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W³odzimierz Czyczu³a, Adam Tu³ecki

W artykule przedstawiono wyniki analizy, bêd¹cej
podstaw¹ do budowy pojazdu TRAMKOL-02 oraz jego
badania eksploatacyjne. W wyniku analizy geome-
tryczno-mechanicznej uk³adu ko³o – szyna okreœlony
zosta³ profil obrêczy ko³a pojazdu, bêd¹cy zmodyfi-
kowanym profilem standardu UIC. Badania eksploata-
cyjne dotyczy³y wspó³pracy ko³a z nawierzchni¹ ko-
lejow¹ i tramwajow¹, a tak¿e ogólnych parametrów
wspó³pracy pojazdu z torem tramwajowym i kolejo-
wym. Na podstawie przeprowadzonych badañ sfor-
mu³owano wnioski i zalecenia do budowy prototypu
pojazdu dwusystemowego dla warunków, jakie wy-
stêpuj¹ na sieci PKP oraz na sieciach tramwajo-
wych polskich miast, ze szczególnym uwzglêdnieniem
torowisk w aglomeracji krakowskiej.

W pracy [1] przedstawiono koncepcjê zintegrowanego sys-
temu kolejowo-tramwajowego dla Krakowa. Na podstawie
techniczno-ekonomicznej analizy wykazano celowoœæ reali-
zacji tego przedsiêwziêcia. Do obs³ugi systemu, którego istot¹
jest powi¹zanie sieci kolejowej i tramwajowej, niezbêdne
jest zastosowanie pojazdów dwusystemowych. Bezpoœred-
nie wykorzystanie doœwiadczeñ i taboru niemieckiego, g³ów-
nie z rejonu Karlsruhe [4, 5], nie jest mo¿liwe, chocia¿by ze
wzglêdu na ró¿nice:
– systemu zasilania (Niemcy – DB AG: 15 kV, pr¹d prze-

mienny, Polska – PKP: 3 kV, pr¹d sta³y);
– skrajni taboru i budowli (tramwaje niemieckie w rejonie

Karlsruhe: szerokoœæ 2,65 m; polskie tramwaje: maksymal-
na szerokoœæ 2,4 m).

Dlatego – nie pomijaj¹c bardzo wnikliwej analizy do-
œwiadczeñ zagranicznych, g³ównie niemieckich – nale¿y prze-
prowadziæ studia tego problemu w warunkach polskich.

W artykule przedstawiono podstawowe w¹tki analizy
uk³adu ko³o – szyna w standardzie kolejowym i tramwajo-
wym oraz przedstawiono wyniki badañ eksploatacyjnych po-
jazdu TRAMKOL-02, którego uk³ad jezdny jest przystosowa-
ny do ruchu po infrastrukturze kolejowej i tramwajowej.

Budowa i badania
eksploatacyjne
pojazdu kolejowo-
-tramwajowego
TRAMKOL-02

Analiza dotyczy w szczególnoœci warunków krakowskich.
Inne podstawowe problemy, zwi¹zane z ruchem pojazdów
dwusystemowych po infrastrukturze kolejowej i tramwajo-
wej, przedstawiono w pracach [2, 3, 6].

Wyznaczenie kszta³tu zmodyfikowanej obrêczy
pojazdu TRAMKOL-02
Za³o¿eniaZa³o¿eniaZa³o¿eniaZa³o¿eniaZa³o¿enia
1. 1. 1. 1. 1. Pojazd TRAMKOL-02 bêdzie zbudowany na bazie typowe-
go pojazdu 105 N. Modyfikacji ulega obrêcz, a ko³o bose i oœ
pozostaj¹ bez zmian.
2. 2. 2. 2. 2. Punktem wyjœcia do modyfikacji obrêczy pojazdu jest profil
standardu UIC, zgodnie z postanowieniami [8]. Modyfikacja
powinna stanowiæ rezultat analizy kszta³tu szyn rowkowych,
stosowanych w torach tramwajowych Krakowa, a tak¿e
uwzglêdniaæ wyniki pionierskich doœwiadczeñ niemieckich
(rejon Karlsruhe – por. [4, 5]).
3. 3. 3. 3. 3. Analiza, o której mowa w za³o¿eniu 2., powinna równie¿
dotyczyæ zu¿ycia szyn tramwajowych, przechodzenia kó³
przez krzy¿ownice tramwajowe oraz uwzglêdniaæ przejazd
obrze¿em przez rowki tam, gdzie – ze wzglêdu na zu¿ycie
pionowe szyn – toczenie ko³a po g³ówce szyny nie jest
mo¿liwe.

TTTTTypy szyn wystêpuj¹cych w torach tramwajowychypy szyn wystêpuj¹cych w torach tramwajowychypy szyn wystêpuj¹cych w torach tramwajowychypy szyn wystêpuj¹cych w torach tramwajowychypy szyn wystêpuj¹cych w torach tramwajowych
KrakKrakKrakKrakKrakowa oraz wybór szyny do szczegó³owej analizyowa oraz wybór szyny do szczegó³owej analizyowa oraz wybór szyny do szczegó³owej analizyowa oraz wybór szyny do szczegó³owej analizyowa oraz wybór szyny do szczegó³owej analizy
profilu kprofilu kprofilu kprofilu kprofilu ko³a pojazdu TRAMKo³a pojazdu TRAMKo³a pojazdu TRAMKo³a pojazdu TRAMKo³a pojazdu TRAMKOLOLOLOLOL-02-02-02-02-02
Na terenie gminy Kraków znajduje siê ponad 170 km poje-
dynczego toru tramwajowego, na których eksploatowane s¹
nastêpuj¹ce typy szyn:
a) na torowiskach wydzielonych (108 km, oko³o 63%):

