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ELEMENTY SPRĘŻYSTE
(nawierzchnie podsypkowe)
1)

Maty podtłuczniowe
(MP)

2) Sprężyste Podkładki (Podpory)
pod Podkłady (SPP) - „zelówki”
(niem. Schwellensohlen)

Pierwsze zastosowania:

Pierwsze zastosowania:

Japonia 1972 – maty gumowe

Austria 1989 – poliuretan

Niemcy 1974 – maty gumowe

Niemcy 1996 – poliuretan
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PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ EUROPEJSKICH
Zastosowania europejskie DB, ÖBB, SBB, SNCF

1) Konstrukcyjno-ochronne:

Przy zmniejszeniu grubości
podsypki
• Na obiektach mostowych (koryta
balastowe, strefy przejściowe)
• Pod rozjazdami i na stacjach

•

•
•

Regulacja sztywności toru
Inne …

2) Wibroizolacja:

•

W obszarach
zurbanizowanych
• Tory poza obiektami
oraz na obiektach i
stacjach
• Inne …

Różnica
sztywności
1:2 = (2-3 x)
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ELEMENTY SPRĘŻYSTE – praca w torze
1)

Maty podtłuczniowe
(MP)

2) Sprężyste Podkładki (Podpory)
pod Podkłady (SPP)

masa

masa

• „System Masy Usprężynowanej” (SMU) – masa ograniczona działa jak filtr
• Zwiększenie powierzchni kontaktu na styku
tłuczeń-element sprężysty = zmniejszenie naprężeń
• Zmniejszenie sił udarowych (tłumienie przy niskich częstotliwościach –
wzdłużenie „impulsu / czasu przyłożenia siły”)
• Rozpraszanie energii podczas odkształcenia
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MATY PODTŁUCZNIOWE – przykłady
UIC Leaflet 719-1 R: 2010 (MP)

1) DB – stosuje maty w celu:
1) ograniczenia propagacji drgań w obszarach zamieszkałych:
• w tunelach,
• na obiektach mostowych,
• na stacjach w wyżej położonych torach,
• w konstrukcji przejść podziemnych,
• w korytach balastowych w przekopie.
2) w przypadkach zmniejszenia grubości warstwy podsypki:
• w tunelach,
• jeśli grubość warstwy posypki jest mniejsza niż 20cm.
3) także w celu:
• ochrony podsypki (zmniejszenie rozkruszania, osiadania)
• zmniejszenia liczby zabiegów utrzymania na obiektach mostowych,
4) zmniejszenia oddziaływań dynamicznych pociągów w strefach
przejściowych do obiektów mostowych
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MATY PODTŁUCZNIOWE – przykłady
UIC Leaflet 719-1 R: 2010 (MP)

2) ÖBB – stosuje maty w celu:

• w tunelach: różne maty w celu dostosowania sztywności toru
• zmniejszenia propagacji drgań: w przekopach i na nasypach
• zmniejszenia grubości warstwy podsypki na mostach i w tunelach
• ochrony podsypki na mostach, w tunelach i na nasypach
• zmniejszenia hałasu na obiektach mostowych i na rozjazdach
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi
i bezpodsypkowymi

3) SBB – stosuje maty w celu:
• analogicznie jw.

4) SNCF – stosuje maty w celu:
• zmniejszenia grubości warstwy podsypki na mostach i w tunelach o 50mm
• zmniejszenia propagacji drgań: w przekopach i na nasypach
• w strefach przejściowych pomiędzy nawierzchniami podsypkowymi
i bezpodsypkowymi
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Podpory Sprężyste (SPP) – przykłady
UIC Summarising report: 2011 (SPP)

1) DB – stosuje SPP w celu:
• jako alternatywa dla mat podtłuczniowych na obiektach
inżynieryjnych na liniach dużych prędkości (redukcja sił udarowych)
• jako kompensacja dla lokalnie zróżnicowanych sztywności toru
• na lub w obrębie obiektów inżynieryjnych jako kompensacja dla
zmniejszonej grubości warstwy podsypki
• jako kompensacja dla przytwierdzeń, które posiadają stosunkowo
sztywne przekładki podszynowe
• zmniejszenia zużycia falistego w łukach o małym promieniu i na
dużych pochyleniach podłużnych toru
• zmniejszenia naprężeń oraz deformacji (głównie osiadań) w
rozjazdach i w strefach przejściowych
• zmniejszenia propagacji drgań do podsypki i podłoża
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Podpory Sprężyste (SPP) – przykłady
UIC Summarising report: 2011 (SPP)

2) ÖBB – stosuje SPP w celu:

• na łukach o małym promieniu w celu zmniejszenia zużycia falistego
• jako alternatywa dla mat podtłuczniowych w celu ograniczenia drgań
• zmniejszenia osiadań toru i ograniczenia częstotliwości utrzymania
• zmniejszenia grubości warstwy podsypki (lokalnie)
• regulacji sztywności w strefach przejściowych
• regulacji sztywności w rozjazdach (zwrotnica, szyny łączące, krzyżownica)

3) SBB – stosuje SPP w celu:
• analogicznie jw.

