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METODA ORTOGONALNA POMIARU PRZEMIESZCZEŃ 
SZYN W DIAGNOSTYCE TORU BEZSTYKOWEGO1

Streszczenie. Lokalne przemieszczenia wzdłużne szyn, mogą zaburzyć stabilności tempera-
tury neutralnej w szynach toru bezstykowego. Pomiar przemieszczeń oznaczonych na szynie punk-
tów bazowych w stosunku do punktów stałych, jest obecnie jedyną metodą stosowaną na sieci PKP, 
która pozwala na okresową kontrolę temperatury neutralnej. W artykule przedstawione zostanie 
nowe urządzenie i metoda pomiaru przemieszczeń punktów bazowych w stosunku do punktów sta-
łych w aspekcie współczesnych technologii prowadzenia pomiarów przemieszczeń.

Słowa kluczowe: tor bezstykowy, temperatura neutralna, pomiar przemieszczeń, punkty 
stałe 

1. Wstęp

W torze bezstykowym występują trzy charakterystyczne odcinki: strefa cen-
tralna i dwa symetrycznie położone w stosunku do strefy centralnej, odcinki oddy-
chające. Temperatura, w której szyny są wolne od naprężeń termicznych, określana 
jest jako temperatura neutralna i jest to temperatura (od +15 do +30oC), w któ-
rej nastąpiło połączenie szyn długich w procesie budowy toru bezstykowego [4,5]. 
W strefie centralnej eksploatowanego toru bezstykowego, panuje stan naprężeń 
w szynach, wywołany zarówno siłami termicznymi [1,2,3] jak i siłami spowodo-
wanymi lokalnymi przemieszczeniami szyn. Od kilkudziesięciu lat, we wszystkich 
zarządach kolejowych prowadzone są poszukiwania metody pomiarowej do wy-
znaczania wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego [6,7,11,12,13], 
lecz do chwili obecnej brak jest efektywnej metody pomiaru tych sił [10].
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2. Ogólne zasady wyznaczania punktów stałych i prowadzenia pomia-
rów przemieszczeń szyn

W 1982 roku, byłe Ministerstwo Komunikacji, wydało „Przepisy techniczne 
utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych 
użytku publicznego D1”. 

W Załączniku nr 38 do tych Przepisów – podano zasady wyznaczania punktów 
stałych i pomiarów przemieszczeń toru bezstykowego. Metoda ta w swoim założe-
niu, służy do określania zmiany stanu naprężeń w tokach szynowych na długości 
analizowanego odcinka. Zmianę naprężenia w szynie określa zależność:

 (1)

gdzie:
Ds - zmiana naprężeń,
E - moduł sprężystości Yunga (stali szynowej),
l - pierwotna odległość między znakami,
Dl’ - zmiana odległości między znakami.

Pomiary podłużnych przemieszczeń punktów bazowych utrwalonych na to-
kach szynowych przeprowadza się względem ustalonego przekroju kontrolnego. 
Położenie przekroju kontrolnego wynika z przyjęcia tzw. punktów stałych, które 
położone są po obu stronach torów najczęściej na konstrukcjach wsporczych sieci 
trakcyjnej, obiektach inżynieryjnych lub innych obiektach, których położenie jest 
niezmienne w czasie [14,15,16].

Punkty bazowe wyznaczone są przez nacięcia zewnętrznej pionowej powierzch-
ni główki szyny. Nacięcia główek szyn, należy wykonać w miejscach wyznaczo-
nych przez przekrój kontrolny bezpośrednio w trakcie przytwierdzania szyn do 
podkładów - jest to położenie odpowiadające zerowym naprężeniom w szynach 
w temperaturze przytwierdzenia (temperatura neutralna). W stosunku do pier-
wotnego położenia punktów kontrolnych dokonuje się kolejnych pomiarów poło-
żenia tych punktów w odniesieniu do ustalonego przekroju kontrolnego.

Wykonując kolejne pomiary położeń punktów bazowych na szynach w dwóch 
sąsiednich przekrojach kontrolnych w stosunku do położenia odpowiadającego 
zerowemu naprężeniu, można obliczyć przyrost długości odcinka kontrolnego szy-
ny, a następnie przyrost naprężenia w szynie.

W 2002 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Załącznikiem do Uchwały nr 
155 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadziły do stosowania: „Wa-
runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” – D1.

