mniejszą wartość w stosunku do przemieszczeń poprzecznych.   
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Z równań bilansu energetycznego (wzór 5.33) wyznaczono pracę siły P [kN] na przemieszczenie 

maksymalne oraz wyliczono energię układu jako sumę energii zginania belki zastępczej (wzór 5.31) 

oraz pracy odkształcenia podsypki w kierunku poprzecznym (wzór 5.32). Na tej podstawie 

wyznaczono sztywność zastępczą rusztu torowego o danej konstrukcji (Bz) oraz opór podsypki (rp). 

W obliczeniach wykorzystano następujące zależności:  

    
      

 
                              (5.30) 

    
 

 
         

  
                                      (5.31) 

        
  

  
                             (5.32) 

                                (5.33) 

gdzie:  

   – praca [Nm], 

  – siła [kN], 

     – maksymalne przemieszczenie poprzeczne [mm], 

    – energia zginania [N*m], 

    – praca odkształcenia podsypki w kierunku poprzecznym [Nm], 

   – sztywność zastępcza rusztu torowego [Nm2], 

   – zastępczy opór poprzeczny podsypki [N/m]. 

 

Do obliczeń założono dopuszczalne przedziały dla parametrów sztywności zastępczej rusztu 

torowego Bz i oporu poprzecznego posypki r0. Następnie wartości lewej i prawej strony równania 

(5.30) były porównywane, a różnice minimalizowane. Bilans energii został formułowany dla kilku 

(trzech do czterech) sił zewnętrznych. Funkcję przemieszczenia poprzecznego (5.33) i energię 

zginania (5.32) obliczono na podstawie danych liczbowych uzyskanych w trackie badań 

numerycznych. 

Analizy wykonano dla dwóch typów nawierzchni i dwóch stopni zagęszczenia podsypki. 

W pierwszej kolejności analizowano podstawową konstrukcję rusztu torowego, tzn. szyna, 

podkłady strunobetonowe i sprężyste mocowanie. Następnie przeanalizowano wzmocnioną 

konstrukcję rusztu torowego. Wzmocnienie polegało na wprowadzeniu stalowych sztab spawanych 

do płaskowników, mocowanych do podkładów za pomocą wkrętów zakotwionych w podkładach, 

wykorzystywanych w typoszeregu podkładów do mocowania szyn odbojnicowych na mostach 

(podkłady PS94/M oraz PS-93/M). Płaskowniki o grubości około 12 mm są przykręcane do 

podkładów strunobetonowych w części obniżonej na długości 400 mm. Następnie po precyzyjnym 

rozmieszczeniu podkładów i regulacji toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej do płaskowników 

spawane są sztaby o grubości również około 12 mm i szerokości 0,25 m [15]. Ponadto w analizach 

uwzględniono zarówno podsypkę w stanie luźnym, jak i dobrym [33].         

Do obliczeń założono następujące dopuszczalne przedziały dla parametrów sztywności zastępczej 

rusztu torowego Bz i oporu poprzecznego posypki r0: 
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1. dla podsypki o zagęszczeniu słabym:  

a) nawierzchnia bez wzmocnienia: 

 opór poprzeczny podsypki: r0   6,5 ÷ 8 [kN/m],   

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ   7000 ÷ 9000 [kNm
2
], 

b) nawierzchnia wzmocniona stalową sztabą: 

 opór poprzeczny podsypki: r0   6,5 ÷ 8 [kN/m],  

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ   10000 ÷ 30000 [kNm
2
], 

2. dla podsypki o zagęszczeniu średnim i dobrym:  

c) nawierzchnia bez wzmocnienia: 

 opór poprzeczny podsypki: r0   11 ÷ 15 [kN/m],     

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ   7000 ÷ 9000 [kNm
2
],   

d) nawierzchnia wzmocniona stalową sztabą: 

 opór poprzeczny podsypki: r0   11 ÷ 15 [kN/m],     

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ   10000 ÷ 30000 [kNm
2
].     

 

Do obliczenia bilansu energetycznego wykorzystano uzyskane w trackie badań numerycznych 

wyniki przemieszczeń poprzecznych toru w funkcji przyjętej siły obciążającej. Na Rysunku 5.32 

i Rysunku 5.33 przedstawiono wyniki tych prac zarówno dla toru bez wzmocnienia, jak i ze 

wzmocnieniem.  

 

a)  
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Rysunek 5.32 Przemieszczenia poprzeczne toru w zależności od obciążenia przy oporze poprzecznym podsypki r0 = 7 kN/m dla 

nawierzchni standardowej i ze wzmocnieniem, a) widok szczegółowy dla dwóch sił pionowych, b) widok dla wszystkich 

analizowanych sił. Źródło: [11] 

b)  
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a)  a)  
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Rysunek 5.33 Przemieszczenia poprzeczne toru w zależności od obciążenia przy oporze poprzecznym podsypki r0 = 12 kN/m dla 

nawierzchni standardowej i ze wzmocnieniem a) widok szczegółowy dla dwóch sił pionowych, b) widok dla wszystkich 

analizowanych sił. Źródło: [11] 

Po rozwiązaniu równań bilansu energii wyznaczono wartości zastępczej sztywności ramowej oraz 

oporów poprzecznych podsypki. Parametry wynikające z identyfikacji mieściły się w założonych 

przedziałach:  

1. dla podsypki o zagęszczeniu słabym:  

e) nawierzchnia bez wzmocnienia: 

 opór poprzeczny podsypki: r0 = 6,68 kN/m,   

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ = 8618,4 kNm
2
, 

f) nawierzchnia wzmocniona stalową sztabą: 

 opór poprzeczny podsypki: r0 = 7,06 kN/m,    

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ = 23 928,69 kNm
2
,  

2. dla podsypki o zagęszczeniu średnim i dobrym:  

g) nawierzchnia bez wzmocnienia: 

 opór poprzeczny podsypki: r0 = 11,74 kN/m,     

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ = 8453,52 kNm
2
,   

h) nawierzchnia wzmocniona stalową sztabą: 

 opór poprzeczny podsypki: r0 = 12,15 kN/m,     

 sztywność zastępcza rusztu torowego: BZ = 23 998,76 kNm
2
.     