– kolejowe UIC 60 (16 km, 9,5/14,8%);
– kolejowe S49 (36 km, 21/33,3%);
– rowkowe 180 S i 180 W (51 km, 30/47%);

b) na torowiskach wbudowanych w jezdniê oraz w torach
na zajezdniach (63 km, 37%):
– rowkowe typu 180 S oraz 180 W (42 km, 24,8/67,3%);
– rowkowe typu Ri 60 oraz Ri 60 N (4,3 km, 2,5/6,8%);
– blokowe w p³ytach tzw. torowiska wêgierskiego oraz

szyny innych typów (16,3 km, 9,5/25,9%).
Podane d³ugoœci torów z poszczególnymi typami szyn

nale¿y traktowaæ jako orientacyjne – dane te zaczerpniêto
z Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
UM Krakowa oraz okreœlono na podstawie w³asnych pomia-
rów i oglêdzin.

Z punktu widzenia przejazdu pojazdu TRAMKOL-02, gdzie
– ze wzglêdu na nominaln¹ œrednicê ko³a 654 mm, wyma-
gana jest minimalna wysokoœæ obrze¿a 30 mm [8] – mamy
nastêpuj¹c¹ sytuacjê:
– najbardziej korzystn¹ szyn¹ rowkow¹ jest szyna typu Ri 59

oraz Ri 59 N (g³êbokoœæ rowka 47 mm oraz maksymalna
szerokoœæ rowka 42 mm, co ma szczególnie istotne zna-
czenie przy przejeŸdzie pojazdu przez ³uki o ma³ych pro-
mieniach);

– najbardziej niekorzystn¹ szyn¹ rowkow¹ jest szyna typu
180 S oraz 180 W, a tak¿e szyna blokowa (g³êbokoœæ
rowka 40 mm, maksymalna szerokoœæ 36 mm).
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Wynika z tego, ¿e analiza modyfikacji kszta³tu obrêczy
UIC dla pojazdu TRAMKOL-02 powinna dotyczyæ wspó³pra-
cy z szyn¹ 180 S i 180 W, bowiem ze wzglêdu na:
– nominalne wymiary geometryczne stanowi ona – oprócz

szyn blokowych – newralgiczny typ rowkowej szyny tram-
wajowej;

– czas eksploatacji torowisk z szynami typu 180 S oraz
180 W – na nich bêd¹ wystêpowaæ najwiêksze zu¿ycia,
zw³aszcza pionowe (torowiska wêgierskie pochodz¹ z lat
90., a tylko na ulicy Kalwaryjskiej z 1983 r.).

PPPPPropozycja profilu obrêczy TK-01 pojazdu TRAMKropozycja profilu obrêczy TK-01 pojazdu TRAMKropozycja profilu obrêczy TK-01 pojazdu TRAMKropozycja profilu obrêczy TK-01 pojazdu TRAMKropozycja profilu obrêczy TK-01 pojazdu TRAMKOLOLOLOLOL-02-02-02-02-02
Zagadnienie to przedstawiono na rysunku 1, gdzie pokaza-
no:
a) standardowy profil obrêczy kolejowej AOC z wysokoœci¹

obrze¿a 30 mm;
b) propozycjê zmodyfikowanej obrêczy TK-01, z uwzglêdnie-

niem mo¿liwoœci przejazdu przez krzy¿ownice i zachowa-
niem po³o¿enia tzw. punktu nabiegania obrze¿a (sp³asz-
czenie w lewej dolnej czêœci oraz podciêcie ze strony
prawej);

c) zarys nominalnych wymiarów górnej czêœci szyny kole-
jowej UIC-60 oraz tramwajowej 180 S.

Rys. 1. Schemat uzasadniaj¹cy przyjêcie profilu ko³a pojazdu
TRAMKOL-02

Po przeprowadzeniu szczegó³owej analizy wymiarowej,
tak¿e z uwzglêdnieniem po³o¿enia kó³ wzglêdem osi taboru,
z uwzglêdnieniem ogólnych wymiarów ko³a stosowanego
w Karlsruhe [4, 5] oraz zminimalizowania asymetrii po³o¿e-
nia obrêczy wzglêdem osi ko³a z uwagi na kszta³t obrêczy
surowej, zaproponowano szczegó³owe wymiary obrêczy
(rys. 2).

Analiza geometryczna wspó³pracy obrêczy TK-01Analiza geometryczna wspó³pracy obrêczy TK-01Analiza geometryczna wspó³pracy obrêczy TK-01Analiza geometryczna wspó³pracy obrêczy TK-01Analiza geometryczna wspó³pracy obrêczy TK-01
z szyn¹ tramwajow¹ dla wybranych typów zu¿ycia szynz szyn¹ tramwajow¹ dla wybranych typów zu¿ycia szynz szyn¹ tramwajow¹ dla wybranych typów zu¿ycia szynz szyn¹ tramwajow¹ dla wybranych typów zu¿ycia szynz szyn¹ tramwajow¹ dla wybranych typów zu¿ycia szyn
Zagadnienie to – jako przyk³ad – pokazano na rysunku 3,
gdzie kszta³ty zu¿ytych szyn przedstawiono na podstawie

pomiarów wykonanych przez zespó³ Po-
litechniki Krakowskiej na torowiskach
tramwajowych Krakowa. Z przedstawio-
nych danych wynika, ¿e strefa styku ko³a
z szyn¹ mo¿e wystêpowaæ praktycznie
na ca³ej szerokoœci powierzchni tocznej
g³ówki szyny i poza ni¹. Wystêpuj¹ sy-
tuacje, w których ko³o toczy siê po dol-
nej i bocznej czêœci rowka, i to nie
w strefie krzy¿ownicy, gdzie wystêpuje
specjalny kszta³townik.