Załącznik nr 7 - Warunki eksploatacji toru bezstykowego, ujmował między 
innymi zagadnienia:

- podstawy fizyczne toru bezstykowego;
- obserwacja miejsc podatnych na pełzanie przy zastosowaniu punktów sta-

łych;
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- metryka toru bezstykowego; 
- weryfikacja temperatury neutralnej na podstawie badań diagnostycznych.
Wartość siły podłużnej w strefie centralnej toru bezstykowego, wywołanej je-

dynie zmianami temperatury szyny (siła termiczna) Frz, cytowana w Załączniku nr 
7 wynosi:

(2)

gdzie: 
Frz - wartość siły termicznej przy temperaturze szyny t

rz
,

α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10], 
E - moduł sprężystości stali szynowej [2,1.105 Mpa],
A - przekrój poprzeczny szyny[mm2],
t

n 
- temperatura neutralna szyny [0],

t
rz
 - temperatura szyny [0].

Gdy w strefie centralnej nie występują przemieszczenia lokalne toru lub szyn, 
temperatura neutralna jest równa temperaturze przytwierdzenia szyn do podkła-
dów. Jednak różny stopień nagrzania szyny, zmienny opór podłużny na długości 
toru, okresowo działające siły od pojazdów oraz zmienna wartość przyczepności 
kół z szynami, powodują odcinkowe zaburzenia stanu równowagi. Może to spo-
wodować występowanie lokalnych przemieszczeń szyn [3], prowadzące do zmian 
wartości sił podłużnych na długości odcinka, na którym wystąpiło pełzanie (prze-
mieszczanie) szyn [4].

Efekt wzrostu siły ściskającej na odcinku toru będzie analogiczny do obniżenia 
na tym odcinku temperatury neutralnej o wartość:

(3)

gdzie:
δ - maksymalna pomierzona wartość pełzania toru [mm],
α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10],
l - pomierzona długość odcinka toru, na którym stwierdzono pełzanie [m].

W przypadku, gdy przed zaobserwowaniem pełzania, temperatura neutralna 
była równa temperaturze przytwierdzenia, to po pomiarze wartości pełzania i obli-
czeniu wartości ∆t

n
, temperatura neutralna będzie na części odcinka pełzania więk-

sza o wartość ∆t
n (siły rozciągające), a na części odcinka niższa o wartość ∆t

n od tem-
peratury neutralnej pozostałej części toru, na której nie stwierdzono pełzania.

Wieloletnie obserwacje zachowania toru bezstykowego, pozwalają wyodrębnić 
lokalizację toru szczególnie podatnych na pełzanie toru, takich jak:

- odcinki, na których następuje rozruch lub hamowanie pojazdów szynowych;
- rejony przejazdów kolejowych, pojedyncze rozjazdy wspawane w tor bezsty-

kowy;
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- miejsca zmiany rodzaju podkładów;
- na prostych przed początkiem i za końcem łuków o promieniach < 600 m;
- rejony byłych lub istniejących osuwisk;
- miejsca przejścia toru z położenia w przekopie w nasyp, przed i za tunelami;
- na pochyleniach większych od 5‰ o długościach większych od długości 

pociągów;
- na odcinkach, gdzie w przeszłości występowało pełzanie szyn lub toru;
- strefy przejściowe położone przy obiektach inżynieryjnych.
Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Warunków technicznych D1 z 2002 roku, 

punkty stałe należy zakładać w tych samych przekrojach po obu stronach toru 
bezstykowego, wyłącznie w strefie centralnej wg następujących zasad:

a) przy objęciu obserwacją toru o długości większej niż kilometr, po dwa punk-
ty na jednej szynie długiej przed jej zgrzaniem w odległości ok. 50 m od 
końców szyny;

b) dla odcinka toru krótszego niż kilometr, punkty stałe w odległościach od 50 
do 200 m.

Położenie punktów stałych, powinno umożliwiać poprowadzenie prostej od-
niesienia, w stosunku, do której wykonywany będzie pomiar odległości do punktu 
bazowego.

Aktualnie obowiązujące Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na li-
niach kolejowych Id -1 [4], podtrzymały treść zapisów Załącznika nr 7 do Warun-
ków technicznych D1 z 2002 r.

Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8, ustala między innymi czę-
stotliwość wykonywania pomiarów kontrolnych przemieszczeń szyn na punktach 
stałych toru bezstykowego. Jako standardowe badania diagnostyczne, wykonuje 
się na wszystkich torach każdej kategorii linii, co najmniej raz w roku, a w szcze-
gólnych przypadkach, przeprowadzane są specjalne badania diagnostyczne.