 

b)  
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5.2.3 Podsumowanie wyników analiz numerycznych  

Wykonanie obliczenia numeryczne umożliwiły sformułowanie następujących wniosków: 

 otrzymane wartości sztywności zastępczej rusztu torowego Bz oraz oporu poprzecznego 

podsypki r0 mieszczą się w zakresie założonych dopuszczalnych przedziałów. 

Wprowadzenie wzmocnienia w postaci stalowej sztaby wpływa na znaczny wzrost 

zastępczej sztywności ramy toru (około trzykrotny), a wzrost maksymalnego 

przemieszczenia poprzecznego jest ponad czterokrotnie większy. Zidentyfikowane 

maksymalne wartości oporu poprzecznego podsypki są o 30-40% mniejsze w przypadku 

podsypki o zagęszczeniu słabym w porównaniu do podsypki o zagęszczeniu średnim 

i dobrym; 

 zidentyfikowane parametry oporów poprzecznych podsypki dla toru ze wzmocnieniem i bez 

wzmocnienia są zbliżone. Dla podsypki luźnej oraz w przypadku podsypki o zagęszczeniu 

średnim i dobrym wzmocnienie toru powoduje zmianę wartości r0 z 6,68 kN/m na 

7,06 kN/m (ok. 6%) oraz z 11,74 kN/m na 12,15 kN/m (ok. 3%). Z przeprowadzonych 

analiz wynika, że dwukrotny wzrost siły P powoduje wzrost fali odkształcenia o ponad 30%. 

Wprowadzenie wzmocnienia w formie stalowej sztaby dla większości parametrów zmienia 

kształt linii deformacji toru, m.in. eliminuje ugięcia w kierunku przeciwnym do przyłożonej 

siły i zmniejsza falowy charakter odpowiedzi;  

 dla przyjętych zastępczych parametrów Bz i r0 wyniki obliczeń uzyskane z bilansu energii są 

zbliżone w szerokim zakresie – zarówno dla przemieszczeń poprzecznych, jak i długości fali 

deformacji. Można zatem stwierdzić, że wybrane wartości sztywności zastępczej ramy toru 

Bz i oporu poprzecznego podsypki r0 wystarczająco dobrze opisują zachowanie się 

konstrukcji toru;  
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6 Kryteria oceny efektywności różnych sposobów wzmocnienia konstrukcji 

nawierzchni w łuku kołowym z uwagi na stateczność toru  

6.1 Kryterium temperatury minimalnej  

Jako podstawowy warunek bezpieczeństwa eksploatowanego toru kolejowego przyjęto wartość 

przyrostu temperatury ekwiwalentnej szyny powyżej wyznaczonej wartości ∆Tmin. Jeżeli przyrost 

temperatury ekwiwalentnej jest mniejszy niż ∆Tmin, wyboczenie toru jest niemożliwe, ponieważ 

jedyną konfiguracją stateczną jest ścieżka równowagi statecznej i przedwyboczeniowej. W takim 

przypadku możemy mówić o bezpiecznej eksploatacji nawierzchni kolejowej. Natomiast, 

w sytuacji, gdy przyrost temperatury ekwiwalentnej jest większy bądź równy ∆Tmin, istnieje 

możliwość wyboczenia toru. W takim przypadku oddziaływania zewnętrzne mogą doprowadzić do 

osiągnięcia niestatcznej i wyboczeniowej ścieżki równowagi. W celu określenia bezpieczeństwa 

eksploatowanej nawierzchni kolejowej z uwagi na możliwość jego wyboczenia wyznaczono 

zastępczy ekwiwalentny przyrost temperatury szyny ∆Tob [14]:                

                                                                     (6.1)  

gdzie:                              

      – przyrost temperatury szyny w odniesieniu do średniej, aktualnej temperatury neutralnej 

z uwzględnieniem ekwiwalentu trwałych przemieszczeń [˚C],  

   – współczynnik bezpieczeństwa [-], 

    – bezwzględna wartość średniego rozrzutu aktualnej temperatury neutralnej wzdłuż toru [˚C].  

Współczynnik bezpieczeństwa    uwzględniono w celu zwiększenia wartości przyrostu 

temperatury ekwiwalentnej szyny przyjmowanej w obliczeniach jako zapas bezpieczeństwa oceny 

rozrzutu temperatury neutralnej wzdłuż toru.  

Przyjmując, że przyrost temperatury szyny wynosi +30˚C, ekwiwalent trwałych przemieszczeń 

+10˚C ma wartość       = 40˚C, średni rozrzut temperatury neutralnej wzdłuż toru wynosi 

        , natomiast współczynnik bezpieczeństwa         to – zgodnie ze wzorem (6.4) – 

zastępczy przyrost temperatury                        .  

