
��������			
��


Jarosław BEDNARZ 

PRZYKŁAD SYSTEMU WIBROIZOLACJI 
PODTORZY KOLEJOWYCH 

Streszczenie 
W  pracy przedstawiono kompleksowe podej�cie do problemu wibroizolacji podtorzy pojazdów 

kolejowych  w terenach zabudowanych i przebiegaj�cych na konstrukcjach in�ynierskich. 
Wykorzystano koncepcj� opracowan� w latach 80 ubiegłego wieku, opracowano jej model MES i 
przeprowadzono symulacj� skuteczno�ci wibroizolacji. Nast�pnie po wdro�eniu opracowanej na tej 
bazie konstrukcji  układu wibroizolacji torowiska na dworcu kolejowym przeprowadzono kontrolne 
pomiary drga�. 

WST�P 
W oparciu o prowadzony przegl�d konstrukcji torów kolejowych eksploatowanych 

w kraju, mo�na stwierdzi�, �e charakteryzuj� si� du�� ró�norodno�ci� rozwi�za�. Wynika to 
z lokalnych warunków, do�wiadcze� oraz mo�liwo�ci wykonawczych i materiałowych 
przewo�ników. Podstawowym podziałem torów kolejowych jest podział na tory wydzielone  
i tory zabudowane. Proponowana koncepcja konstrukcji torowiska dla torów zabudowanych 
lub na konstrukcjach in�ynierskich składa si� z warstwy uwałowanej ziemi na której 
spoczywa płyta betonowa denna. Na płycie betonowej dennej uło�one s� gumowe płyty 
perforowane stanowi�ce element elastyczny wibroizolacji, na których posadowiona jest płyta 
betonowa dociskowa stanowi�ca tzw. mas� inercyjn�. Nast�pnie, na płycie dociskowej  
umieszczono podsypka piaskow� a na niej dwie warstwy tłucznia o zmiennej granulacji. 
Ostatnia warstwa tłucznia si�ga poziomu podkładu strunobetonowego do którego zostały 
przymocowane poprzez podkładki elastyczne szyny. Mocowanie szyn do podkładu 
zrealizowane jest za pomoc� spr��yn SB 30c. W przypadku konstrukcji urbanistycznych na 
których przebiega torowisko niezb�dne jest zastosowanie podwójnej hydroizolacji, któr�
w tym przypadku stanowi warstwa ta�m gumowych poło�onych za po�rednictwem masy 
termoplastycznej na płycie betonowej dennej i wibroizolacyjnej warstwie płyt gumowych 
perforowanych.  
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Rys. 1. Wibroizolowane torowisko kolejowe  (wersja peronowa lub wiaduktowa) [2]

Rozwi�zanie wibroizolacji torowiska kolejowego przedstawiono na rysunku 1 [2, 6]. Na 
planowanym i zniwelowanym gruncie lub konstrukcji in�ynierskiej 1 posadowiona jest płyta 
betonowa denna 2, któr� w przypadku konstrukcji in�ynierskich mo�na pomin��. Na płycie 
dennej uło�one s� płyty gumowe perforowane 3 o wymiarach 1000 na 900 mm i grubo�ci od 
20 do 40 mm w zale�no�ci od konstrukcji torowiska. Na płytach gumowych perforowanych 3, 
stanowi�cych układ wibroizolacji, posadowiona jest masa inercyjna 4 (płyta dociskowa). Jako 
mas� inercyjn� mo�na zastosowa� płyty betonowe. Na płycie dociskowej posadowione b�d�
podkłady kolejowe 5 wraz z szynami 6 albo przymocowane do podkładów osadzonych na 
podsypce z tłucznia 7.  Wszystkie szczeliny powstałe przy układaniu płyt betonowych 
powinny by� wypełnione warstw� termoplastyczn�, której zadaniem jest zabezpieczenie 
przed penetracj� wody. Ten typ torowiska zapewnia równomierne rozło�enie obci��e�
zarówno statycznych jak i dynamicznych. Konstrukcj� torowisk wibroizolowanych, cechuj�
nast�puj�ce zalety: 
1. wi�ksza trwało��,  
2. znaczne ograniczenie emisji drga� i hałasu,  
3. brak specjalnych wymaga� dotycz�cych sprz�tu specjalistycznego, 
4. czas wykonania nie przewy�sza czasu wykonania torowiska tradycyjnego. 