Analiza wytrzyma³oœciowa szyny tram-Analiza wytrzyma³oœciowa szyny tram-Analiza wytrzyma³oœciowa szyny tram-Analiza wytrzyma³oœciowa szyny tram-Analiza wytrzyma³oœciowa szyny tram-
wajowej typu 180 S przy obci¹¿eniuwajowej typu 180 S przy obci¹¿eniuwajowej typu 180 S przy obci¹¿eniuwajowej typu 180 S przy obci¹¿eniuwajowej typu 180 S przy obci¹¿eniu
rowkrowkrowkrowkrowka obrze¿em typu TK-01a obrze¿em typu TK-01a obrze¿em typu TK-01a obrze¿em typu TK-01a obrze¿em typu TK-01
Obci¹¿enie tego typu mo¿e wystêpowaæ
równie¿ w trakcie eksploatacji tramwa-
jów z obrze¿em PST, gdzie nominalna
wysokoœæ wynosi 22 mm (rowek nomi-
nalnie ma maksymaln¹ g³êbokoœæ 40 mm,
dopuszczalne zu¿ycie wynosi 18 mm [7],
co – przy zu¿yciu powierzchni tocznej
ko³a – mo¿e lokalnie prowadziæ do „jaz-
dy obrze¿em”). Na rysunku 4 pokazano
model przyjêty do analizy problemu (mo-
del 3D – trójwymiarowy stan naprê¿eñ

Rys. 3. Po³o¿enie ko³a z obrêcz¹
TK-01 wzglêdem szyny
1- profil nominalny szyny,
2 - szyna zu¿yta

Rys. 2. Rysunek wykonawczy
obrêczy TK-01

i odkszta³ceñ). Obliczenia przeprowadzono przy u¿yciu pakie-
tu ALGOR przy nastêpuj¹cych warunkach:
a) szyna podparta w sposób ci¹g³y na pod³o¿u o sztywno-

œci nieskoñczonej;
b) szyna podparta w sposób ci¹g³y na pod³o¿u o sztywno-

œci E2 = 2,1×106 kN/m2;
c) szyna „wisz¹ca” na d³ugoœci 1 m (tzn. na odcinku 1 m

pod³o¿e bardzo s³abe, uniemo¿liwiaj¹ce przeniesienie ob-
ci¹¿eñ szyny, na pozosta³ych odcinkach sztywnoœæ pod-
³o¿a jak dla stali);

d) szyna „wisz¹ca” na d³ugoœci 2 m, na pozosta³ych odcin-
kach – jak w przyk³adzie c).
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Obci¹¿enie przekazywane przez ko³o przyjêto jako quasi-
statyczne (bez efektów dynamicznych) i równe 40 kN (no-
minalnie, statyczne równomierne obci¹¿enie wszystkich kó³
tramwaju 105 N, przy czterech pasa¿erach/m2 powierzchni
pod³ogi tramwaju wynosi 28,4 kN/ko³o). Szynê potraktowa-
no jako cia³o sprê¿ysto-plastyczne, o nastêpuj¹cych parame-
trach materia³owych:
– modu³ Younga: E1 = 2,1×108 kN/m2;
– wspó³czynnik Poissona: 0,3;
– granica plastycznoœci: 600 MPa.

Nie uwzglêdniono naprê¿eñ kontaktowych przyjmuj¹c, ¿e
– zarówno przy przyjeŸdzie przez ¿³obki w krzy¿ownicy, tak
i w tym przypadku – na powierzchni stykaj¹cych siê cia³
w bezpoœrednim otoczeniu, zachodz¹ skomplikowane procesy
utwardzania, œcierania, odkszta³ceñ plastycznych i redystry-
bucji naprê¿eñ w³asnych.

Dodatkowo okreœlono minimalny nacisk ko³a, przy któ-
rym nastêpuj¹ odkszta³cenia plastyczne poza obszarem sty-
ku ko³a z szyn¹.

Przyk³adowe wyniki obliczeñ przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Rozk³ad naprê¿eñ i przemieszczeñ w przypadku szyny „wi-
sz¹cej” na d³ugoœci 2 m (A, B, C i D – jak na rys. 4)

Z pe³nego zakresu obliczeñ wynika, ¿e:
1) lokalne obci¹¿enia rowka szyny wywo³uje poza obszarem

styku naprê¿enia sprê¿yste, które – nawet przy „wisz¹-
cej” szynie – nie przekraczaj¹ oko³o 100 MPa;

2) minimalna wartoœæ si³y, przy której poza obszarem styku
mog³yby wyst¹piæ odkszta³cenia plastyczne szyny, wynosi
490 kN, co wielokrotnie przekracza wystêpuj¹ce w rze-
czywistoœci naciski kó³.