Dla powyższych założeń dokonano oceny efektywności różnych sposobów wzmocnienia 

konstrukcji nawierzchni z uwagi na stateczność toru. Analizie poddano następujące typy 

nawierzchni:  

● nawierzchnia standardowa – zastępczy moment bezwładności Bz = 4104 cm
4
 (podkład 

PS94, szyna 60E1, mocowanie typu SB) dla podsypki średnio zagęszczonej,  

● nawierzchnia wzmocniona tarczą typu SN – zastępczy moment bezwładności jak dla 

nawierzchni standardowej, minimalny opór poprzeczny podsypki r0 = 15,5 kN/m, 

● nawierzchnia wzmocniona stalową sztabą – zastępczy moment bezwładności 

Bz = 14 364 cm
4
 dla podsypki średnio zagęszczonej, 
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● nawierzchnia z podkładami stalowymi typu Y – zastępczy moment bezwładności 

Bz = 14 950 cm
4
 dla podsypki średnio zagęszczonej. 

Jako kryterium przyjęto porównanie zastępczej wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej      

z wyznaczoną wartością minimalnego przyrostu temperatury wyboczeniowej       (przyrosty 

temperatury ekwiwalentnej). Przyjęto następujący warunek: 

            – tor może być bezpiecznie eksploatowany,  

            – nie można wykluczyć wyboczenia.    

W Tabeli 6.1 oraz na Rysunku 6.1 przedstawiono zależność pomiędzy promieniem krzywizny 

poziomej a wartością temperatury wyboczeniowej ΔTmin  dla nawierzchni o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 4104 cm
4
 dla różnych wartości oporu poprzecznego podsypki.    

Tabela 6.1 Temperatura wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie bezwładności Bz = 4104 cm4 dla różnych 

wartości promienia łuku poziomego oraz różnych oporów poprzecznych podsypki. Źródło: opracowanie własne   

4104 cm
4
 

R 

[m] 

r0 = 7 kN/m    r0 = 12 kN/m    
r0 = 15,5 

kN/m    
r0 = 22 kN/m    

∆Tmin 

190 32,1 49,2 59,5 75,7 

250 38,111 55,9 66,6 82,7 

450 48,4 66,8 77,36 93,8 

1000 56,71 75,01 85,6 101,7 

100 000 64,3 82,2 92,4 108,4 

 

 

Rysunek 6.1   Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 4104 cm4. Czerwoną linią zaznaczono zastępczy ekwiwalenty przyrost temperatury szyny. Źródło: opracowanie 

własne 
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Z przeprowadzonych analiz wynika, że nawierzchnia o Bz = 4104 cm
4
 (zastępczy moment 

bezwładności odpowiadający nawierzchni standardowej, bez wzmocnienia) w łuku kołowym 

o promieniu mniejszym niż 560 m nie może być bezpiecznie eksploatowana w przypadku, gdy 

podsypka znajduje się w stanie luźnym (r0 = 7 kN/m). Dla podsypki średnio zagęszczonej 

(r0 = 12 kN/m) zastępcza wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej jest większa od 

wyznaczonej wartości minimalnego przyrostu temperatury wyboczeniowej dopiero dla nawierzchni 

zabudowanej w łuku kołowym o promieniu mniejszym niż 210 m. Dla mniejszych promieni łuku 

w przypadku braku dodatkowego wzmocnienia może dojść do wyboczenia. Jeżeli nawierzchnia 

standardowa zostanie wzmocniona poprzez zastosowanie tarczy typu SN (co na Rysunku 6.1 

odpowiada wartości r0 = 15,5 kN/m), może być ona bezpiecznie eksploatowana już dla minimalnej 

wartość promienia łuku R = 190 m.   

W Tabeli 6.2 oraz na Rysunku 6.2 przedstawiono wpływ krzywizn poziomych na przyrost 

temperatury wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 

364 cm
4
 dla różnych wartości oporu poprzecznego podsypki. 

Tabela 6.2 Temperatura wyboczeniowa ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 364 cm4 dla różnych 

wartości promienia łuku poziomego oraz różnych oporów poprzecznych podsypki. Źródło: opracowanie własne   

14 364 cm
4
 

R\r0 
r0 = 7 kN/m    r0 = 12 kN/m    

r0 = 15,5 

kN/m    
r0 = 22 kN/m    

∆Tmin 

190 35,1 60,2 69,0 90,9 

250 42,9 72,6 80,6 103,2 

450 60,0 94,7 100,6 123,7 

1000 75,5 113,0 116,1 139,2 

100 000 89,9 129,8 130,0 152,8 

 



121 
 
 

 

Rysunek 6.2 Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 14 364 cm4. Czerwoną linią zaznaczono zastępczy ekwiwalentny przyrost temperatury szyny. Źródło: 

opracowanie własne 

 

Z zaprezentowanych analiz wynika, że dla nawierzchni wzmocnionej stalową sztabą przy dobrze 

oraz średnio zagęszczonej podsypce (r0 = 12 kN/m) nie ma potrzeby ograniczania zakresu 

stosowania toru bezstykowego w łukach o małych promieniach. Nawet w przypadku luźnego stanu 

podsypki (r0 = 7 kN/m) nawierzchnia ta może być bezpiecznie eksploatowana w łukach kołowych 

o promieniu nie mniejszym niż R = 340 m.    

W Tabeli 6.3 oraz na Rysunku 6.3 przedstawiono wpływ krzywizn poziomych na przyrost 

temperatury wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 

950 cm
4
 dla różnych oporów poprzecznych podsypki. 

