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POMIARY PRZEMIESZCZEŃ SZYN 
W STREFIE CENTRALNEJ TORU BEZSTYKOWEGO1

Streszczenie. Stabilności temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego na sieci PKP 
do chwili obecnej kontroluje się na podstawie pomiarów przemieszczeń oznaczonych na szynie punk-
tów bazowych, względem ustalonego przekroju kontrolnego. W artykule przedstawiony zostanie 
nowy sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów 
stałych. 

Słowa kluczowe: tor bezstykowy, temperatura neutralna, punkty bazowe, punkty stałe, 
laser krzyżowy

1. Wstęp

Tor zbudowany z szyn ciągłych spawanych, tzw. tor bezstykowy, od kilku-
dziesięciu lat jest podstawową konstrukcją toru kolejowego. W torze tym mogą 
wystąpić bardzo duże podłużne siły osiowe, wywołane głównie zmianami tem-
peratury [1,2]. Przyjmuje się, że w strefie centralnej toru bezstykowego, panuje 
stan naprężeń w szynach wywołany zarówno siłami termicznymi, jak i siłami spo-
wodowanymi lokalnymi przemieszczeniami szyn. Lokalne przemieszczanie szyn 
(pełzanie szyn), powodowane jest przez zmienny opór podłużny i poprzeczny na 
długości toru, zmienne wartości sił od pojazdów. Zmienna wartość sił przyczep-
ności kół z szynami, a także różny stopień nagrzania szyny, powodują odcinkowe 
zaburzenia stanu równowagi, co w pewnych przypadkach może spowodować wy-
stępowanie lokalnych przemieszczeń szyn [3]. Przemieszczenia te mogą doprowa-
dzić do zmian wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło 
przemieszczenie [1].

Stosowana obecnie na sieci PKP metoda punktów stałych, pozwala na wyznacze-
nie w strefie centralnej toru bezstykowego, wartości siły podłużnej w szynach lub 
korekty temperatury neutralnej (temperatury przytwierdzenia szyn), w oparciu 
o pomiar przemieszczeń utrwalonych na szynie punktów bazowych, względem 
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ustalonego przekroju. Położenie przekroju kontrolnego wynika z przyjęcia tzw. 
punktów stałych, które lokalizuje się najczęściej na słupach trakcyjnych, obiektach 
inżynieryjnych lub innych obiektach, których położenie przyjmuje się za niezmien-
ne w czasie [11]. Pomiar położenia punktów bazowych, wymaga zaznaczenia na 
szynach przekroju kontrolnego jeszcze przed pierwszym przytwierdzeniem szyn 
do podkładów, jest to położenie odpowiadające zerowym naprężeniom w szynach 
w określonej temperaturze przytwierdzenia. W stosunku do pierwotnego położe-
nia punktów kontrolnych dokonuje się kolejnych pomiarów położenia tych punk-
tów w odniesieniu do ustalonego przekroju kontrolnego.

Wykonując kolejne pomiary położeń punktów na szynie w dwóch sąsiednich 
przekrojach kontrolnych w stosunku do położenia odpowiadającego zerowemu na-
prężeniu, można obliczyć przyrost długości odcinka kontrolnego szyny, co pozwoli 
na obliczenie wartości siły osiowej lub weryfikację temperatury neutralnej szyny.

2. Metody pomiaru przemieszczeń szyn do punktów stałych

Najstarszą i stosowaną do dziś metodą pomiaru przemieszczeń punktów bazo-
wych zaznaczonych na szynach jest pomiar położenia tych punktów w stosunku do 
prostej łączącej dwa punkty stałe. Prosta ta realizowana jest przez cienki sznurek 
(linkę) przyłożony do punktów stałych, w taki sposób, aby po jego naciągnięciu, 
przebiegał tuż nad powierzchnią główki szyny, a następnie mierzy się (wzdłuż kie-
runku szyny) odległość punktów bazowych od punktu przecięcia prostej wyzna-
czonej przez napięty sznurek z krawędzią zewnętrzną główki szyny (fot. 1).