Analiza wytrzyma³oœciowa kAnaliza wytrzyma³oœciowa kAnaliza wytrzyma³oœciowa kAnaliza wytrzyma³oœciowa kAnaliza wytrzyma³oœciowa ko³a tramwajowegoo³a tramwajowegoo³a tramwajowegoo³a tramwajowegoo³a tramwajowego
z obrêcz¹ TK-01 oraz analiza skz obrêcz¹ TK-01 oraz analiza skz obrêcz¹ TK-01 oraz analiza skz obrêcz¹ TK-01 oraz analiza skz obrêcz¹ TK-01 oraz analiza skurczu po na³o¿eniuurczu po na³o¿eniuurczu po na³o¿eniuurczu po na³o¿eniuurczu po na³o¿eniu
obrêczy na kobrêczy na kobrêczy na kobrêczy na kobrêczy na ko³o boseo³o boseo³o boseo³o boseo³o bose
Zagadnienie to pokazano na rysunkach 6–8. Do analizy wy-
trzyma³oœciowej zastosowano pakiet programów ALGOR,
a do analizy skurczu pakiet programów metody elementów
skoñczonych KO£O-PC.

Rys. 4. Model przyjêty do analizy – trójwymiarowy stan naprê¿eñ i odkszta³ceñ
E1 - modu³ Younga szyny, E2 - modu³ Younga pod³o¿a, A, B, C, D - punkty,
w których wyznaczono maksymalne przemieszczenia
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Rys. 7. Rozk³ad maksymalnych naprê¿eñ w kole TRAMKOL-02

Rys. 6. Model ko³a pojazdu TRAMKOL-02

Analizê wytrzyma³oœciow¹ przeprowadzono przy u¿yciu
modelu, pokazanego na rysunku 6, traktuj¹c stal jako ma-
teria³ sprê¿ysty o parametrach, jak wymieniono, a obci¹¿e-
nie pionowe przyjêto 60 kN, poziome – 100 kN. Podobnie
jak przy analizie wytrzyma³oœciowej szyny przyjêto, ¿e wspó³-
pracuj¹ce ze sob¹ elementy (ko³o i szyna) s¹ przystosowa-
ne do przyjmowania obci¹¿eñ kontaktowych i analiza wszyst-
kich zjawisk kontaktowych nie jest tutaj potrzebna. Wyniki
pokazano na rysunku 7. Z danych tych wynika, ¿e maksymal-
ne naprê¿enia nie przekraczaj¹ w tym przypadku 284 MPa.
Wynika st¹d, ¿e obci¹¿enia, jakie mog¹ wyst¹piæ w trakcie
normalnej eksploatacji ko³a z poszerzonym obrze¿em (przy
jeŸdzie po szynie, a nie po asfalcie zewnêtrzn¹ powierzch-

ni¹ toczn¹) nie powinny wywo³ywaæ w kole i osi taboru
¿adnych niekorzystnych zjawisk w stosunku do obci¹¿enia
ko³a z typow¹ obrêcz¹. Odrêbnym zagadnieniem jest zwiêk-
szona masa obrêczy – zagadnienie to nie bêdzie analizowane
teoretycznie, bêdzie natomiast testowane podczas badañ
eksploatacyjnych ca³ego pojazdu.

Analizê skurczu przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy
niesymetryczne po³o¿enie obrêczy wzglêdem osi ko³a nie
wp³ynie niekorzystnie na stan naprê¿eñ w³asnych po na³o-
¿eniu na gor¹co i ostygniêciu obrêczy. Poniewa¿ podczas
monta¿u nie dokonywano pomiarów umo¿liwiaj¹cych okre-
œlenie wcisku skutecznego, do obliczeñ przyjêto wartoœci
maksymalnego wcisku konstrukcyjnego, ustalonego w opar-
ciu o odchy³ki wymiaru œrednicy tarczy ko³a i obrêczy.

Na rysunku 8 przedstawiono rozk³ad naprê¿eñ zreduko-
wanych w tarczy i obrêczy ko³a wywo³ane maksymaln¹ war-
toœci¹ wcisku Wmax = 0,85 mm. Przeprowadzona analiza
wytrzyma³oœciowa po³¹czenia skurczowego nie wykaza³a
deformacji elementów po³¹czenia w wyniku niesymetrycz-
nego osadzenia obrêczy na tarczy ko³a, a stwierdzone war-
toœci naprê¿eñ sugeruj¹ szczególn¹ ostro¿noœæ w przypad-
ku napraw zu¿ytych obrêczy przez napawanie.

Rys. 8. Naprê¿enia zredukowane wywo³ane wciskiem 0,85 mm
(poziomy naprê¿eñ w MPa)

PPPPPodsumowanieodsumowanieodsumowanieodsumowanieodsumowanie
Z przeprowadzonej analizy geometryczno-
-wytrzyma³oœciowej obrêczy TK-01, jej
wspó³pracy ko³a z szyn¹ rowkow¹ przy ró¿-
nych stanach zu¿ycia szyny wynika, ¿e –
po przeprowadzeniu empirycznych badañ
geometrycznych i defektoskopowych – za-
proponowany kszta³t obrêczy mo¿e byæ
dopuszczony do próbnej eksploatacji w po-
jeŸdzie TRAMKOL-02.