Stosowany obecnie na PKP sposób pomiaru przemieszczeń podłużnych szyn 
lub toru, metodą punktów stałych, pozwala na wyznaczenie wartości siły podłuż-
nej w szynach lub korekty temperatury przytwierdzenia szyn w oparciu o po-
miar przemieszczeń podłużnych utrwalonych na szynie punktów bazowych [8,9], 
względem ustalonego przekroju kontrolnego. Każdy przekrój kontrolny wyzna-
czony jest przez płaszczyznę pionową przechodzącą przez dwa punkty stałe roz-
mieszczone po obu stronach toru. W przekroju tym leży prosta, wyznaczona przez 
oba punkty stałe.

Odcinek prostej materializuje sznurek, linka stalowa lub żyłka rozpięta pomię-
dzy punktami stałymi. Aktualne położenie punktów bazowych zlokalizowanych 
na szynach, w stosunku do odcinka prostej wyznaczonego przez dwa punkty stałe, 
określają odległości punktów bazowych od tej prostej. Odległości te są mierzone 
przymiarem liniowym (rys. 1).

Dokładność pomiaru przemieszczenia wzdłużnego szyn tym sposobem, zależy od:
– błędu przyłożenia sznurka lub linki do punktu stałego,
– stałości położenia odcinka prostej podczas pomiaru,
– dokładności oszacowania odczytu z przymiaru liniowego.
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Rys. 1. Pomiar przemieszczeń punktów bazowych z użyciem cienkiego sznurka

Inny znany sposób pomiaru przemieszczeń punktów bazowych szyny w sto-
sunku do punktów stałych [8,13,20], jest rozwiązaniem, w którym pomiar poło-
żenia punktów bazowych, wykonuje się od kierunku prostej leżącej w płaszczyźnie 
pionowej, jaką tworzy wiązka światła lasera pomiędzy osiami znaków regulacji 
osi torów (zgodnych z warunkami Ig-6) zamocowanych do słupów trakcyjnych 
położonych w przekroju pomiarowym. Laser zamocowany jest w taki sposób, że 
wiązkę światła można skierować dokładnie na oś znaku regulacji położonego po 
przeciwnej stronie torów. W pomiarze wykorzystuje się pionową wiązkę pulsujące-
go światła lasera, na którą naprowadza się odbiornik światła laserowego, zamoco-
wany na urządzeniu ułożonym na szynie stycznie do nacięcia znaku bazowego. Na 
liniale elektronicznym urządzenia, wykonuje pomiar odległości punktu bazowego 
na szynie od tak wyznaczonego kierunku pionowej płaszczyzny laserowej.

Oba wyżej opisane sposoby pomiaru przemieszczeń wzdłużnych szyn toru bez-
stykowego, wymagają założenia w sąsiedztwie toru dwóch punktów stałych wy-
znaczających kierunek przekroju pomiarowego. Wymóg założenia pary punktów 
stałych w przypadku niezelektryzowanej linii kolejowej lub linii jednotorowej, po-
woduje konieczność trwałej zabudowy w sąsiedztwie toru konstrukcji (np. zabu-
dowa znakiem zgodnym ze standardem [22]), na której lokalizuję się znak punktu 
stałego, położony na wysokości główki szyn toru.

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych założonych na szynach toru bezsty-
kowego w stosunku do punktów stałych, można wykonać również w inny sposób, 
np. mierząc odległości każdego z punktów bazowych od rzutu punktu stałego na 
kierunek prostej położonej na powierzchni bocznej główki szyny przechodzącej 
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przez punkt bazowy i równoległej do powierzchni tocznej główki szyny. Schemat 
ideowy tej metody pomiaru zwanej metodą ortogonalną, przedstawia rys. 2.

Metoda ta pozwala na szybki i dokładny pomiar przemieszczeń punktów ba-
zowych położonych na szynach torów bezstykowych w stosunku do pojedynczego 
punktu stałego, położonego w przekroju pomiarowym. Punktem stałym może być 
tradycyjny znak regulacji osi toru zaznaczony na powierzchni słupa trakcyjnego, 
znak regulacji osi toru - zgodny z Ig-6 - osadzony na konstrukcji wsporczej sieci 
trakcyjnej (rys. 5b) lub innej trwałej konstrukcji położonej w sąsiedztwie toru. 
Punktem stałym w tej metodzie może być również znak ziemny regulacji osi toru 
- zgodny z wymogami Ig-8 (rys. 5c) z zamocowanym znakiem regulacji osi toru 
zgodnym z Ig-6.

Rys. 2. Schemat pomiaru położenia punktów bazowych od punktu stałego

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych, metodą ortogonalną można wy-
konać np. przy pomocy urządzenia laserowego ORTO LASER, którego prototyp 
przedstawia rys. 3.