Fot. 1. Pomiar przemieszczeń punktów bazowych wyznaczonych na szynach przy użyciu cienkiego sznurka
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Zaletą tej metody jest jej prostota oraz szybkość pomiaru położenia punk-
tów bazowych. Wadą zaś mała dokładność mierzonych przemieszczeń, szczegól-
nie w przypadku prowadzenia pomiaru na odcinkach toru położonego w łukach 
z przechyłkami oraz pomiarów podczas wiejącego wiatru, deformującego prostoli-
niowy przebieg rozpiętego sznurka. Jako wadę, należy również przyjąć dużą ilość 
osób (4 osoby) niezbędnych dlawykonania pomiaru.

W latach 90-tych ubiegłego wieku, w ramach prac naukowo badawczych pro-
wadzonych przez Zakład Dróg Kolejowych Politechniki Krakowskiej [3,4,5,6,10], 
opracowano dwie metody pomiaru przemieszczeń szyn toru bezstykowego. 

W pierwszej z metod stosowano stalowe konsole mocowane do słupów trak-
cyjnych na czas pomiarów jako punkty stałe, na które nakręcano spodarki z tarczą 
sygnałową, a na konsoli zamocowanej na przeciwległym słupie spodarkęz teodoli-
tem. Oś celowa lunety teodolitu zorientowanego na tarczę celowniczą wyznaczała 
prostą przechodzącą przez punkty stałe. Na kierunek celowej wytyczano igłę na-
nośnika ortogonalnego typu Čemus, którego zero podziałki głównej przykładano 
do punktu bazowego na główce szyny. Odległość punktu bazowego od kierunku 
prostej odczytywano z podziałki nanośnika przy użyciu noniusza z dokładnością 
±0,1 mm.

Drugim urządzeniem opracowanym w Zakładzie Dróg Kolejowych, był przy-
rząd prętowy z liniałem elektronicznym [5], którym dokonywano pomiarów od-
ległości punktów stałych od punktów bazowych w układzie pomiarowym wcię-
cia liniowego [9]. Punkty stałe w tej metodzie położone były na kształtownikach 
stalowych przyspawanych do odcinków szyn staro-użytecznych, zabetonowanych 
w koronie torowiska, a punkty bazowe położone były na trzpieniach stalowych 
[8,10] zamocowanych w szyjce (w osi obojętnej) szyny. Oprócz pomiarów linio-
wych, wykonywano również pomiary wysokościowe (niwelacja precyzyjna) punk-
tów bazowych i punktów stałych. Ta opisana powyżej metoda, pozwalała na wy-
znaczenie składowych wektorów przemieszczenia z dokładnością ±0,4 mm.

Przemieszczenie punktów bazowych położonych na szynach toru bezstykowego 
w stosunku do punktów stałych, można wyznaczać również metodami geodezyj-
nymi. Jedną z metod jest pomiar biegunowy do punktów stałych i punktów bazo-
wych w lokalnym układzie współrzędnych, związanych z położeniem nowego typu 
znaków regulacji osi toru [14], zamocowanych do konstrukcji wsporczych sieci 
trakcyjnej, położonych po obu stronach toru, które przyjmuje się za punkty stałe. 
Pomiar prowadzi się z dogodnie położonego stanowiska dobrej klasy tachimetrem 
z dalmierzem o dokładności pomiaru w zakresie ±(0,5÷2) mm+(1÷2) ppm i do-
kładności kątowej w zakresie (0,5÷1’’). Z wyznaczonych w układzie współrzędnych 
prostokątnych oblicza się odległości punktów bazowych od prostej łączącej punkty 
stałe.

W metodzie tej do pomiaru wykorzystuje się precyzyjne pryzmaty dalmiercze 
mocowane w adapterach i ustawiane w miejscach wyznaczających punkt bazowy 
na główce szyny (rys. 1) oraz na znakach regulacji osi toru (rys. 2). 
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Rys. 1. Adapter dla pryzmatu dalmierczego usta-
wianego na szynie