Tabela 6.3 Temperatura wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 950 cm4 dla różnych 

wartości promienia łuku poziomego oraz różnych oporów poprzecznych podsypki. Źródło: opracowanie własne   

14 950 cm
4
 

R\r0 
r0 = 7 kN/m    r0 = 12 kN/m    

r0 = 15,5 

kN/m    
r0 = 22 kN/m    

∆Tmin 

190 35,1 57,1 70,6 93,2 

250 43,6 68,1 83,0 106,9 

450 62,3 89,4 104,8 129,4 

1000 79,3 106,8 122,4 147,0 

100 000 95,3 122,4 137,9 162,1 
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Rysunek 6.3 Wpływ krzywizn poziomych na przyrost temperatury wyboczeniowej ΔTmin dla nawierzchni o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 14 950 cm4. Czerwoną linią zaznaczono zastępczy ekwiwalentny przyrost temperatury szyny. Źródło: 

opracowanie własne 

W przypadku zastosowania podkładów stalowych typu Y, podobnie jak dla nawierzchni 

wzmocnionej stalową sztabą, również nie ma potrzeby ograniczania zakresu stosowania toru 

bezstykowego w łukach o małych promieniach dla podsypki dobrze oraz średnio zagęszczonej 

(r0 = 12 kN/m). W przypadku luźnego stanu podsypki (r0 = 7 kN/m) nawierzchnia ta może być 

bezpiecznie eksploatowana w łukach kołowych o promieniu nie mniejszym niż R = 310 m.   

W Tabeli 6.4 przedstawiono zestawienie typów nawierzchni oraz odpowiadających im 

minimalnych promieni łuku kołowego, dla których nawierzchnia ta może być bezpiecznie 

eksploatowana. W zestawieniu przedstawiono wyniki dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym 

(r0 = 12 kN/m).   

Tabela 6.4  Zestawienie wyników – minimalny promień łuku, w którym nawierzchnia może być bezpiecznie eksploatowana  

w zależności od typu nawierzchni. Źródło: opracowanie własne 

 

Typ nawierzchni Rmin  [m] 

Nawierzchnia standardowa: podkład strunobetonowy PS94, 

szyna 60E1, mocowanie typu SB  210 m 

Nawierzchnia standardowa wzmocniona tarczą typu SN: 

podkład strunobetonowy PS94, szyna 60E1, mocowanie typu 

SB 190 m  

Nawierzchnia standardowa wzmocniona stalową sztabą: 

podkład strunobetonowy PS94, szyna 60E1, mocowanie typu 

SB 190 m 

Nawierzchnia z podkładami stalowymi typu Y, szyna 60E1, 

mocowanie typu Skl 190 m 
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6.2 Kryterium bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego przy przyroście 

temperatury powyżej ΔTmin  

Jako drugie kryterium przyjęto warunek bezpieczeństwa eksploatacji toru bezstykowego przy 

przyroście temperatury powyżej ΔTmin. W tym celu wyznaczone zostały amplitudy nierówności 

powodującej przejście układu ze ścieżki statecznej na ścieżkę niestateczną i wyboczeniową dla 

temperatury ΔT > ΔTmin. Jak opisano w Rozdziale 2.1, krzywą ścieżki równowagi można podzielić 

na trzy obszary stateczności: obszar równowagi statecznej (I – Rysunek 2.1), obszar możliwej 

utraty równowagi statecznej (II – Rysunek 2.1) oraz obszar równowagi niestatecznej (III –

 Rysunek 2.1). W obszarze II do utraty stateczności może dojść na skutek oddziaływań 

zewnętrznych, przy czym minimalny przyrost temperatury ekwiwalentnej (wyboczeniowej) ΔTmin 

stanowi granicę pomiędzy obszarami I i II. W obszarze II możliwe są trzy ścieżki równowagi: 

ścieżka równowagi statecznej, na której odkształcenia układu są sprężyste, ścieżka równowagi 

niestatecznej, na której układ może się znaleźć wskutek oddziaływań zewnętrznych, oraz ścieżka 

równowagi statecznej, gdzie odkształcenia są już nieodwracalne. Graniczne wartości amplitudy 

nierówności określają granicę przejścia ze ścieżki statecznej obszaru I do ścieżki równowagi 

niestatecznej, na której istnieje możliwość wyboczenia. Poniżej przeanalizowano sytuację, w której 

aktualny przyrost temperatury szyny wynosi ∆T > ∆Tmin, a następnie mierzono przyrost amplitudy 

nierówności, który przesunie układ na niestateczną ścieżkę równowagi, sprawdzając w ten sposób 

możliwe scenariusze wyboczenia toru. Układ w takim położeniu ścieżki równowagi na skutek 

impulsu zewnętrznego może ulec wyboczeniu. Dla wszystkich analizowanych przypadków 

założono nierówność początkową o długości półfali zniekształcenia 2L0 = 10 m przy amplitudzie 

nierówności f0 = 10 mm.  

Na Rysunku 6.4 przedstawiono przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu 

temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku kołowym R = 250 m o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 4104 cm
4
 odpowiadającym nawierzchni standardowej dla podsypki w stanie 

średnio zagęszczonym r0 = 12 kN/m.   
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Rysunek 6.4 Przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku 

kołowym R = 250 m o zastępczym momencie bezwładności Bz = 4104 cm4 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym 

r0 = 12 kN/m – nawierzchnia standardowa. Źródło: opracowanie własne 

Na Rysunku 6.5 przedstawiono przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu 

temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku kołowym R = 250 m o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 4104 cm
4
 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym r0 = 15,5 kN/m 

odpowiadającym nawierzchni standardowej wzmocnionej kotwą SV.   

 

Rysunek 6.5 Przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku 

kołowym R = 250 m o zastępczym momencie bezwładności Bz = 4104 cm4 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym 

r0 = 15,5 kN/m – nawierzchnia standardowa wzmocniona kotwą SV. Źródło: opracowanie własne 
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Na Rysunku 6.6 przedstawiono przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu 

temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku kołowym R = 250 m o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 14 364 cm
4
 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym r0 = 12 kN/m 

odpowiadającym nawierzchni standardowej wzmocnionej stalową sztabą. 

