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Włodzimierz Czyczuła

Naprawa pęknięcia szyny 
w torze bezstykowym
W artykule przedstawiono analizę skutków pęknięcia szy-
ny przy zastosowaniu oryginalnego modelu, uwzględnia-
jącego przemieszczenia ciągłej (nie pękniętej) szyny. Wy-
kazano, że – jeśli pęknięcie zachodzi tylko w jednej 
szynie, co ma miejsce zazwyczaj – to w szynie ciągłej za-
wsze towarzyszy temu przemieszczenie wzdłużne oraz 
powstają dodatkowe siły. Ostateczna naprawa pęknięcia 
szyny musi zatem uwzględniać również regulację naprę-
żeń w szynie nie pękniętej. Nie zależy to bowiem od wa-
runków przeprowadzenia ostatecznej naprawy pękniętej 
szyny (jak stanowią przepisy D1), ale od warunków, w ja-
kich pękła szyna (w tym szczególnie od nieznanych para-
metrów stanu nawierzchni, tzn. oporów wzdłużnych).

Klasyczna analiza stanu sił i przemieszczeń wskutek pęknięcia 
szyny w torze bezstykowym prowadzona jest przy zastosowaniu 
ciernego modelu oporu wzdłużnego podłoża szynowego i – co 
istotniejsze – przy założeniu, że szyna ciągła (nie pęknięta) nie 
podlega jakimkolwiek przemieszczeniom [1, 3, 4]. To ostatnie za-
łożenie – ukształtowane przez wiele lat w literaturze przedmiotu 
– znalazło się także w aktualnej instrukcji D1 [6]. Przepisy te – 
zarówno w odniesieniu do doraźnej, jak i ostatecznej naprawy 
pękniętej szyny – opisują czynności, jakich należy dokonać w to-
ku pękniętym. W odniesieniu do ostatecznej naprawy pękniętej 
szyny w instrukcji [6] znajduje się sformułowanie: „Jeżeli warun-
ki przeprowadzenia naprawy ostatecznej pęknięcia szyny w torze 
bezstykowym mogłyby doprowadzić do powstania w tokach szy-
nowych różnych temperatur neutralnych o wartość większą niż 
10°C, to należy przeciąć tok nie pęknięty i dokonać w nim analo-
gicznej naprawy, jak w toku pękniętym…”.

Tymczasem – jak pokażemy na podstawie pogłębionej anali-
zy modelu, przedstawionego w pracy [2] – to nie warunki prze-
prowadzenia ostatecznej naprawy, lecz natura zjawiska powodują, 
że stan szyny ciągłej ulega istotnym zmianom. Wykażemy przy 
tym, że – niezależnie od parametrów stanu toru w chwili pęknię-
cia (oporów wzdłużnych podsypki i przytwierdzeń) – należy doko-
nać odprężenia toku ciągłego, czyli że naprawa dotyczy zawsze 
obu toków szynowych. 

Klasyczny model pęknięcia szyny
Klasyczna analiza pękniętej szyny opiera się na następujących za-
łożeniach.
1.  Pęknięciu ulega jedna szyna. W toku rozważań mechanizm 

pęknięcia nie jest analizowany.
2.  Przed pęknięciem szyna poddana jest jednorodnemu spadko-

wi temperatury ∆T, w odniesieniu do jednorodnej temperatury 
początkowej (neutralnej) Tn.

3.  Szyna, nieskończonej długości, stanowi belkę idealnie spręży-
stą, scharakteryzowaną stałymi: E – moduł Younga [kN/m2];  
α – współczynnik liniowej rozszerzalności liniowej [1/°C];  

Ar – pole powierzchni przekroju poprzecznego. Charakterystyki 
te są stałe na całej długości analizowanego odcinka toru.

4.  Szyna, która ulega pęknięciu, spoczywa na ciągłym podłożu, 
scharakteryzowanym jednym parametrem rc [kN/m], jako jed-
nostkowym oporem tarcia.

5.  Pomija się mimośród działania oporu podłoża względem osi 
szyny (belki). Przy tym założeniu związek między wartością 
siły wzdłużnej a oporem ma postać:

dN— = rc (1)
dx

6.  Pęknięcie szyny nie ma żadnego wpływu na stan sił i prze-
mieszczeń toku ciągłego (to założenie przyjmowano milcząco, 
nie wyrażając go explicite).