Rys. 2. Adapter pryzmatu dalmierczego monto-
wanego na znaku regulacji osi toru

W roku 2013 został opracowany przez firmę NeoStrain Sp. z o.o. nowy 
sposób i urządzenie do pomiaru przemieszczeń szyn toru bezstykowego [15]. 
Istota nowego sposobu polega na tym, iż pomiar położenia punktów bazowych 
na szynach wykonuje się od kierunku prostej, leżącej w płaszczyźnie pionowej, 
jaką tworzy wiązka światła lasera krzyżowego, zamocowanego do znaku regu-
lacji osi torów (zgodnego z warunkami Ig-6). Laser zamocowany jest w taki 
sposób, iż wiązkę światła można skierować dokładnie na czujnik zamocowany 
w adapterze na znaku regulacji osi toru, położonego po przeciwnej stronie torów 
(fot. 2). Mocowanie lasera na znaku regulacji osi toru umożliwia adapter, który 
po zamocowaniu pozwala na obrót lasera wokół jego osi oraz pochylanie lase-
ra w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach (fot. 3). W celu wykonania 
pomiaru odległości punktu bazowego na szynie od tak wyznaczonego kierun-
ku, należy pomierzyć długość odcinka od punktu bazowego do pionowej płasz-
czyzny wyznaczonej przez wiązkę światła lasera. W pomiarze wykorzystuje się 
pionową wiązkę pulsującego światłalasera, na którą naprowadza się odbiornik 
światła laserowego (fot. 4), pozwalający na wyznaczenie położenia wiązki światła 
laserowego z dokładnością ±1 mm. Dokładność ta została określona na podsta-
wie przeprowadzonych serii pomiarów testujących.
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 Fot. 2. Czujnik wiązki laserowej Fot. 3. Nadajnik wiązki laserowej

Odbiornik światła laserowego połączony jest z liniałem elektronicznym, zmo-
cowanym na kształtowniku, na którym umieszczone są znaczniki pryzmatyczne, 
pozwalające na przyłożenie kształtownika do nacięcia na główce szyny, które wy-
znacza punkt bazowy szyny.

Laser krzyżowy posiada wewnętrzny układ kompensacyjny, poziomujący wiąz-
kę laserową w zakresie ± 4 oraz pozwalający na pracę w układzie pulsacyjnym, 
korzystnym w pomiarach terenowych z użyciem czujników wiązki laserowej. 
Zmocowany jest z podstawą kształtownika, na którym umieszczone są znaczniki 
pryzmatyczne, pozwalające na przyłożenie kształtownika do nacięcia na główce 
szyny, które wyznacza punkt bazowy szyny.

Fot. 4. Odbiornik wiązki laserowej, przyłożony do punktu bazowego na szynie
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W zestawie pomiarowym znajduje się również elektroniczny termometr szy-
nowy oraz komplet dwóch adapterów dla pomiarów z punktów stałych zlokali-
zowanych na krawędziach słupów trakcyjnych [16]. Można zatem pomiary prze-
mieszczeń szyn prowadzić z wykorzystaniem nadajnika (fot. 5a oraz 5b) i czujnika 
światła laserowego (fot. 6), zamocowanych na czas pomiaru do słupa trakcyjnego 
w tradycyjnie umieszczonych punktach stałych oraz odbiornika światła laserowego 
(fot. 4) zamiast sznurka i przymiaru liniowego.

Fot. 5. Nadajnik przystosowany do pracy z punktów stałych zlokalizowanych na krawędziach słupów 
trakcyjnych. a) widok z boku, b) widok z góry

Fot. 6. Czujnik laserowy przystosowany do pracy z punktów stałych zlokalizowanych na krawędziach 
słupów trakcyjnych

W dniu 29 września bieżącego roku, Autorzy opracowania wraz z diagnostą 
z Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie przeprowadzili serię pomiarów położenia 
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punktów bazowych do punktów stałych założonych na zmodernizowanym odcin-
ku linii kolejowej nr 90. 

Wykonano pomiar położenia punktów bazowych zaznaczonych na szynach 
toru nr 1 i 2 w stosunku do punktów stałych oznaczonych na krawędziach słupów 
trakcyjnych. Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano:

a) sznurek i przymiar liniowy;
b) zestaw pomiarowy z nadajnikiem i odbiornikami laserowymi;
c) tachimetr elektroniczny Topcon GPT9003, wykonując pomiar geodezyjny 

metodą biegunową w lokalnym układzie odniesienia - związanym ze znaka-
mi regulacji osi toru jako punkty stałe.