 

Rysunek 6.6 Przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku 

kołowym R = 250 m o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 364 cm4 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym 

r0 = 12 kN/m – nawierzchnia standardowa wzmocniona stalową sztabą. Źródło: opracowanie własne 

Na Rysunku 6.7 przedstawiono przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu 

temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku kołowym R = 250 m o zastępczym momencie 

bezwładności Bz = 14 950 cm
4
 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym r0 = 22 kN/m 

odpowiadającym nawierzchni z podkładami stalowymi typu Y.  
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Rysunek 6.7 Przyrost amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni w łuku 

kołowym R = 250 m o zastępczym momencie bezwładności Bz = 14 950 cm4 dla podsypki w stanie średnio zagęszczonym 

r0 = 22 kN/m – nawierzchnia z podkładami stalowymi typu Y. Źródło: opracowanie własne 

W Tabeli 6.5 przedstawiono zestawienie przyrostów amplitudy nierówności w stosunku do wartości 

przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni różnego typu.   

Tabela 6.5 Zestawienie amplitudy nierówności w stosunku do wartości przyrostu temperatury ekwiwalentnej dla nawierzchni 

równego typu. Źródło: opracowanie własne 

Typ nawierzchni  
Przyrost temperatury Przyrost amplitudy 

nierówności yp0 

Nawierzchnia standardowa: podkład 

strunobetonowy PS94, szyna 60E1, 

mocowanie typu SB  

 ∆Tmin 55,9˚C 182,5 mm 

∆Tmin + 5˚C 60,9˚C 71,5 mm 

∆Tmin + 10˚C 65,9˚C 34 mm 

Nawierzchnia standardowa wzmocniona 

tarczą typu SN: podkład strunobetonowy 

PS94, szyna 60E1, mocowanie typu SB 

∆Tmin 66,2˚C 207,5 mm 

∆Tmin + 5˚C 71,2˚C 92,5 mm 

∆Tmin + 10˚C 76,2˚C 58 mm 

∆Tmin + 15˚C 81,5 ˚C 33 mm 

Nawierzchnia standardowa wzmocniona 

stalową sztabą: podkład strunobetonowy 

PS94, szyna 60E1, mocowanie typu SB 

∆Tmin 72,6˚C 274 mm 

∆Tmin + 5˚C 77,6˚C 85 mm 

∆Tmin + 10˚C 82,6˚C 23,5 mm 

Nawierzchnia z podkładami stalowymi 

typu Y, szyna 60E1, mocowanie typu Skl 

 ∆Tmin 106,9˚C 340,8 mm 

∆Tmin + 5˚C 111,9˚C 185,3 mm 

∆Tmin + 15˚C 121,9˚C 90 mm 

∆Tmin + 25˚C 131,9˚C 39,5 mm 
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Odnosząc się do doświadczeń oraz wytycznych głównego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP 

PLK [56], dopuszczalna wartość nierówności poziomej przy bardzo niewielkich prędkościach 

(20 km/h) może wynieść maksymalnie 53 mm. Dla wyższych prędkości wielkość ta jest mniejsza.  

Przyrosty amplitud nierówności dla analizowanych typów nawierzchni osiągają wartości poniżej 

53 mm dopiero przy bardzo dużych przyrostach temperatur. Przykładowo dla nawierzchni bez 

wzmocnienia przy przyroście temperatury ∆Tmin = 65,9˚C przyrost amplitudy nierówności wynosi 

34 mm – w tym przypadku możliwa jest sytuacja, w której nierówność pozioma osiągnie taką 

wartość. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy możliwy jest przyrost temperatury ekwiwalentnej do 

wartości ∆Tmin = 65,9˚C – niemniej takiej sytuacji nie można wykluczyć. Konieczne jest zatem 

określenie na skutek jakich oddziaływań zewnętrznych (ekwiwalentnych oddziaływań 

poprzecznych) może dojść do osiągnięcia niestatycznej ścieżki równowagi.  

W celu wyznaczenia wielkości sił oddziaływania poprzecznego taboru, które mogą doprowadzić do 

przejścia układu ze ścieżki statecznej na niestateczną (mogącej doprowadzić do wyboczenia), 

przeprowadzono następujący bilans energii:  

              
 
                                                      (6.2) 

 

 

gdzie: 

          
 
    – praca sił poprzecznych na przesunięcie toru [kNm],  

    – energia zginania ramy torowej [kNm], 

     – praca przesunięcia toru pod podsypką [kNm], 

     – ubytek energii ściskania [kNm],   

     – praca sił poprzecznych (i = 1….n) [mm], 

   – siła poprzeczna taboru (i = 1….n) [kN].  

W analizie zagadnienia uwzględniono najczęściej występujące oddziaływania, tj. oddziaływanie 

przejeżdżającego taboru. Model przyjęty w analizach przedstawiono na Rysunku 6.8.  
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Ypoc – przemieszczenie poprzeczne wskutek oddziaływania 

pociągu siłą Yekw 

Y – oddziaływanie rzeczywiste 

lp – baza osi wózka  

Yekw – ekwiwalentne oddziaływanie poprzeczne ru, rv – opór poprzeczny podsypki (ru > rv) 

L0 – długość fali nierówności początkowej dla 

przedwyboczeniowej odpowiedzi toru  

 

Rysunek 6.8 Model przemieszczeń poprzecznych toru pod obciążeniem użytkowym. Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]   

Poszczególne składniki bilansu energii mają następującą postać:  

        
   

 
         

   

  
                                           (6.3) 

gdzie: 

    – amplituda fali przemieszczenia [mm], 

   – długość fali nierówności [m].   