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonal-
nego pomiaru laserowego, stanowi zestaw pomiarowy (rys. 4) złożony z:

- laserowego urządzenia do wyznaczania rzutów ortogonalnych (prostokąt-
nych) punktu stałego i punktów bazowych na kierunek prostej stycznej do 
krawędzi zewnętrznej główki szyny,

- czujnika światła laserowego,
- adaptera do mocowania czujnika na znakach regulacji osi toru,
- adaptera do ustawiania czujnika na punktach bazowych zaznaczonych na 

szynach.
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 Rys. 3. Urządzenie laserowe do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonalną

Rys. 4. Zestaw ORTO LASER do pomiaru przemieszczeń punktów bazowych metodą ortogonalną

Pomiar przemieszczeń punktów bazowych tym sposobem, polega na wyzna-
czaniu rzutów prostokątnych (ortogonalnych) na kierunek prostej wyznaczony 
przez krawędź główki szyny położonej bliżej punktu stałego, rzutu punktu stałego 
oraz punktów bazowych położonych na obu szynach. Odległość punktu bazowego 
od rzutu punktu stałego na prostą zdefiniowaną powyżej, odcinek O1P jest szu-
kaną odległością lokalizującą położenie punktu bazowego w stosunku do punktu 
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stałego. Na kierunek wyżej opisanej prostej, rzutuje się punkt bazowy drugiej szy-
ny, co pozwala na wyznaczenie położenia punktu bazowego położonego na drugiej 
szynie w stosunku do punktu stałego. Odcinek O1L jest odległością rzutu punktu 
bazowego szyny lewej od punktu bazowego szyny prawej.

Wykonanie pomiaru odległości punktu bazowego szyny od przekroju pomiaro-
wego wymaga wykonania następujących czynności:

- urządzenie mierzące, ustawić na badanej szynie, tak aby znacznik pryzma-
tyczny podstawy przyrządu znajdował się w nacięciu punktu bazowego szyny,

- przesunąć karetkę z laserem do położenia skrajnego i wyzerować odczytu na 
liniale elektronicznym urządzenia,

- spoziomować urządzenie z laserem w kierunku prostopadłym do osi szyny 
za pomocą libelli sferycznej umieszczonej na obudowie liniału, a dokładne 
poziomowanie zostanie przeprowadzone automatycznie przez układ waha-
dła magnetycznego lasera,

- uruchomić laser w trybie pulsacyjnym i przesuwając karetkę z laserem, na-
kierować promień światła laserowego na oś czujnika laserowego ustawione-
go na punkcie stałym (rys. 5b),

- wykonanie odczytu z liniału elektronicznego urządzenia, który oznacza 
pomierzoną odległość od punktu bazowego szyny do rzutu prostokątnego 
punktu stałego na prostą wyznaczoną przez krawędź zewnętrzną główki 
szyny w rejonie położenia punktu bazowego (odcinek O1P na rys. 2),

- w celu wykonania pomiaru położenia punktu bazowego na drugiej szynie, 
(szyna lewa), należy urządzenie ustawić na pierwszym punkcie bazowym 
i wyzerować odczyt na liniale elektronicznym,

- ustawiając na drugim punkcie bazowym adapter szynowy z zamocowanym 
czujnikiem laserowym (rys. 5a), oraz celując laserem na oś czujnika, wyko-
nać pomiar odległości pomiędzy rzutem prostokątnym punktu bazowego 
szyny lewej, a punktem bazowym szyny prawej (odcinek O1L na rys. 2).

Rys. 5. Czujnik laserowy umieszczony: a) na punkcie bazowym, b) na punkcie stałym (znak regulacji 
osi toru), c) na punkcie stałym (ziemny znak regulacji osi toru)

Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej Id-8, ustala częstotliwość prze-
prowadzania pomiarów przemieszczeń szyn w stosunku do punktów stałych toru 
bezstykowego. Standardowo badania diagnostyczne, wykonuje się na wszystkich 
torach każdej kategorii linii, co najmniej raz w roku.
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W stosunku do pierwotnego położenia punktów kontrolnych dokonuje się ko-
lejnych pomiarów położenia tych punktów w odniesieniu do ustalonego przekroju 
kontrolnego, co pozwala na weryfikację temperatury neutralnej szyny.