4) SNCF – stosuje SPP w celu (podobnie ADIF):
• regulacji sztywności w rozjazdach
• na obiektach mostowych (krótkich) i w strefach przejściowych
• lokalnego zmniejszenia grubości podsypki
• zmniejszenia deformacji toru
• ograniczenia propagacji drgań
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ELEMENTY SPRĘŻYSTE
1)

struktura przepisów europejskich
2) Standardy zarządców kolejowych

Normy:
badania laboratoryjne

DBS 918 071 -01: 2006, Unterschottermatten (MP)

DIN 45673-5 : 2010 (MP)
DIN 45673-6: 2010 (SPP)
Nowa: CEN: EN 16730: 2016 (SPP)
ISO …….

3)

Zalecenia UIC

UIC Leaflet 719-1 R: 2010 (MP)
UIC Summarising report: 2011 (SPP)

5)

Pomiary efektywności
wibroizolacji

DIN 45672-1/2 : 2009 (MP+SPP)
(pomiary przytorowe – „u źródła”)

DBS 918 145-01: 2016 , Besohlte Schwellen (SPP)
DB Netze Technische Mitteilung:2010 (MP)
DB Netze Richlinie: 2013 (MP+SPP)
DBS Technische Lieferbedingungen ……

4)

Aprobaty techniczne / specyfikacje:
zalecenia producentów
Standard-Typenverzeichnis, ……
Polska: AT/2014 ……..

6) Zalecenia dotyczące obliczeń / prognoz
DIN V 45673-4 : 2008 (MP+SPP)
(Mechanische Schwingungen)
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Wymagania zarządców kolejowych
Warunki dostawy - SPP
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MATY PODTŁUCZNIOWE – praktyka stosowania/przepisy
Normatywy zarządców kolejowych

DB Technische Lieferbedingungen 918 071, 1988 (linie – funkcja wibroizolacji)
Zakres temperatur pracy:-25 ÷ 45 °C
Grubość min.

40mm – później zredukowana do 17mm

DBS 918 071–01: Unterschottermatten zur Minderung der Schotterbeanspruchung, 2006
Statyczny moduł maty:
v≤230km/h – 0.10÷0.15 N/mm³
v>230km/h – 0.15÷0.25 N/mm³

:

(funkcja konstr.-ochronna oraz wibroizolacji)
Ograniczenie usztywnienia dynamicznego –
częstotliwość do 40Hz
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ELEMENTY SPRĘŻYSTE
parametry
•

Statyczny moduł maty/SPP

•

Dynamiczny moduł maty/SPP
a)

niższe częstotliwości (30Hz)

b)

wyższe częstotliwości (200Hz)

Parametry
mechaniczne

•

Współczynnik usztywnienia dynamicznego

•

Współczynnik tłumienia („loss factor”)

•

Powierzchnia oparcia na tłuczniu (SPP)

•

Sztywność w płaszczyźnie poziomej (statyczna)

•

Odporność na zmęczenie

•

Odkształcalność / pełzanie (reologia)

•

Wytrzymałość na rozciąganie / ściskanie

•

Odporność na działanie wody i zamarzanie/odmarzanie

•

Odporność na starzenie

•

Ognioodporność

•

Rezystancja elektryczna

•

Inne…

Parametry
„środowiskowe”
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ELEMENTY SPRĘŻYSTE
Maty oraz SPP Badania i standardy europejskie
Normatywy zarządców kolejowych
(doświadczenie eksploatacyjne)

Normatywy badawcze
(laboratoryjne)

DB Technische Lieferbedingungen 918 071, 1988

• DIN 45673-5 (2010)

DBS 918 071–01: Unterschottermatten zur
Minderung der Schotterbeanspruchung, 2006

DB Netze Richtlinie 820: Grundlagen des Oberbaues, 2013

DB Richtlinie 836.4106: Übergänge zwischen
Erd- und Kunstbauwerken, 2014
ÖBB Richtlinie B50-1, 2010