Jeśli przyjmiemy, że amplituda przemieszczeń pod pociągiem będzie równa amplitudzie 

zniekształcenia układu torowego na ścieżce równowagi niestatecznej (        , otrzymamy 

następujące zależności:  

Energia zginania na długości    : 

     
 

 
             

  

 
                                              (6.4) 

   
   

 
  

  

  
       

   

  
                                             (6.5) 

Energia ściskania przy określonej ∆T > ∆Tmin: 

        
         

   

 

 
                                                (6.6) 

gdzie: 
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  – długość strefy, w której doszło do zmniejszenia siły termicznej [m],  

       – siła termiczna przy określonej temperaturze    [˚C], 

E – moduł Younga [kN/m
2
],  

A – pole powierzchni przekroju poprzecznego szyny [m
2
].  

W celu wyznaczenia pracy przesunięcia toru pod podsypką przyjęto następujący schemat 

obciążenia: 

 

Rysunek 6.9 Schemat obciążenia przyjęty do wyznaczenia pracy przesunięcia toru pod podsypką. Źródło: opracowanie własne 

 

W analizach przyjęto, że obciążenie podkładu w rejonie zwiększonych oporów podsypki wynosi 0,5 

nacisku osiowego, co przedstawiono na Rysunku 6.9. 

Z tego założenia wyznaczono wartość siły przypadającej na jeden podkład [91]:  

                                                                  (6.7) 

gdzie:  

  – współczynnik tarcia [-], 

V – nacisk pionowy na podkład [kN].  

Dla tak przyjętego schematu obciążenia wzięto pod uwagę opór jedynie w strefie największych 

przemieszczeń pionowych. Na tej podstawie wyliczono szerokość strefy ze zwiększonym oporem, 

którą uwzględniono w bilansie energii.  

                                                               (6.8) 

gdzie:  
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   – szerokość obciążenia w strefie największych przemieszczeń [mm],  

     – opór poprzeczny przypadający na jeden podkład (     
   

   
  [kN/m],  

    – amplituda przemieszczeń pod pociągiem (         [mm], 

  – współczynnik wynikający z przyjętego rozkładu obciążenia [-].  

W analizach pominięto pracę sił poprzecznych potrzebnych na pokonanie oporów wzdłużnych 

ruchu podkładów w podsypce i w przytwierdzeniu. Do analiz przyjęto natomiast odcinek dłuższy 

niż długość wyboczonego odcinka L0.  

Do obliczeń wykorzystano kryterium wykolejenia nawierzchni na oddziaływania poprzeczne 

odpowiadające sile przy wysokim prawdopodobieństwie wykolejenia:  

  
  

 
                                                            (6.9) 

gdzie:  

Yw – siła prowadząca [kN],  

Q – nacisk pionowy koła na szynę [kN].   

Analiza sytuacji eksploatacji toru bezstykowego w temperaturze powyżej ∆Tmin ma sens tylko 

wtedy, gdy rozpatrujemy przyrost temperatury poniżej 70˚C oraz gdy przyrost amplitudy 

nierówności ypo jest znaczący, tzn. większy niż 53 mm. Założono, że w polskich warunkach 

eksploatacyjnych mało prawdopodobne jest osiągnięcie przyrostu temperatury ∆T > 70˚C.     

 

Sytuacja, w której ∆T < 70˚C oraz ypo > 53 mm  ma miejsce w przypadku standardowej konstrukcji 

nawierzchni bez wzmocnienia oraz przy temperaturze minimalnej dla nawierzchni wzmocnionej 

tarczą typu SN. Obliczenia wykonano dla nacisku koła pionowego na szynę 2Q równego 225 kN, 

130 kN oraz porównawczo dla 65 kN. Wyniki obliczeń bilansu energii przy ∆T > ∆Tmin 

przedstawiono w Tabeli 6.6. 

Tabela 6.6 Wyniki obliczeń bilansu energii przy ∆T > ∆Tmin. Źródło: opracowanie własne 

Parametr ∆T [˚C] ypo [m] Y [kN] η = Y/Q Y [kN] η = Y/Q Y [kN] η = Y/Q 

 
Q = 225 kN Q = 130 kN Q = 65 kN 

Nawierzchnia standardowa: 

podkład strunobetonowy 

PS94, szyna 60E1, 

mocowanie typu SB,  

R = 250 m 

55,9 0,183 173,74 1,54 118,33 1,82 80,41 2,47 

60,9 0,072 163,09 1,45 107,67 1,66 69,76 2,15 

65,9 0,034 154,35 1,37 98,93 1,52 61,01 1,88 
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Nawierzchnia standardowa  

wzmocniona tarczą typu 

SN: podkład 

strunobetonowy PS94, 

szyna 60E1, mocowanie 

typu SB, R = 250 m 

66,2 0,208 176,02 1,56 120,60 1,86 82,68 2,54 

 

Jeżeli współczynnik wykolejenia znajduje się w przedziale 0,8 ÷ 1,2, istnieje prawdopodobieństwo 

wykolejenia, lecz nie jest ono zjawiskiem pewnym. W przypadku, gdy Y/Q > 1,2, 

prawdopodobieństwo wykolejenia jest bliskie jedności.   

Przeprowadzony bilans energetyczny pokazał, że nawet przy bardzo małych wartościach 

przemieszczeń poprzecznych siła poprzeczna potrzebna do wystąpienia tego przemieszczenia jest 

tak duża, że z prawdopodobieństwem bliskim jedności doprowadzi ona do wykolejenia taboru, a nie 

spowoduje przejścia układu na niestateczną ścieżkę równowagi, a tym samym wyboczenia.     