Obliczenia aktualnej temperatury neutralnej [16], pomiędzy tymi punktami 
przeprowadza się podstawie wyników pomiarów w następujący sposób:

a) wyznacza się wartość przemieszczenia punktu bazowego (i) jakie nastąpiło 
w okresie od pierwszego do aktualnego pomiaru:

 (4)
gdzie:
d(i) - aktualny pomiar przemieszczenia z uwzględnieniem znaku (kierunku prze-

mieszczania),
do

(i) - pierwszy pomiar położenia punktu bazowego bezpośrednio po przytwier-
dzeniu szyny do podkładu;

b) wyznacza się wartość przemieszczenia punktu bazowego (i+1) jakie nastą-
piło w okresie od pierwszego pomiaru do aktualnego:

 (5)
gdzie:
d(i+1) - aktualny pomiar przemieszczenia z uwzględnieniem znaku (kierunku 

przemieszczania),
do

(i+1) - pierwszy pomiar położenia punktu bazowego bezpośrednio po przy-
twierdzeniu szyny do podkładu;

c) na podstawie tych danych, wyznacza się zmianę długości odcinka pomiędzy 
punktami bazowymi (i, i+1):

 (6)

d) oblicza się wartość zmiany temperatury odpowiadającej zmianie sił podłuż-
nych wywołanych przemieszczeniem z uwzględnieniem znaków, które przy 
przyjętych wyżej założeniach oznaczają: siła ściskająca znak „+”, siła rozcią-
gająca znak „-”:

 (7)

gdzie:
L - długość odcinka toru pomiędzy sąsiednimi punktami stałymi [m],
α - współczynnik rozszerzalności liniowej stali szynowej [1,12.10-5 1/10], 
∆L - wartość zmiany długości odcinka [m];

e) aktualna temperatura neutralna na odcinku pomiędzy punktami stałymi 
wynosi:
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(8)

gdzie:
tn - aktualna temperatura neutralna,
to - temperatura neutralna przytwierdzenia szyny.

3. Podsumowanie

Korektę temperatury neutralnej w szynach toru bezstykowego (w jego strefie 
centralnej) wyznacza się obecnie na podstawie obserwacji przemieszczeń punktów 
bazowych założonych na szynach w stosunku do punktów stałych.

Na zelektryfikowanych liniach dwutorowych, punkty stałe zlokalizowane są na 
powierzchni bocznej słupów trakcyjnych toru nr 1 i nr 2, położonych na wprost 
siebie. Punkty stałe położone są na bocznej powierzchni słupa w okolicy krawędzi 
z powierzchnią czołową i w zasadzie jest to bliżej nieokreślone miejsca, do których 
przykłada się sznurek materializujący linię prostą, od której mierzy się odległości 
do punktów bazowych.

Tę niejednoznaczność, można wyeliminować przyjmując jako punkty stałe, 
znaki regulacji osi toru nowego typu [19]. Korzystnym w tym przypadku jest 
zastosowanie do pomiarów przemieszczeń zestawu złożonego z lasera krzyżowe-
go i czujników promienia laserowego, mocowanych na znakach regulacji osi toru 
oraz urządzenia z systemem pomiaru odległości rzutów ortogonalnych punktów 
bazowych od rzutu ortogonalnego punktu stałego na prostą wyznaczoną przez 
krawędź zewnętrzną główki szyny.

Zastosowanie laserów krzyżowych do pomiaru przemieszczeń wzdłużnych szyn 
toru bezstykowego od punktów stałych, umożliwia zastosowanie metody orto-
gonalnej pomiaru przemieszczeń szyn na zelektryfikowanych liniach jedno i wie-
lotorowych, jak również na niezelektryzowanych liniach kolejowych, na których 
punkty stałe założono na ziemnych znakach regulacji osi toru. Pomiar przemiesz-
czenia punktów bazowych na szynach, można wykonać z dokładnością ±1 mm.

Pomiar położenia punktów bazowych wykonany metodą ortogonalną zesta-
wem ORTO LASER, wymaga dowiązania do jednego punktu stałego i przeprowa-
dzany jest przez dwie osoby (w tym sygnalista), podczas gdy w metodzie tradycyj-
nego pomiaru niezbędny jest udział czterech osób (w tym sygnalista).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów porównawczych opisanych metod 
pomiaru przemieszczeń szyn, stwierdzono, że w korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych metoda tradycyjna pomiaru z wykorzystaniem sznurka, pozwala prze-
prowadzić pomiar przemieszczeń wzdłużnych szyn w czasie nieco krótszym niż 
pomiar wykonany zestawem laserowym. W niekorzystnych warunkach pogodo-
wych (silny wiatr, opady deszczu czy śniegu) trudno określić dokładność pomiaru 
tradycyjnego, a sam pomiar staje się bardzo uciążliwy lub wręcz nie możliwy.
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