Rekomendacje UIC (Karta UIC 719-1 R, 2011)
Wymiary próbki: 300x300mm
Temperatura: 23°C (±3°C), -20°C(±3°C)

Badanie sztywności maty/SPP
(zdjęcie przykładowe)
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Sprężyste Podpory (SPP) - badania
aktuator

DIN 45673-6: 2010 (SPP)

• badanie sztywności
statycznej i dynamicznej
• badanie zmęczeniowe
• badanie powierzchni
kontaktu (odcisku)

sprężyna

Płyta balastowa
(starszego typu)

badana próbka

Płyta geometryczna (nowa)

Nowa: CEN: EN 16730: 2016 (SPP)

Wariant I

Wariant II
Próbka 250mm x 250mm
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MATY - badania
• Stanowisko badawcze – DIN 45673-5:2010

tłuczeń
mata

kołowa
płyta

Poziom prędkości drgań
wymagany 100 dBv:
prędkość skuteczna
wymuszenia drgań
lab.: prędkość (prasa)

wyściółka
sprężysta
płyta
stalowa

Wartość referencyjna (tła)
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MATY oraz SPP – DIN 45673-5/6: 2010
• Statyczny moduł (sztywność) maty/SPP
Definicja sztywności maty/SPP
C=

przyrost naprężenia /
przyrost ugięcia próbki

C
Jednostki
N/mm² / mm =

N/mm³

• Sztywność podparcia przypadająca na jedno przytwierdzenie

sztywność podparcia =
C x powierzchnia podparcia (np. ½ podkładu) [N/mm]
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MATY – DIN 45673-5: 2010
moduł maty C
Jednostki

N/mm² / mm = N/mm³
• Obliczenia (zarządy kolejowe): sztywność podparcia przypadająca
na jedno przytwierdzenie
Istotny
parametr
(badania
krajowe)

Około
20°

przekładka
kąt
rozprzestrzeniania
naprężeń

mata

(kąt tarcia wewn.)

Masa
drgająca

sztywność podparcia =
C x powierzchnia maty

[N/mm]
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MATY oraz SPP – DIN 45673-5/6: 2010
Dynamiczny moduł (sztywność) maty/SPP
a) niższe częstotliwości (do 30Hz)

Obciążenie wstępne

b)

wyższe częstotliwości (do 200Hz)

Także: CEN: EN 16730: 2016 (SPP)
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MATY oraz SPP – DIN 45673-5/6: 2010 oraz
EN16730:2016
Współczynnik usztywnienia dynamicznego

κ1 =

Cdyn (1)

κ2 =

Cdyn ( 2 )

Sztywność elementu
sprężystego

C stat

C stat

im niższy tym lepiej

Częstotliwość [Hz]
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MATY oraz SPP – DIN 45673-5/6: 2010 (EN 16730: 2016)
• Współczynnik tłumienia – „loss factor” (niem. Verlustfaktor)
miara tłumienia samej maty

tzw. „współczynnik tłumienia”
(rozpraszanie energii)

η = tan φ
1
ϑ≈ η
2

D
η=
2πE
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OCENA EFEKTYWNOŚCI WIBROIZOLACJI
PO WBUDOWANIU W TOR

Wkładka sprężysta

immisja

emisja
Badania przytorowe

transmisja

DIN 45672-1/2 : 2009

Badania wpływu drgań na obiekty i ludzi

Polska: PN-85/B-02170 (budynki)
PN-88/B-02171 (ludzie)
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Efektywność tłumienia
(„tłumienie dodane”)
„Insertion loss” (Einfügungsdämm-Maß) (DIN V 45673-4: 2008)

(1)

(2)

funkcja przeniesienia drgań

IL = 20 log Tref - 20 log Twib = 20 log

Tref
Twib

Nawierzchnia (1)

Rˆ ref
IL = 20 log
dB
Rˆ
wib

Nawierzchnia (2)

emisja

Konieczna nawierzchnia (układ) referencyjna!!!
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Efektywność tłumienia
(„tłumienie dodane”)
„Insertion loss” (Einfügungsdämm-Maß) (DIN V 45673-4: 2008)

(1)

(2)
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Efektywność tłumienia – „tłumienie dodane”
Podejście 1: wkładka sprężysta

(1)

Podejście 2: system nawierzchni

(3)

(2)

wkładka
(lub bez)

ˆ
R
ref
IL = 20 log
ˆ
R

wib

ˆ
R
ref
lub
IL
=
20
log
dB
ˆ
R

wib

dB
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Typowy wykres funkcji tłumienia dodanego
Naw. podsypkowa