Uzyskane wyniki z bilansu energetycznego zestawiono dodatkowo z procedurą obliczeniową 

dotyczącą oceny bezpieczeństwa eksploatowanego toru bezstykowego przy zastępczym przyroście 

temperatury powyżej ∆Tmin przedstawionym w pracy [14]. Przyjęty do tej analizy model 

przemieszczeń poprzecznych toru pod obciążeniem użytkowym przedstawiono na Rysunku 6.10.   

 

  

Ypoc – przemieszczenie poprzeczne wskutek oddziaływania 

pociągu siłą Yekw 

Y – oddziaływanie rzeczywiste 

lp – baza osi wózka  

Yekw – ekwiwalentne oddziaływanie poprzeczne ru, rv – opór poprzeczny podsypki (ru > rv) 

L0 – długość fali nierówności początkowej dla 

przedwyboczeniowej odpowiedzi toru  

 

Rysunek 6.10 Model przemieszczeń poprzecznych toru pod obciążeniem użytkowym. Źródło: opracowanie własne na podstawie [14]   

Przyjęty schemat obciążenia przedstawiono na Rysunku 6.11.  
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W tak przyjętym modelu poszukiwana siła poprzeczna Yekw odzwierciedla oddziaływanie 

pojedynczej osi taboru w punkcie centralnym układu. Na podstawie wyznaczonych ścieżek 

równowagi oraz obliczonych przyrostów amplitudy nierówności obliczona została siła Yekw, przy 

której prawdopodobieństwo wykolejenia taboru jest bliskie jedności. Siłę tę wyznaczono z bilansu 

energii [14]:  

                                                                 (6.10) 

gdzie: 

   – przemieszczenie końców odcinka wskutek jego dodatkowego wygięcia [mm], 

   – siła wzdłużna w szynach przyjęta jako stała na długości i niezmienna w tracie dodatkowego 

zgięcia toru [˚C], 

    – przyrost energii zginania ramy torowej [kNm], 

   – praca potrzebna na pokonanie oporów podsypki [kNm].  

Dla tak przyjętych założeń, przekształcając wzór (6.10) oraz wprowadzając wzory na składniki 

bilansu energii, wartość ekwiwalentnego oddziaływania poprzecznego wyznaczono następująco:  

 

 

 

        
 

             

     
                                                (6.11) 

gdzie: 

   – opór sumaryczny podsypki [kN], 

     –  siła Eulera dla toru o długości L0  [kN].  

W analizach uwzględniono te przypadki, dla których obliczona temperatura ∆T < 70˚C oraz 

amplituda ypo > 53 mm. Jako obciążenie użytkowe przyjęto pojazd położony centralnie na środku 

odcinka z nierównością początkową, naciskiem osi 225 kN. Opór sumaryczny podsypki wynosi 

Rz = 216,3 kN. Do oceny przeprowadzonych obliczeń, podobnie jak poprzednio, przyjęto kryterium 

wykolejenia. W Tabeli 6.7 przedstawiono uzyskane wartości ekwiwalentnych oddziaływań 

poprzecznych dla różnych typów konstrukcji nawierzchni przy wyznaczonych amplitudach 

nierówności oraz przyroście temperatury ekwiwalentnej.     

Tabela 6.7 Uzyskane wartości ekwiwalentnych oddziaływań poprzecznych dla różnych typów konstrukcji nawierzchni przy 

wyznaczonych amplitudach nierówności oraz przyroście temperatury ekwiwalentnej. Źródło: opracowanie własne       

Parametr ∆T [˚C] ypo [m] Yekw [kN] η = Y/Q 

 
Nawierzchnia standardowa: podkład 55,9 0,1825 555,32 2,47 
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strunobetonowy PS94, szyna 60E1, mocowanie 

typu SB, R = 450 m 
60,9 0,0715 330,54 1,47 

65,9 0,034 261,79 1,16 

 
Nawierzchnia standardowa wzmocniona tarczą 

typu SN: podkład strunobetonowy PS94, szyna 

60E1, mocowanie typu SB, R = 450 m 

66,2 0,2075 490,67 2,18 

 

W świetle powyższych obliczeń eksploatacja toru bezstykowego o standardowej konstrukcji 

nawierzchni (bez wzmocnienia) jest możliwa w łuku kołowym o promieniu R = 250 m przy 

osiągnięciu temperatury minimalnej Tmin = 55,9˚C, ponieważ w takim przypadku prędzej nastąpi 

wykolejenie taboru, niż wyboczenie toru. Przy wzroście temperatur, tj. osiągnięciu temperatury ∆T 

> ∆Tmin istnieje ryzyko wyboczenia, bowiem możliwa jest sytuacja, w której przejeżdżający tabor 

wywoła bodziec, na skutek którego dojdzie do wyboczenia toru. Natomiast tor bezstykowy 

wzmocniony tarczą SN może być w pełni bezpiecznie eksploatowany, gdyż wskaźnik wykolejania 

dla ∆Tmin wynosi 2,18, co oznacza, że prędzej nastąpi wykolejenie taboru niż wyboczenie toru. 

Należy jednak pamiętać, że w trakcie eksploatacji toru bezstykowego może dojść do osłabienia 

oporów poprzecznych podsypki, co będzie mieć znaczący wpływ na wartość minimalnego 

przyrostu temperatury ekwiwalentnej oraz przyrost amplitudy przemieszczeń.  