Maj�c to na uwadze, nale�y stwierdzi�, �e najkorzystniejszym rozwi�zaniem 
konstrukcyjnym w przypadku torowisk kolejowych, jest koncepcja konstrukcji torowiska 
wibroizolowanego, przedstawionego na  rysunku 1, ze wzgl�du na ograniczenie oddziaływa�
dynamicznych i emitowany poziom d�wi�ku. Zastosowanie ka�dego innego rozwi�zania, 
szczególno�ci w du�ych aglomeracjach miejskich czy dworcach niesie za sob� mo�liwo��
emisji nadmiernego hałasu oraz nadmiernych oddziaływa� dynamicznych przekazywanych  
na otoczenie w trakcie przejazdu pojazdu kolejowego [7]. 

1. MODEL MES  WIBROIZOLOWANEGO  TOROWISKA   
NA DWORCU PKP  
Celem zasadniczym bada� symulacyjnych jest okre�lenie skuteczno�ci zastosowanej  

wibroizolacji torowiska Dworca Głównego PKP w Krakowie oraz doboru parametrów fizyko-
mechanicznych zastosowanego systemu wibroizolacji. W tym celu zamodelowano 
sze�ciometrowy fragment torowiska na którym przeprowadzono symulacj� oddziaływa�
dynamicznych zwi�zanych z przejazdem poci�gu z pr�dko�ci� 20 km/h na otoczenie. 
Skuteczno�� wibroizolacji została oceniona dla modeli z zastosowaniem warstwy gumy oraz 
brakiem takiej warstwy oraz dla konstrukcji stalowej na której posadowione jest torowisko. 
Jako kryterium oceny przyj�to przyspieszenia pionowe oraz przemieszczenia pionowe na 
wybranych przekrojach systemu podtorza kolejowego. Zastosowano oprogramowanie 
wykorzystuj�ce do oblicze� Metod� Elementów Sko�czonych typu explicit. Na rysunku 2 
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przedstawiono opracowany model elementów sko�czonych, który składa si� z nast�puj�cych 
warstw: 
1. Tory UIC60 zamodelowane z elementów belkowych o zast�pczym przekroju 

prostok�tnym. 
2. Podkłady d�bowe typu IIB zamodelowane z elementów bryłowych o�miow�złowych w 

podziałce 500 mm. 
3. Podsypka kamienista o grubo�ci 30 0mm poni�ej podkładów kolejowych zamodelowana z 

elementów bryłowych o�miow�złowych. Pomi�dzy podsypk� a szyn� nie było kontaktu. 
4. Płyta betonowa o grubo�ci 120 mm zamodelowana z elementów bryłowych 

o�miow�złowych ze zbrojeniem pr�towym o �rednicy 14 mm zamodelowanym z 
elementów belkowych o przekroju kołowym. 

5. Warstwa gumy o grubo�ci 40 mm zamodelowana z elementów bryłowych 
o�miow�złowych. 

6. Warstwa asfaltobetonu o grubo�ci 400 mm zamodelowana z elementów bryłowych 
o�miow�złowych. 

7. Element konstrukcyjny stalowy (konstrukcja ramowa podziemnej hali dworca) 
zamodelowana z elementów bryłowych czterow�złowych. Element ten miał dodatkowo na 
celu minimalizacj� wpływu warunków brzegowych na wyniki analizy. 

Rys. 2.  Model elementów sko�czonych systemu wibroizolowanego podtorza [2]

Dane materiałowe wykorzystane w obliczeniach takie jak: g�sto�� podkładu d�bowego, 
podsypki, płyty dociskowej betonowej, elastomerowego układu wibroizolacji w postaci płyt 
perforowanych, asfaltobetonu, stali, współczynników tłumienia tych materiałów, modułów 
Younga oraz współczynników Poissona zostały przyj�te na podstawie informacji od 
producentów poszczególnych elementów. 