7.  Między wartością siły wzdłużnej N a przemieszczeniami 
wzdłużnymi u oraz przyrostem temperatury ∆T istnieje nastę-
pujący związek konstytutywny:
  du  
N(x) = E · Ar ·  — – α · ∆T  (2)
  dx  

Przy tych założeniach równanie różniczkowe przemieszczeń 
wzdłużnych pękniętej szyny ma postać:

 du2

E · Ar ·  —–  = rc (3)
 dx2

Bezpośrednie, dwukrotne całkowanie tego równania oraz upo-
rządkowanie uzyskanego wyrażenia prowadzi do rozwiązania ogól-
nego w postaci:

 rcu(x) =  ————  · x2 + u1 · x + u0 (4)
 2 · E · Ar

gdzie:
u0, u1  – stałe całkowania, które wyznaczymy z warunków brze-

gowych;
u(x = lbr) = 0 – przemieszczenia na końcu tzw. odcinka oddy-

chającego są równe zeru (przyjęcie tego warunku też 
wymaga przeprowadzenia odpowiedniego rozumowa-
nia, por. [2]);

N(x = lbr) = α∆TEAr – tzn. siła wzdłużna w szynie na końcu 
odcinka oddychającego równa jest sile termicznej 
przed jej pęknięciem.

Wykorzystując związek (2) oraz uwzględniając zależność (por. 
[2]): 

α · ∆T · E · ArIbr = —————– (5) 2rc

po przekształceniach otrzymamy rozwiązanie równania (3), a naj-
większe przemieszczenie pękniętej szyny (a nie luz, powstały 
wskutek pęknięcia) wyniesie:

 
(α · ∆T)2 · E · ArIbr = —————— (6) 2rc
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EAr – sztywność podłużna jednej szyny [kN],

   ksub  1 
βs =  —–  —  ,
  √ EAr  m 

 u pmaxε = ——; gdzie u pmax  –  maksymalne przemieszczenie szyny 
pękniętej, w strefie odpowiedzi pla-
stycznej; 

jest wymuszeniem kinematycznym dla szyny ciągłej. 

Przyjęcie funkcji wymuszenia w postaci (8) nie oznacza roz-
wiązania problemu dla pękniętej szyny. Zakładając tę postać funk-
cji, jako przedłużenie rozwiązania sprężystego na odcinek [0, lbr], 
upraszczamy jedynie postać równania dla szyny ciągłej. Nato-
miast pomocnicza liczba ε, określająca stosunek maksymalnego 
przemieszczenia dla części plastycznej w odniesieniu do granicz-
nego przemieszczenia sprężystego, zostanie dalej określona. 

Powstała w wyniku pęknięcia szyny przerwa w toku szyno-
wym, przy założeniu pełnej symetrii zjawiska, równa jest podwo-
jonej wartości u0, a siła wzdłużna w punkcie pęknięcia równa jest 
zeru. Zgodnie z założeniem (6) szyna ciągła nie jest w ogóle ana-
lizowana.

Prawdopodobnie ze względu na prostotę uzyskanych wyników 
oraz – intuicyjnie – prawidłowy opis fizyczny zjawiska (im więk-
szy spadek temperatury oraz im mniejszy opór wzdłużny tym 
większa przerwa w toku szynowym), przedstawiony model stał się 
(nie tylko w Polsce) obowiązującym sposobem interpretacji pęk-
nięcia szyny. Konsekwencją tego stał się również – niestety – 
sposób naprawy pęknięcia szyny. 

Sprężysto-plastyczny model podłoża szynowego 
wraz z uwzględnieniem przemieszczeń szyny ciągłej 
(nie pękniętej)
Założenia
Przyjmijmy następujące założenia (rys. 1):

Rys. 1. Model nawierzchni do analizy pęknięcia szyny

1.  Przed pęknięciem obie szyny są poddane jednorodnemu 
spadkowi temperatury ∆T w odniesieniu do jednorodnej tem-
peratury początkowej Tn.

2.  Założenia 1, 5, 7 modelu klasycznego, a – w odniesieniu do 
obu szyn także założenie 3 – pozostają w mocy.

3.  Wzdłużny opór przytwierdzeń i podsypki jest biliniowy, opisa-
ny – odpowiednio – sztywnością i oporem granicznym: przy-
twierdzenia – (kf , rfo) oraz podsypki – (kb, rbo).