Wykonanie i na³o¿enie obrêczy na
ko³a bose tramwaju 105 N
Wykonanie surowych obrêczy powierzono
Hucie Bankowy, a wytoczenie profilu we-
d³ug rysunku konstrukcyjnego, opracowane-
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go przez zespó³ Politechniki Krakowskiej, przy uwzglêdnie-
niu uwag i konsultacji specjalistów z MPK, powierzono Miej-
skiemu Zak³adowi Naprawy Tramwajów (MZNT), sp. z o.o.
w Krakowie. MZNT wykona³ równie¿ monta¿ obrêczy na
ko³ach bosych, natomiast monta¿ kó³ na osiach tramwaju
wykonano w zajezdni Podgórze MPK - SA w Krakowie.

Oglêdziny, pomiary parametrów geometrycznych
oraz badania defektoskopowe obrêczy
Stan wyjœciowyStan wyjœciowyStan wyjœciowyStan wyjœciowyStan wyjœciowy
Stanem wyjœciowym by³y obrêcze surowe, nieobrobione
mechanicznie, wykonane przez Hutê Bankow¹ zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w warunkach JT/28/99.

Wymiary geometryczne obrêczy
Œrednica okrêgu tocznego [mm] 660 +8

Œrednica wewnêtrzna [mm] 540 –10

Szerokoœæ obrêczy [mm] 139 –1
+3

Masa obrêczy [kg] 154
Warunki techniczne wykonania i odbioru by³y zgodne

z PN-61/K-91054.

Stan po obróbce mechanicznej i po osadzeniuStan po obróbce mechanicznej i po osadzeniuStan po obróbce mechanicznej i po osadzeniuStan po obróbce mechanicznej i po osadzeniuStan po obróbce mechanicznej i po osadzeniu
na tarczy kna tarczy kna tarczy kna tarczy kna tarczy ko³ao³ao³ao³ao³a
Obrêcze zosta³y obrobione mechanicznie do profilu TK-01,
zgodnie z parametrami geometrycznymi podanymi na rysun-
ku konstrukcyjnym. Nastêpnie przeprowadzono monta¿ po-
legaj¹cy na skurczowym osadzeniu obrêczy na tarczy ko³a.
Po up³ywie 24 godzin mo¿na by³o przeprowadziæ badania de-
fektoskopowe pozwalaj¹ce na wyeliminowanie obrêczy
uszkodzonych w wyniku powsta³ych naprê¿eñ monta¿owych.
Badania przeprowadzono przy zastosowaniu przenoœnego de-
fektoskopu ultradŸwiêkowego DI-60 z odpowiednio dobrany-
mi g³owicami zgodnie z instrukcj¹ CNTK 3055/11. W wyni-
ku przeprowadzonych badañ ultradŸwiêkowych obrêczy
tramwaju TRAMKOL-02 nie stwierdzono wad oraz pêkniêæ
materia³owych i monta¿owych.

Stan w trakcie eksploatacjiStan w trakcie eksploatacjiStan w trakcie eksploatacjiStan w trakcie eksploatacjiStan w trakcie eksploatacji
W trakcie eksploatacji obrêcze zosta³y przebadane powtór-
nie po przebiegu oko³o 400 km, przy zachowaniu tych sa-
mych parametrów jak poprzednio. Równie¿ i w tym przypad-
ku nie stwierdzono pêkniêæ materia³owych i monta¿owych.

Dodatkowo dokonano rutynowego sprawdzenia stanu
czêœci biegowych pojazdu TRAMKOL-02 po przejechaniu
oko³o 400 km. Przebieg by³ niewielki, ale obci¹¿enia znacz¹-
ce; przejazdy przez zanieczyszczone rowki, po „wystaj¹cym”
asfalcie i betonie, przy wystêpowaniu œniegu, lodu i w tem-
peraturach dochodz¹cych do –12°C. Nie stwierdzono ¿ad-
nych istotnych zmian w czêœciach biegowych, a odchylenia
od wymiarów nominalnych by³y w granicach b³êdu pomiaru
(maksymalnie 1 mm).

Okreœlenie tras jazd próbnych pojazdu TRAMKOL-02
Zadanie to wykonano w porozumieniu z PKP, MPK oraz
Wydzia³em Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska
UM Krakowa. Trasy przejazdu TRAMKOL-02 po torach kole-
jowych (ci¹gniêtego przez specjalnie do tego celu dostoso-

wan¹ drezynê spalinow¹) wyznaczono bior¹c pod uwagê na-
stêpuj¹ce kryteria:
a) przejazd powinien odbywaæ siê po trasach, na których

wystêpuje wiele, silnie obci¹¿onych (a wiêc potencjalnie
zu¿ytych) rozjazdów kolejowych, zw³aszcza krzy¿owych
podwójnych;

b) przejazd powinien odbywaæ siê zarówno po trasach bar-
dzo dobrze utrzymanych (magistrala E-30), jak i na tra-
sach, gdzie tory s¹ œrednio lub bardzo Ÿle utrzymane
(w tym bocznice, gdzie z regu³y wystêpuj¹ ponadnorma-
tywne poszerzenia toru);

c) dobieraj¹c trasy przejazdu nale¿y uwzglêdniæ planowane
relacje, obs³ugiwane przez tramwaje dwusystemowe
w ramach zintegrowanego systemu transportu szynowe-
go w Krakowie (por. [1]).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze kryteria zaproponowano

nastêpuj¹ce trasy przejazdu dla TRAMKOLA-02:
1. Kraków Towarowy – Kraków G³ówny – Kraków P³aszów

– Pod³ê¿e – Niepo³omice;
2. Niepo³omice – Pod³ê¿e – Nowa Huta – Batowice – Kra-

ków Towarowy;
3. Kraków Towarowy – Kraków Mydlniki – Balice (boczni-

ca), i z powrotem;
4. Kraków Towarowy – Kraków G³ówny – Kraków Bie¿anów

– Wieliczka – bocznica Kopalni Soli w Wieliczce;
5. Wieliczka – Kraków Bie¿anów – Kraków P³aszów – Kra-

ków D¹bie – Kraków Towarowy.
Ca³kowita d³ugoœæ tras na sieci PKP, z uwzglêdnieniem

jazd przygotowawczych, manewrów, itd., wynosi ponad
100 km.