Przeprowadzone pomiary miały na celu skonfrontowanie aktualnie stosowanej 
metody pomiaru przemieszczeń szyn z nowym sposobem pomiaru z wykorzysta-
niem systemu laserowego oraz metody pomiaru geodezyjnego,pod kątem możli-
wości zastosowania nowych rozwiązań, ich efektywności i czasochłonności.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwalają na pozytywną oce-
nę nowej metody pomiaru laserowego, gdyż różnica pomierzonych odległości 
punktów bazowych od kierunków do punktów stałych wyznawczych za pomocą 
sznurka i metody laserowej z zamocowaniem nadajnika i odbiornika laserowego 
do punktów zaznaczonych na krawędzi słupa, nie przekroczyła wartości 3 mm. 
W przypadku porównania wyników z pomiaru sznurkiem i przymiarem liniowym 
oraz urządzeniem laserowym zamocowanym do znaków regulacji osi toru, różnice 
w wartościach pomierzonych różniły się o wartość 80 mm ± 2,5 mm (znak regu-
lacji osi toru znajduje się w osi słupa trakcyjnego, tj. 2 x ceownik 160 z kratą trój-
kątną). Na podobnym poziomie tj. ±2 mm kształtowały się różnice pomiędzy po-
mierzonymi odległościami do punktów bazowych z pomiarów przy użyciu sznurka 
oraz odległości obliczonych z pomiaru biegunowego wykonanego tachimetrem.

3. Podsumowanie i wnioski

Skorygowaną temperaturę neutralną w szynach toru bezstykowego (w jego 
strefie centralnej) wyznacza się obecnie na podstawie obserwacji położenia punk-
tów bazowych założonych na szynach w stosunku do punktów stałych. W przy-
padku dwutorowych linii zelektryfikowanych, punkty stałe zlokalizowane są na 
powierzchni bocznej słupa trakcyjnego, w okolicy krawędzi z powierzchnią czoło-
wą i w zasadzie jest to bliżej nieokreślone miejsce, do których przykłada się sznurek 
materializujący linię prostą, od której mierzy się odległości do punktów bazowych. 

Tą niejednoznaczność w określeniu położenia punktu stałego, można wyelimi-
nować przyjmując jako punkty stałe znaki regulacji osi toru nowego typu, zgodne 
z wytycznymi Ig-6 [14]. Korzystnym w tym przypadku jest zastosowanie do po-
miarów przemieszczeń zestawu złożonego z lasera krzyżowego i czujników pro-
mienia laserowego, mocowanych na znakach regulacji osi toru oraz urządzenia 
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z systemem pomiaru odległości punktów bazowych od pionowej płaszczyzny, na 
której położone są punkty bazowe.

Zaletą stosowania do pomiarów przemieszczeń zestawu laserowego, jest moż-
liwość przeprowadzenia pomiarów przez dwie osoby (w tym sygnalista), podczas 
gdy w metodzie tradycyjnego pomiaru udział bierze cztery osoby (w tym sygna-
lista).

Godną polecenia i stosowania, okazuje się geodezyjna metoda pomiaru prze-
mieszczeń szyn, gdyż pozwala ona na wyznaczenie ze współrzędnych pomierzo-
nych punktów bazowych i punktów stałych, zarówno przemieszczeń wzdłużnych, 
jak i przemieszczeń poprzecznych szyn, pomierzonych w kolejnych pomiarach 
okresowych. Zespół dokonujący pomiaru składa się z trzech osób (w tym sygna-
lista).

W przedstawionym opracowaniu nie przedstawiono analizy dokładności opi-
sanych metod pomiaru, gdyż z założenia nie planowano takiej analizy, chodziło 
bowiem o porównanie względnych różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami. Nie 
analizowano również czasochłonności pomiarów każdą z tych metod, choć nie 
podlega dyskusji, że metoda tradycyjna pozwala w najkrótszym czasie przepro-
wadzić pomiar przemieszczeń wzdłużnych szyn, lecz w niekorzystnych warunkach 
pogodowych (silny wiatr, opady deszczu czy śniegu) wykonanie pomiaru staje się 
bardzo uciążliwe lub wręcz nie możliwe. Natomiast metoda laserowa oraz geode-
zyjna, wolne są od wpływu warunków atmosferycznych.

Bazując na uzyskanych doświadczeniach z testami urządzenia laserowego 
w pomiarach przemieszczeń szyn metodą punktów stałych, opracowano nowy 
sposób prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem projekcji laserowej o roboczej 
nazwie o Orto-Laser. Pozwala on zredukować ilość koniecznych osób do prze-
prowadzenia pomiarów, jest niezależny od warunków atmosferycznych i pozwala 
osiągać dokładności porównywalne z innymi stosowanymi metodami pomiarów 
przemieszczeń szyn.
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