4.  Podkłady traktujemy jako bryły sztywne, a opór obrotu w przy-
twierdzeniu uwzględniamy poprzez zastępczy opór wzdłużny 
(por. [4]).

5.  Sprężysta odpowiedź pękniętej szyny ogranicza przemieszcze-
nie:
 rou1

e ≤ ulim =  —– (7)
 ksub

gdzie:
ro = min(rfo, rbo)  –  mniejsza wartość oporu granicznego pod-

sypki i przytwierdzeń [kN/m], kf · kb
ksub = ——— – zastępcza sztywność podłużna przy ruchu  
 kf + kb  podłużnym jednej szyny [kN/m2].

6.  Odpowiedź ciągłej, nie pękniętej szyny, przebiega w zakresie 
sprężystym, a funkcja (por. rys. 2):

u1
e(x) = ulim · (1 + ε) · e–β s · x (8)

gdzie:
lbr  – długość odcinka oddychającego dla odpowiedzi czysto pla-

stycznej    α · ∆T · EAr   lbr =  ————–
    ro

sub

sub

ulim
sub

Rys. 2.  Funkcja, która stanowi wymuszenie kinematyczne dla szyny ciągłej (nie pęk-
niętej)

Odpowiedź szyny ciągłej 
Z założenia 6 wynika, że rozważamy odpowiedź szyny ciągłej 
w zakresie sprężystym, a funkcję wymuszenia przemieszczeń 
określa wzór (8). Równanie równowagi szyny ciągłej, po pomno-
żeniu funkcji „wymuszenia” przez zastępczą sztywność wzdłużną 
oraz uporządkowaniu, ma postać:

 
 d2u2  ksub  ro —– – β2

s · u2 = —– · u1 = —– (1 + ε) · e–βs·x (9)
 dx  EAr  EAr

Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego, przy przyjęciu 
warunku brzegowego: u2→0,  dla x→∞, opisuje formuła:

u u2 = B · e–βs·x (10)

Rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego znajdziemy 
stosując metodę uzmienniania stałej, tzn. przy założeniu, że roz-
wiązanie da się przedstawić w postaci:

u2(x) = B(x) · e–βs·(x) (11)

Podstawiając wyrażenie (11) do równania (9), otrzymamy:
 
 d2B  dB  ro (1 + ε)
 —– – 2β2

s ·  —– = ————  (12)
 dx2  dx  EAr

Równanie to spełnia funkcja:

B(x) = C · x + D (13)

gdzie:
C, D – stałe.
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subsub

Ze wzorów (12) oraz (13) wyznaczymy wartość stałej C, 
a funkcja B przyjmie postać:

 
 ro (1 + ε)
B(x) = ———— · x + D (14)
 EAr · βs

Ostatecznie, rozwiązanie problemu, przyjmując warunek brze-
gowy:

dla x = 0,  u2 = 0⇒D = 0 (15)
otrzyma postać:

 
 ro (1 + ε)
u2(x) = ———— · x ·e–βs x (16)
 EAr · βs

Maksymalna wartość przemieszczenia występuje w punkcie 
(por. rys. 3):

 1   EArx|
u2

max = — =  —– (17)
 βs  √ ksub

Długość szczeliny, powstałej w wyniku pęknięcia szyny wyra-
ża wzór:

 
sub∆e–pl = ∆pl + 2 · ulim · lbr βs (23)

gdzie: 
lbr  –  określa wzór (5), z podstawieniem rc = r0,  a ∆pl, jako dłu-

gość szczeliny dla odpowiedzi czysto plastycznej (identycz-
na co do struktury z modelem ciernym), określa wyrażenie: 

 (α · ∆T)2 · EAr∆pl = ————— (24)
 ro

Wpływ podstawowych parametrów nawierzchni 
na długość szczeliny, powstałej w wyniku 
pęknięcia szyny oraz bezpieczeństwo eksploatacji
W celu oceny wpływu podstawowych parametrów konstrukcyj-
nych nawierzchni oraz stanu utrzymania przeprowadzimy oblicze-
nia długości szczeliny, powstałej w wyniku pęknięcia szyny, 
przyjmując następujące parametry nawierzchni i obciążenia: 
a) szyny: UIC60;
b) przytwierdzenia: stała sztywność podłużna kf = 10 000 kN/m2;
c) podsypka: sztywność podłużna kb = 5000, 10 000,   