W odniesieniu do tras próbnych jazd po sieci tramwa-
jowej Krakowa wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
a) uwzglêdnienie w mo¿liwie istotnym stopniu planowanych

relacji w ramach zintegrowanego systemu tramwajowo-
-kolejowego w Krakowie;

b) uwzglêdnienie przejazdów przez mocno obci¹¿one i zu-
¿yte krzy¿ownice (wiele jazd po zajezdni i po pêtlach) oraz
przez tory z ró¿nymi typami szyn, przy ró¿nym stopniu zu-
¿ycia;

c) trasy powinny obejmowaæ te linie tramwajowe, gdzie
przygotowanie torowiska z uwagi na wysadziny asfaltu i be-
tonu bêdzie wymagaæ mo¿liwie ma³ego nak³adu pracy.
Bior¹c pod uwagê tak sformu³owane kryteria przyjêto

4 trasy ³¹cznej d³ugoœci oko³o 47 km (przejazdy na tych tra-
sach wielokrotnie powtarzano). Jazdy testowe na odcinkach
kolejowych i tramwajowych wykonano na ³¹cznej d³ugoœci
oko³o 400 km (100 km po torach kolejowych, 300 km po
torach tramwajowych).

Przeprowadzenie doraŸnej konserwacji torów
i naprawy nawierzchni drogowej
Wykonanie tych zabiegów by³o konieczne z uwagi na:
a) zanieczyszczenie rowków na g³êbokoœci poni¿ej 22 mm

od poziomu g³ówki szyny – tych zanieczyszczeñ nie s¹
w stanie usun¹æ standardowe tramwaje;

b) usuniêcie nadmiaru asfaltu i betonu w torach wbudowa-
nych w jezdniê i na przejazdach na torowiskach wydzie-
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lonych na szerokoœci 4,5–6 cm od zewnêtrznej krawêdzi
g³ówki szyny.
W trakcie wykonywania pomiarów stanu toru i zabiegu

oczyszczania rowków okaza³o siê, ¿e w wielu miejscach –
zw³aszcza w tzw. torowiskach wêgierskich – zalega na dnie
warstwa zanieczyszczeñ bardzo trudnych do usuniêcia, na-
wet pod naciskiem obrze¿a TK-01.

Przygotowanie pojazdu do badañ
Zadanie to obejmowa³o zdjêcie dywaników gumowych oraz
wyciêcie otworu przy schodach, znajduj¹cych siê przy tyl-
nych drzwiach. Ponadto wyprowadzono kabel, ³¹cz¹cy Ÿró-
d³o napiêcia 12 V z lamp¹, potrzebn¹ do oœwietlenia filmo-
wanej strefy kontaktu ko³a z szyn¹. Zrezygnowano z budowy
specjalnego stanowiska dla kamery, zadowalaj¹c siê filmo-
waniem „z rêki”.

Jazdy próbne pojazdu TRAMKOL-02
po torach tramwajowych i kolejowych
oraz wyniki badañ wykonanych podczas tych jazd
Podczas próbnych jazd przeprowadzono nastêpuj¹ce bada-
nia, oglêdziny i obserwacje:
a) filmowanie obszaru styku ko³a z szyn¹ – realizowane we-

wn¹trz tramwaju – na odcinkach prostych, ³ukach ko³o-
wych oraz przy przejeŸdzie przez rozjazdy i skrzy¿owania
torów;

b) filmowanie przejazdu ko³a przez strefê krzy¿ownicy tram-
wajowej i kolejowej – realizowane na zewn¹trz pojazdu;

c) prowadzenie oglêdzin kó³ oraz okreœlanie subiektywnych
wra¿eñ akustycznych podczas przejazdu TRAMKOL-02
oraz typowych tramwajów 105 N i typowych pojazdów
szynowych, poruszaj¹cych siê po tym samym torze tram-
wajowym i kolejowym z porównywaln¹ prêdkoœci¹;

d) ankietowanie subiektywnego odczucia motorniczych,
maj¹ce na celu porównanie stabilnoœci ruchu pojazdu
TRAMKOL-02 z typowymi tramwajami 105 N.
Jazdy wykonywano z ró¿nymi prêdkoœciami, od oko³o

5 km/h do oko³o 70 km/h. Zarejestrowane podczas filmowa-
nia obrazy poddano analizie komputerowej przy zastosowa-
niu profesjonalnego magnetowidu Panasonic typ AG4700
oraz karty analogowo-cyfrowej. Przyk³adowe wyniki badañ
pokazano na rysunkach 9–11. Rysunek 9 pokazuje obraz sty-
ku ko³a z szyn¹ z wnêtrza tramwaju na torze tramwajowym.
Na rysunku 10 pokazano wzglêdne przemieszczenia po-
przeczne ko³a TRAMKOLU-02 wzglêdem szyny, wyznaczone
na podstawie przejazdu pojazdu ze sta³¹ (w przybli¿eniu)
prêdkoœci¹ oko³o 50 km/h na 201-metrowym odcinku testo-
wym na ³uku ko³owym o promieniu oko³o 105 m na ulicy
Kapelanka. Rysunek 11 pokazuje wzglêdne przemieszczenia
poprzeczne ko³a wzglêdem szyny na odcinku toru kolejowe-
go d³ugoœci 1 km, na ma³ej obwodowej w regionie Olszy.
Pojazd porusza³ siê w przybli¿eniu ze sta³¹ prêdkoœci¹, rów-
n¹ 60 km/h.