W celu przeprowadzenia symulacji nale�ało przyj�� warunki brzegowe i dla tego 
przypadku model elementów sko�czonych został utwierdzony na konstrukcji stalowej (rys.3) 
w kierunkach normalnych do ka�dej powierzchni w sposób zbli�ony do warunków 
monta�owych torowiska kolejowego w celu uwzgl�dnienia i zamodelowania interakcji z 
konstrukcj� stalow�. 
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Rys. 3.  Przyj�te warunki brzegowe dla modelu torowiska [2]

Jako obci��enie przyj�to oddziaływanie dynamiczne od przeje�d�aj�cego poci�gu z 
maksymaln�, dozwolon� pr�dko�ci� dla Dworca Kolejowego PKP,  tj. 20 km/h (5,55m/s), 
przyjmuj�c maksymalny nacisk na o� tj. 22,5 Mg. Siła została przyło�ona do w�złów torów 
wg trójk�tnego kształtu z okre�lon� amplitud� oraz czasem trwania dla odwzorowania 
pr�dko�ci 20 km/h. Amplituda obci��enia zmieniała si� od warto�ci zerowej do warto�ci 
maksymalnej a nast�pnie ponownie do warto�ci zerowej w celu odwzorowania przejazdu 
poci�gu oraz ze wzgl�du na stabilno�� analizy numerycznej.  

Wyniki zostały przedstawione w postaci przefiltrowanych wykresów porównawczych 
przyspieszenia oraz przemieszczenia w kierunku pionowym pomi�dzy modelami z warstw�
gumy oraz bez tej warstwy w przypadku podparcia torowiska na konstrukcji stalowej. Punkty 
pomiarowe znajdowały si� w warstwach betonu oraz asfaltobetonu na pocz�tku oraz w �rodku 
modelu torowiska, co w sposób najlepszy pokazuje skuteczno�� zastosowania wibroizolacji 
gumowej. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe amplitudy przyspieszenia drga� w 
�rodku torowiska. 

Rys.4. Porównanie przyspiesze� dla modelu torowiska posadowionego na konstrukcji stalowej w 
�rodku torowiska [2]

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wizualizacj� rozchodzenia si� napr��e� w konstrukcji 
stalowej pod torowiskiem tradycyjnym i wibroizolowanym. 
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Rys. 5. Rozkład napr��e� w konstrukcji stalowej pod torowiskiem tradycyjnym - wynik symulacji [2]

Rys. 6. Rozkład napr��e� w konstrukcji stalowej pod torowiskiem wibroizolowanym - wynik 
symulacji [2]

Na podstawie wcze�niejszych bada� teoretycznych [8] oraz przeprowadzonych symulacji 
wyniki przyspiesze� pokazuj� wyra�nie pozytywny  wpływ wibroizolacji na poziom drga�
przenoszonych przez torowisko na konstrukcj� stalow�. Zastosowanie wibroizolacji 
kilkunastokrotnie ogranicza oddziaływania dynamiczne zarówno w przypadku podło�a 
gruntowego jak i konstrukcji stalowej. Brak elementów wibroizolacji powoduje �e cało��
obci��enia dynamicznego przekazywana jest na konstrukcj� pod torowiskiem, ( kolor ró�owy 
i �ółty) a nawet jej warto�� mo�e by� wzmocniona. Zilustrowane jest to na rysunku 4, gdzie 
iloraz amplitudy przyspiesze� przekazywanej na konstrukcj� pod torowiskiem (kolor ró�owy)  
do amplitudy przyspiesze� płyty (kolor �ółty) jest wi�kszy od 1. To stanowiło podstaw� do 
opracowania projektu konstrukcyjnego podtorza dworca kolejowego, którego wycinek 
przedstawiono na rysunku 7. 
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Rys.7. Fragment konstrukcji dwo
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Rys. 9. Przekrój wzdłu�ny konstrukcji wibroizolowanego podtorza dworca [3]

Rys. 10. Lokalizacja punktów pomiarowych na słupie stalowym konstrukcji podpieraj�cej torowisko 
[4]

Na rysunku 11 przedstawiono zarejestrowany sygnał amplitudy przyspieszenia drga� w 
punkcie pomiarowym P1 w trakcie przejazdu poci�gu, a na rysunku 11 przedstawiono 
zarejestrowany sygnał amplitudy przyspieszenia drga� tła w tym samym punkcie.  