15 000 kN/m2;
d) graniczny opór podłużny, przypadający na jedną szynę r0 = 

= 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 kN/m;
e) obciążenie: równomierny spadek temperatury ∆T = –50°C 

(np. pęknięcie w –20°C, przy temperaturze neutralnej +30°C).
Jeśli założymy, że pękła tylko jedna szyna, to ze wzoru (24) 

otrzymamy rezultaty pokazane na rysunku 4. Dodatkowo zazna-
czono wykres funkcji, obrazujący wielkość szczeliny dla tarciowe-
go modelu podłoża szyny, bez uwzględnienia przemieszczeń szy-
ny ciągłej. Jak widać, model tarciowy, bez uwzględnienia 
przemieszczeń szyny ciągłej, daje zaniżone wartości szczeliny 
w szynie, nawet ponad dwukrotnie. Oznacza to, że efekt współpra-
cy szyny ciągłej jest bardzo istotny, a model klasyczny prowadzi 
do znaczących błędów. Aby uzyskać realną wartość szczeliny 
w ujęciu klasycznym wprowadza się znacznie mniejszą wartość 
oporu granicznego (por. [3]). Ten zabieg i tak nie daje możliwo-
ści oceny spadku siły rozciągającej w szynie ciągłej, co zostanie 
przedstawione.

Z wykresów wynika, że – w przeciwieństwie do modelu tar-
ciowego – wpływ oporu granicznego na długości szczeliny nie 
jest aż tak decydujący. Zwiększenie oporu granicznego z 10 do 
20 kN/m powoduje zmniejszenie długości szczeliny zaledwie 
o 25–30% (krzywe górne). Przyjmując, że sztywność podłużna 
toru jest nieskończona (model tarciowy, bez udziału szyny cią-
głej), dwukrotne zwiększenie oporu granicznego powoduje około 
dwukrotne zmniejszenie długości szczeliny (krzywa dolna). 

Z przedstawionego rozumowania wynika, że – niezależnie od 
tego, że utrzymanie dużych oporów toru jest w trakcie eksploata-
cji bardzo istotne – o bezpieczeństwie ruchu pociągów z uwagi 
na pęknięcie szyny decyduje przede wszystkim temperatura neu-
tralna Tn, zwłaszcza podczas ruchu na krzywych poziomych o ma-
łych promieniach. Istnieje bowiem tendencja (por. np. [4, 5]), 
aby – ze względu na stateczność toru, położonego w łukach 
o małych promieniach – podnosić temperaturę układania toru. To 
zaś może prowadzić do zbyt wysokich różnic temperatury szyny 
w warunkach zimowych, w stosunku do temperatury neutralnej 
i – w przypadku zastosowania stali szynowej średniej jakości – 

Rys. 3. Rozkład przemieszczeń szyny ciągłej  

Sprężysto-plastyczna odpowiedź pękniętej szyny
Wprowadzając stałą ε, wygodnie będzie teraz zapisać równanie 
przemieszczeń całkowitych na odcinku plastycznej odpowiedzi 
podłoża, jako sumę przemieszczenia granicznego i części pla-
stycznej, tzn. jako (rys. 2):

u1(x) = ulim – u1 
p
 (x); dla x∈[0, lbr] (18)

Równanie dla części plastycznej odpowiedzi toru przyjmie za-
tem postać:

 d2u1
p

EAr · —— = ro (19)
 dx2

Przyjmując warunki brzegowe (por. rys.2):

 du1
p  du1

e

 —– (x = l –br) = —– (x = l+br)  dx  dx  (20)

u1

p(x = lbr) = 0

otrzymamy rozwiązanie dla części plastycznej odpowiedzi pęk-
niętej szyny w postaci:

 rbu1
p(x) = —— · x2 – (α · ∆T + ulim ) · x + lbr (ulim βs +   

 2EAr 

+ α · ∆T/2)  (21) 