Wyniki przeprowadzonych wywiadów/ankiet wœród mo-
torniczych oraz obserwacje i wra¿enia, odczuwane podczas
jazdy pojazdu TRAMKOL-02 wewn¹trz i na zewn¹trz pojaz-

Rys. 9. Kontakt ko³a z szyn¹ – widok z wnêtrza pojazdu

Rys. 10. Przemieszczenia poprzeczne ko³a wzglêdem szyny, ³uk ko³owy ul. Kapelanka

Rys. 11. Przemieszczenia poprzeczne ko³a wzglêdem szyny, odcinek prosty Olsza

du, tak¿e w porównaniu z typowym tramwajem 105 N oraz
typowymi pojazdami kolejowymi, s¹ nastêpuj¹ce:
1) ruch pojazdu TRAMKOL-02 po wydzielonych torowiskach

tramwajowych oraz wbudowanych w jezdniê, ale przy
ca³kowicie oczyszczonych rowkach i braku „wystaj¹cego”
asfaltu i betonu, jest co najmniej tak stabilny jak typo-
wego pojazdu 105 N – w odczuciu kilku motorniczych
pojazd „lepiej trzyma siê toru” i wykazuje wiêksz¹ sta-
bilnoœæ biegu;

2) przejazd przez te odcinki torowiska tramwajowego, gdzie
pomimo wstêpnego wykonania zabiegów i napraw wy-
stêpuj¹ wysadziny asfaltu i betonu lub/i zanieczyszcze-
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nia rowka, powoduj¹ce jazdê „obrze¿em”, jest wyraŸnie
mniej stabilny od typowego tramwaju 105 N, co siê
objawia:
– wyraŸnie g³oœniejszym toczeniem, odczuwanym zarów-

no wewn¹trz, jak i na zewn¹trz pojazdu;
– wzmo¿onymi drganiami kó³ i ca³ego pojazdu, obserwo-

wanymi i odczuwanymi wewn¹trz i na zewn¹trz po-
jazdu;

– odczuwanym przez motorniczych „podnoszeniem” po-
jazdu w tych regionach oraz „iskrzeniem” kó³;

3) przejazd pojazdu TRAMKOL-02 przez tory kolejowe jest
bardzo stabilny, z wyj¹tkiem odcinków, gdzie wystêpuj¹
ponadnormatywne poszerzenia toru i zbyt du¿e luzy na
po³¹czeniach szyn; podczas przejazdu przez rozjazdy ko-
lejowe, w tym krzy¿owe, nie wystêpuj¹ ¿adne dodatko-
we odczucia, w stosunku do przejazdu typowych pojaz-
dów kolejowych.

Analiza wyników badañ oraz wnioski i zalecenia
w odniesieniu do warunków technicznych,
jakim ma odpowiadaæ infrastruktura tramwajowa
z uwagi na ruch pojazdów dwusystemowych
Analizê wyników badañ odniesiono odrêbnie do stanu kó³,
badañ zachowania siê pojazdu na podstawie filmowania
regionu styku ko³a z szyn¹, a oddzielnie w stosunku do su-
biektywnych odczuæ motorniczych, zespo³u badawczego
i wspomagaj¹cego.

Analiza wyników badañ i oglêdzin stanu kó³Analiza wyników badañ i oglêdzin stanu kó³Analiza wyników badañ i oglêdzin stanu kó³Analiza wyników badañ i oglêdzin stanu kó³Analiza wyników badañ i oglêdzin stanu kó³
i czêœci biegowych pojazdu TRAMKi czêœci biegowych pojazdu TRAMKi czêœci biegowych pojazdu TRAMKi czêœci biegowych pojazdu TRAMKi czêœci biegowych pojazdu TRAMKOLOLOLOLOL-02-02-02-02-02
1. 1. 1. 1. 1. Ko³a pojazdu, poddane bardzo intensywnym, tak¿e mimo-
œrodowym obci¹¿eniom z uwagi na przejazd przez niedosta-
tecznie dobrze przygotowane i oczyszczone tory tramwajo-
we, w trudnych warunkach klimatycznych (œnieg, oblodzenie
szyn, jazdy w temperaturach przy gruncie –15°C) wykazuj¹
bardzo dobr¹ odpornoœæ. Obrazuj¹ to dane, uzyskane w trak-
cie eksploatacji, po przejeŸdzie oko³o 400 km:
a) odchylenia od wymiarów nominalnych (wyjœciowych) –

maksymalnie 1 mm, œrednio – 0,2 mm;
b) zmiana twardoœci – œredni wzrost o 20%;
c) zmiana naprê¿eñ – œrednio o 180 MPa (korzystna relak-

sacja naprê¿eñ);
d) obecnoœæ mikropêkniêæ w stosunku do stanu wyjœciowe-

go – brak;
e) w¿ery na powierzchni tocznej kó³ i obrze¿ach – brak;
f) ogólny stan czêœci biegowych w stosunku do stanu wyj-

œciowego – bez zmian.
2. 2. 2. 2. 2. Z uwagi na badania i oglêdziny stanu kó³ i obrêczy, po
przeprowadzeniu próbnych jazd TRAMKOL-02 nale¿y stwier-
dziæ, ¿e nie ma podstaw do zmian w przyjêtym kszta³cie
obrêczy TK-01 i nale¿y je przyj¹æ do dalszych prób i testów
w ramach serii pojazdów TRAMKOL.