Przeprowadzone analizy dowiodły, że dla pozostałych typów wzmocnień minimalny przyrost 

temperatury ekwiwalentnej jest tak duży (w przypadku nawierzchni wzmocnionej sztabą o ponad 

70˚C, a w przypadku nawierzchni z podkładami stalowymi typu Y o ponad 100˚C) 

przy jednocześnie stosunkowo niewielkim przyroście amplitudy nierówności, 

że prawdopodobieństwo wyboczenia toru jest bliskie zera. Należy zatem uznać, że eksploatacja toru 

bezstykowego ze wzmocnieniem w postaci stalowej sztaby lub przy zastosowaniu podkładów 

stalowych może być bezpieczna nawet w przypadku osłabienia oporu porzecznego podsypki.       
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7 Podsumowanie i wnioski 

Celem rozprawy było opracowanie metody oceny różnych sposobów zwiększenia stateczności 

położenia toru w łukach kołowych o małym promieniu. W ramach pracy dokonano szerokiego 

przeglądu obecnego stanu wiedzy w zakresie stateczności toru kolejowego oraz wyznaczania 

podstawowych parametrów określających stan konstrukcji, takich jak: opór poprzeczny podsypki 

oraz sztywność zastępcza rusztu torowego. 

Każdy z przedstawionych rozdziałów zakończono podsumowaniem.     

W efekcie przeprowadzonych i przedstawionych w rozprawie badań i analiz można sformułować 

następujące wnioski syntetyczne, które stanowią potwierdzenie przyjętych tez: 

 Wybrane wartości sztywności zastępczej ramy toru Bz i oporu poprzecznego podsypki r0 

wystarczająco dobrze opisują zachowanie się konstrukcji toru. Dzięki temu możliwe jest 

zastosowanie pół-analitycznego modelu obliczeniowego z tymi zastępczymi parametrami do 

oceny skuteczności różnych metod poprawy stateczności, co stanowi potwierdzenie tezy I 

przyjętej w pracy.  

 Efektem pracy jest sformułowanie kryterium oceny efektywności różnych sposobów 

zwiększenia stateczności położenia toru w łuku o małym promieniu. Dotyczy to 

w szczególności wzmocnienia oporów poprzecznych podsypki tarczą typu SN, nawierzchni 

wzmocnionej stalową sztabą oraz podkładów stalowych typu Y, co stanowi potwierdzenie 

tezy II przyjętej w pracy.  

 

Dodatkowo przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków 

szczegółowych:  

1. Przeprowadzone analizy wykazały jednoznacznie, że dla różnych promieni łuków 

poziomych przy założonych parametrach toru, niezależnie od wartości promienia 

krzywizny, wraz ze wzrostem zastępczego momentu bezwładności Bz ramy torowej 

w płaszczyźnie poziomej wartość temperatury minimalnej ∆Tmin rośnie. 

2. Poprawa stopnia zagęszczenia podsypki (oporu poprzecznego podsypki r0) zwiększa 

wartość ∆Tmin, szczególnie w przypadku nawierzchni o wyższej wartości zastępczego 

momentu bezwładności rusztu torowego. 

3. Przeprowadzone analizy pozwoliły na udowodnienie, że nie ma potrzeby ograniczania 

zakresu stosowania toru bezstykowego w łukach o małych promieniach – występuje jedynie 

problem odpowiedniego doboru konstrukcji nawierzchni. Nawet dla najmniejszych 

promieni łuków poziomych o R = 190 m istnieją rozwiązania pozwalające na bezpieczną 

eksploatację nawierzchni kolejowej. 

4. Przy przyjęciu odpowiednich kryteriów możliwa jest ocena efektywności różnych sposobów 

zwiększenia stabilności położenia toru w łuku o małym promieniu.  

5. Przeprowadzone analizy numeryczne dowiodły, że dla przyjętych zastępczych parametrów 

Bz i r0 uzyskane wyniki obliczeń są zbliżone w szerokim zakresie zarówno do 

przemieszczeń poprzecznych, jak i długości fali deformacji. 
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6. Badania wykonane z wykorzystaniem modelu pół-analitycznego pozwoliły na określenie 

przyrostu minimalnej temperatury wyboczeniowej ∆Tmin dla danych parametrów 

geometrycznych i mechanicznych nawierzchni kolejowej. 

7. W szerokim zakresie zmienności parametrów możliwa jest eksploatacja toru bezstykowego 

przy przyroście temperatury powyżej ΔTmin.  

Oryginalne wątki pracy doktorskiej stanowią: 

 przeprowadzenie w szerokim zakresie analizy parametrycznej wpływu długości strefy 

zwiększenia/zmniejszenia oporu bocznego podsypki na przebieg ścieżek równowagi toru 

przy różnych wartościach promienia łuku i oporu; 

 opracowanie kryterium oceny bezpieczeństwa eksploatacji toru w łuku o małym promieniu 

z uwagi na stateczność toru, w tym oryginalnej oceny eksploatacji ponad minimalny 

przyrost temperatury i przeprowadzenie analizy w szerokim zakresie zmienności 

parametrów;  

 wykazanie, że przyjęcie stałej wartości oporu poprzecznego podsypki oraz stałej sztywności 

ramowej toru pozwala na opracowanie jednoznacznej metody oceny różnych sposobów 

wzmocnienia konstrukcji w łuku o małym promieniu.   

Ponadto w pracy przedstawiono opis dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań zwiększających 

stateczność toru bezstykowego: podkładu stalowego typu V oraz zastosowania stalowej sztaby 

zwiększającej sztywność ramową toru. W dysertacji wykorzystano wyniki przeprowadzonych 

badań doświadczalnych do teoretycznej analizy stateczności toru bezstykowego w łuku o małym 

promieniu.   

Zasadniczą wartość dodaną rozprawy stanowi autorska metoda określania warunków (parametrów 

konstrukcji), jakie należy spełnić, aby eksploatacja toru bezstykowego mogła być bezpieczna 

w łuku o małym promieniu.    

Dalsze badania należy skierować na walidację doświadczalną w zakresie przemieszczeń 

poprzecznych toru i długości odkształceń zbliżonych do rozważanego w przyjętym modelu. 
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