Ostatecznie sprężysto-plastyczną odpowiedź obu szyn okre-
ślają równania:

 r0 u1(x) = ulim +  —– · x2 – (α · ∆T + ulim βs) · x +
 2EAr
 + lbr (ulim β + α · ∆T/2);  dla x∈[0, lbr];   (22)
 u1(x) = ulim · e –βs (x – lbr);  dla x ≥ lbr; 
  ro · (1 + ε)
 u2(x) = ————– · x · e –βs x

  EAr

sub

subsub

sub

sub
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pęknięcia szyny, dającego dużą szczelinę (nawet ponad 100 mm). 
Jeśli taka szczelina powstanie w toku zewnętrznym łuku, to praw-
dopodobieństwo wykolejenia będzie wysokie. Bardziej racjonalne 
jest zatem zastosowanie szyn o wysokiej odporności na pękanie 
lub/i stosowanie w łukach kołowych podkładów, dających wysoką 
stabilność położenia toru, bez potrzeby podnoszenia temperatury 
neutralnej. Te warunki spełnia zastosowanie podkładów bloko-
wych (np. takich, jakie stosuje się na liniach TGV), a także pod-
kładów stalowych typu Y.

Sposób naprawy nawierzchni w wyniku pęknięcia szyny
Rozważmy ponownie równanie przemieszczeń szyny ciągłej – 
(16) lub ostatnie równanie (22). Różniczkując równanie prze-
mieszczeń oraz uwzględniając związek (2) w odniesieniu do sił 
poza termicznych, uzyskamy wyrażenie:

N2(x) = N20 · n(x) (25)

Wzór (25) obrazuje dodatkową, pozatermiczną siłę w toku 
ciągłym, powstałą wskutek pęknięcia drugiego toku, a obydwa 
czynniki określają następujące wyrażenia:
 r0 · (1 + ε)
N20 = – ———— –  amplituda siły poza termicznej (znak (–)
 βs   wskazuje, że jest to siła ściskająca;

n(x) = e –βs x · (1 – βs x) – jednostkowa siła poza termiczna, 
wskazująca szybkość jej spadku wraz ze wzrostem odległości od 
punktu pęknięcia.

Rozważmy teraz następującą nawierzchnię:
a) zastępcza sztywność wzdłużna toru: 4000 kN/m2; 7500 kN/m2 

oraz 15 000 kN/m2 (na jeden tok szynowy);
b) opór graniczny: 10, 15 i 20 kN/m (na jeden tok szynowy).

Rozważymy różne kombinacje tych parametrów, choć – na 
ogół – można stwierdzić, że para (4000; 10) wyznacza średni 
stan oporów podłużnych, np. nie najlepszy stan przytwierdzeń; 
para (7500; 15) wyznacza duże opory podłużne toru, np. podsyp-
ka prawie całkowicie zmrożona; natomiast para (15 000; 20) wy-
znacza bardzo duże opory wzdłużne, tzn. bardzo dobry stan przy-
twierdzeń przy całkowicie zmrożonej podsypce [1, 2, 3].

Na rysunku 5 przedstawiono wpływ parametrów oporu wzdłuż-
nego (sztywności i oporu granicznego) na maksymalną wartość 
siły pozatermicznej, tzn. jej amplitudę N20 – por. wzór (25). Am-
plitudę siły wyrażono w termicznym ekwiwalencie. Oznacza to,  
że – w analizowanym zakresie parametrów nawierzchni – zmniej-

Rys. 4.  Wpływ oporu granicznego, przypadającego na jedną szynę oraz sztywności 
podsypki na długość szczeliny, powstałej w wyniku pęknięcia jednej szyny

Rys. 5.  Wpływ parametrów zastępczego oporu wzdłużnego nawierzchni (sztywno-
ści i oporu granicznego) na amplitudę siły pozatermicznej w szynie ciągłej 
(siła wyrażona w ekwiwalencie termicznym)

Rys. 6.  Wpływ ogólnego stanu oporów 
wzdłużnych toru na amplitudę do-
datkowej, pozatermicznej siły w to-
ku ciągłym (siła wyrażona w ekwi-
walencie termicznym)

Opór graniczny 10 kN/m

Opór graniczny 15 kN/m

Opór graniczny 20 kN/m

szenie siły wzdłużnej w to-
ku ciągłym może osiągać 
nawet wartości odpowia-
dające przyrostowi tempe-
ratury neutralnej 30°C. 
W typowych warunkach 
zwiększeniu oporu granicz-
nego odpowiada także 
zwiększenie sztywności 
wzdłużnej, co pokazano – 
dla opisanych par wartości 
tych obu parametrów – na 
rysunku 6. Także w tym 
przypadku maksymalna 
wartość siły pozatermicz-

nej jest znacząca, bo odpowiada zmianie temperatury neutralnej 
aż o 16–18°C! 