Rys. 11. Przebieg czasowy drga� w punkcie P1 w trakcie przejazdu poci�gu [4]

P1 P3 
P2 

P4 
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Rys.12.  Przebieg czasowy drga�  tła w punkcie P1 [4]

Porównuj�c warto�ci maksymalne przebiegów czasowych zarejestrowanych w 
poszczególnych punktach pomiarowych P1÷P4 do maksymalnych warto�ci tła w tych 
punktach mo�emy stwierdzi�, �e ich iloraz tych warto�ci wynosi odpowiednio:  
1. Dla punktu P1: 

− w kierunku osi „z” –7,14, 
− w kierunku osi „y” –17,5, 
− w kierunku osi „x” –5,60. 

2. Dla punktu P2: 
− w kierunku osi „z” – brak mo�liwo�ci wyznaczenia, 
− w kierunku osi „y” – 3,75, 
− w kierunku osi „x” – 28,57. 

3. Dla punktu P3: 
−  w kierunku osi „z” – 6,66, 
− w kierunku osi „y” – 60,00, 
− w kierunku osi „x” – 11,66.  

4. Dla punktu P4: 
− w kierunku osi „z” – 6,25, 
− w kierunku osi „y” – 57,50, 
− w kierunku osi „x” – 23,00.  
Przedstawione przebiegi czasowe amplitud przyspiesze� dotyczyły przejazdu na peronie I 

po torze 11. W trakcie rejestracji zarejestrowano wjazd oraz wyjazd poci�gu z peronu I tor 11, 
bez bezpo�redniego przejazdu przez przekrój pomiarowy. Dodatkowo stwierdzono wzrost 
amplitud przyspiesze� silnie maskowanych przez szum w trakcie odjazdu poci�gu z toru 9 
przy peronie I. 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, mo�na stwierdzi�, �e zrozumiały jest wzrost 

amplitud przyspiesze� w kierunku osi „y” – kierunek wzdłu� kierunku osi torów (kierunek 
ruchu poci�gów). Szczegółowa analiza amplitud przyspieszenia drga� słupa I w kierunku osi 
„x” i „z” wskazywa� mo�e �e odbywa si� ruch słupa I podpieraj�cego tor 11 w płaszczy�nie 
prostopadłej do toru po torze �rodka masy zbli�onym do elipsy. Taki ruch powinien odbywa�
si� tylko w kierunku osi „z” [8].  

Nie mo�na stwierdzi� czy zastosowanie innego materiału wibroizolacyjnego jest 
skuteczne, a tym samym czy cały układ wibroizolacji jest prawidłowo wykonany. W oparciu 
o badania przeprowadzone w koniec lat 80 ubiegłego wieku [1] mo�na stwierdzi�, �e 
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zastosowany wówczas materiał wibroizolacyjny w postaci płyty gumowej perforowanej 
wykazywał zdecydowanie wi�ksz� skuteczno�� wibroizolacji [9]. Aby stwierdzi� to z cał�
pewno�ci� niezb�dny jest pomiar sygnału na wej�ciu, czyli pomiar �ródła wymuszenia 
zwi�zanego z przejazdami poci�gów i na wyj�ciu czyli pomiar na konstrukcji no�nej w tym 
samym czasie. Zrealizowa� to mo�na np. wymuszaj�c drgania torowiska przejazdem  
elektrowozu z ze znan� pr�dko�ci�. 
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EXAMPLE OF VIBRATION ISOLATION 
SYSTEM OF RAILWAY SUBGRADES

Abstract 
In the paper  a comprehensive approach to the analysis of problem of vibration isolation railway 

subgrades in urban areas and built on civil engineering structures is presented. The FE model of 
vibration isolation system developed in the 80s of last century was developed and simulation of 
dynamic behavior of vibration isolation system was performed. Then, after the implementation of 
developed of vibration isolation system of tracks at the railway station, the verification measurements 
of vibration were performed. 
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