Analiza wyników badañ wspó³pracy pojazdu TRAMKAnaliza wyników badañ wspó³pracy pojazdu TRAMKAnaliza wyników badañ wspó³pracy pojazdu TRAMKAnaliza wyników badañ wspó³pracy pojazdu TRAMKAnaliza wyników badañ wspó³pracy pojazdu TRAMKOLOLOLOLOL-02-02-02-02-02
z torem tramwajowym i kz torem tramwajowym i kz torem tramwajowym i kz torem tramwajowym i kz torem tramwajowym i kolejowymolejowymolejowymolejowymolejowym
1. 1. 1. 1. 1. Kinematyczna analiza wspó³pracy ko³a z szyn¹ (wzglêd-
ne przemieszczenia poprzeczne, trajektoria pionowa w cza-

sie przejazdu przez krzy¿ownice tramwajowe) wskazuje, ¿e
obrêcze TK-01 zamontowane do typowego tramwaju 105 N
daj¹ stabilny ruch pojazdu, a amplitudy wê¿ykowania miesz-
cz¹ siê w granicach dopuszczalnych. Dotyczy to tych od-
cinków torowiska tramwajowego, gdzie nie wystêpuje
toczenie kó³ po asfalcie i betonie lub obrze¿em, po zanie-
czyszczonym dnie rowka. Dotyczy to tak¿e tych odcinków
toru kolejowego, gdzie nie wystêpuj¹ ponadnormatywne
poszerzenia toru i ponadnormatywne luzy na po³¹czeniach
szyn. Generalnie, zachowanie siê pojazdu na torze kolejowym
jest bardziej stabilne ni¿ na torze tramwajowym.
2. 2. 2. 2. 2. Wprowadzenie do normalnej eksploatacji pojazdów tram-
wajowo-kolejowych z obrêczami typu TK-01 wymaga w³a-
œciwego przygotowania torowisk tramwajowych (usuniêcia
wystaj¹cego ponad jezdniê asfaltu i betonu oraz oczyszcze-
nia rowków) oraz kolejowych (likwidacjia ponadnormatyw-
nych poszerzeñ toru i ponadnormatywnych luzów na stykach
szyn).
3. 3. 3. 3. 3. Na podstawie przeprowadzonych badañ przemieszczeñ
ko³a wzglêdem szyn nale¿y stwierdziæ, ¿e nie ma podstaw
do przyjêcia hipotezy o zmianie profilu obrêczy TK-01 do
dalszych badañ pojazdów serii TRAMKOL.

Analiza wyników badañ subiektywnych odczuæ podczasAnaliza wyników badañ subiektywnych odczuæ podczasAnaliza wyników badañ subiektywnych odczuæ podczasAnaliza wyników badañ subiektywnych odczuæ podczasAnaliza wyników badañ subiektywnych odczuæ podczas
próbnych jazd pojazdu TRAMKpróbnych jazd pojazdu TRAMKpróbnych jazd pojazdu TRAMKpróbnych jazd pojazdu TRAMKpróbnych jazd pojazdu TRAMKOLOLOLOLOL-02-02-02-02-02
1. 1. 1. 1. 1. Pojazd TRAMKOL-02 z obrêczami typu TK-01 wykazuje
przynajmniej tak¹ sam¹ stabilnoœæ biegu jak tramwaje typu
105 N wszêdzie tam, gdzie torowisko i jezdnia s¹ odpowied-
nio przygotowane. Dotyczy to odczucia drgañ, ha³asu oraz
ogólnego wra¿enia komfortu jazdy.
2. 2. 2. 2. 2. Tam, gdzie asfalt lub beton wystaje nad poziom g³ówki
szyny albo/i zanieczyszczone s¹ rowki w torowiskach tram-
wajowych, a tak¿e tam, gdzie wystêpuj¹ ponadnorma-
tywne poszerzenia toru i luzy w stykach szyn, wystêpuje
wyraŸne, subiektywne odczucie wiêkszych drgañ, ha³asu
i ogólnego pogorszenia komfortu jazdy. Generalnie, podczas
jazdy TRAMKOL-02 po torach kolejowych wystêpuje znacz¹-
ce odczucie wiêkszej stabilnoœci ni¿ w czasie jazdy po to-
rach tramwajowych, co potwierdzaj¹ badania kinematyczne.
3. 3. 3. 3. 3. Na podstawie analizy subiektywnych odczuæ podczas
przejazdu pojazdu TRAMKOL-02 po torach kolejowych i tram-
wajowych nie ma podstaw do jakichkolwiek zmian w profi-
lu obrêczy TK-01 i dalszych badañ.

***
Na podstawie przeprowadzonych badañ i analiz, a tak¿e
dodatkowych rozwa¿añ, formu³owano projekt wytycznych
projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych
z uwagi na ruch pojazdów dwusystemowych. Projekt przed-
stawiono do konsultacji odpowiednim s³u¿bom UM Krakowa.
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