Jest to wyraźnie wyższa zmiana od postulowanej w przepi-
sach [6] minimalnej różnicy temperatury neutralnej w obu tokach 
szynowych, równej 10°C, kiedy to należy dokonać także przecię-
cia i naprawy szyny ciągłej. Zauważmy jednak, że:
1) różnica temperatur neutralnych w obu tokach szynowych rzędu 

16–18°C nie ma nic wspólnego z warunkami, w jakich doko-
nuje się naprawy pęknięcia szyny, a jest jedynie rezultatem 
wartości oporów wzdłużnych w chwili pęknięcia szyny;

2) różnica o której mowa, a która wynosi około 17°C, praktycznie 
nie zależy od tego czy opory w momencie pęknięcia szyny 
były duże, czy też małe! 
Wynika stąd, że nawet w przypadku, gdy opory są duże (tym 

samym powstała przerwa w toku szynowym relatywnie mała), to 
i tak w szynie ciągłej nastąpiło odprężenie szyny o ekwiwalencie 
termicznym około 17°C. A zatem jak najlepiej wykonana naprawa 
pękniętej szyny, ale bez wyrównania naprężeń w szynie ciągłej, 
spowoduje, że – w warunkach letnich – maksymalna wartość siły 
wzdłużnej, niebezpiecznej z punktu widzenia wyboczenia toru, 
będzie w szynie ciągłej praktycznie 1,5–2 krotnie wyższa. 

Powstaje teraz do rozstrzygnięcia kwestia zasięgu zmian sił 
wzdłużnych. Zagadnienie to pokazano na rysunku 7, przy przyję-
ciu parametru βs = 0,0497 1/m, a więc przy średnich oporach 
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wzdłużnych, czyli – z analizowanych przypadków – najdłuższego 
zasięgu siły jednostkowej n(x) – por. wzór (25). W odległości 
20 m od punktu pęknięcia szyny dodatkowa, ściskająca siła 
wzdłużna w toku ciągłym przyjmuje wartość zero. Dalej przyjmu-
je wartości rozciągające, niewiele przekraczające 0,1 amplitudy 
N20. Wynika stąd, że praktycznie zasięg tej siły jest lokalny. 

Podsumowanie 
W artykule przedstawiono analizę modelu pęknięcia szyny, 
z uwzględnieniem sprężysto-plastycznych charakterystyk oporów 
wzdłużnych nawierzchni kolejowej oraz przemieszczeń toku cią-
głego, spowodowanych kinematycznym wymuszeniem ruchu 
podkładów. Wskazano istotne różnice w oszacowaniu przerwy 
w toku szynowym na podstawie analizy modelu klasycznego 
(ciernego) i modelu, rozważanego w opracowaniu. Analiza stanu 
sił w toku nie pękniętym wskazuje jednoznacznie, że pęknięcie 
szyny powoduje konieczność naprawy obu toków szynowych. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej zjawiska sformuło-
wano praktyczne zalecenia, dotyczące naprawy pęknięcia szyny. 
Zalecenia te należy traktować jako propozycję uściślenia i uzupeł-
nienia instrukcji D1.
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Rys. 7. Spadek jednostkowej siły pozatermicznej w szynie ciągłej w zależności 
od odległości od punktu pęknięcia 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że naprawy pęknięcia szy-
ny należy wykonywać zgodnie z następującymi zaleceniami.
1.  Naprawę doraźną należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami instrukcji D1.
2.  Naprawę ostateczną toku pękniętego należy wykonywać zgod-
nie z zaleceniami D1. Podczas wykonywania naprawy toku  
pękniętego należy przeciąć szynę nie pękniętą w odległościach 
minimum po 20 m od punktu pęknięcia i dokonać wyzwolenia 
naprężeń. Oznacza to, że odcinek, na którym będzie wykonywane 
odprężenie szyny nie pękniętej powinien mieć długość minimum 
40 m.
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