Efekt pożądany
Efekt niepożądany
[Hz]

„Tor pływający” - FST

Tłumienie dodane

Pomiar

Tor referencyjny: ława + e-Pandrol
(Ho, Wong, 2012)
odwrotna reprezentacja funkcji IL

Weryfikacja obliczeń (Wettschureck,
1986, linia Cologne-Chorweiler)

Obliczenia:
Częstotliwość [Hz]

DIN V 45673-4 (2008)
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Ocena efektywności wibroizolacji - pomiary emisji „u źródła”

emisja

DIN 45672-1 … część 2

Odcinek badany: Lmin=Lpoc+r * vpoc/vodkszt

32 m

r

16 m

L = około 100-200m

Odcinek referencyjny analogicznie

Obróbka danych

8m

8m
16 m

Tłumienie
dodane

Kierunek jazd pojazdu testowego

32 m
Pomiar

Częstotliwość [Hz]
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Ocena efektywności wibroizolacji - pomiary immisji (Polska)

immisja

PN-85/B-02170 (budynki)
PN-88/B-02171 (ludzie)
Pomiar poziomu drgań
Poziom dopuszczalny

Nie ma pojazdu testowego
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PRACA TORU Z WKŁADKAMI SPRĘŻYSTYMI
Ugięcia szyny / sztywność nawierzchni

dotyczy SPP oraz mat

Ugięcie szyny

(nawierzchnia bez wkładki)

Ugięcie szyny

(nawierzchnia z wkładką)

Przepisy zarządców kolejowych (DB, ÖBB, SBB, SNCF) nie określają
maksymalnego ugięcia szyny
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PRACA TORU Z WKŁADKAMI SPRĘŻYSTYMI
Sztywność nawierzchni w kierunku poprzecznym (lub wzdłużnym)

dotyczy SPP oraz mat
Przykład badania oporu poprzecznego toru
Badany podkład
nawierzchnia bez SPP
nawierzchnia z SPP
po 21 podkładów w
każdym wariancie
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PRACA TORU Z WKŁADKAMI SPRĘŻYSTYMI
Sztywność nawierzchni w kierunku poprzecznym (lub wzdłużnym)

dotyczy SPP oraz mat
Przykład badania oporu poprzecznego toru
nawierzchnia z SPP

Zwiększenie oporu
poprzecznego toru
nawierzchnia bez SPP

Generalnie SPP nie powodują zmniejszenia oporu poprzecznego toru
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SYNTEZA PRZEPISÓW
Rekomendacje Międzynarodowej Unii Kolejowej UIC
(Karta UIC 719-1 R, 2011)
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MATY PODTŁUCZNIOWE – praktyka stosowania/przepisy
DB Netze Richtlinie 820: Grundlagen des Oberbaues, 2013 – funkcja konstr.-ochronna

DB Richtlinie 836.4106: Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken, 2014
przykłady dla v≤230km/h

Obiekty modernizowane

Obiekty nowe
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MATY PODTŁUCZNIOWE – praktyka stosowania/przepisy
DB Netze Technische Mitteilung 1564, 2010 (dotyczy linii - wibroizolacja)

Grubość min. 17mm (z uwzględnioną tolerancją)

ÖBB Richtlinie B50-1, 2010 - wibroizolacja
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SPP – praktyka stosowania/przepisy
DB Netze Richtlinie 820: Grundlagen des Oberbaues, 2013 – funkcja konstr.-ochronna

ÖBB Richtlinie B50-1, 2010 - funkcja konstr.-ochronna

wibroizolacja
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MATY oraz SPP
Podsumowanie i wnioski
1)

Wkładki sprężyste są stosowane przez wiodące koleje europejskie jako standardowe rozwiązania
– praktyka stosowania sięga już prawie 30 lat (sensowność stosowania)

2)

Istnieją dobrze zdefiniowane zadania (oraz miejsca stosowania) wkładek sprężystych:
a) jako elementy konstrukcyjno-ochronne,
b) jako elementy antywibracyjne (SPP są postrzegane jako mniej efektywne niż Maty)

3) Zarządca kolejowy decyduje o ew. potrzebie zastosowania wkładki oraz o miejscu jej
zastosowania, co jest odzwierciedlone w przepisach typu Richtlinie oraz Standardach
Technicznych – w zależności od konstrukcji toru – np. typ przytwierdzeń, itd.
4) Zarządca kolejowy określa:
a) jakie normy badawcze (laboratoryjne oraz terenowe) mają być stosowane
b) definiuje szereg dodatkowych warunków - tzw. warunki dostawy
c) określa warunki wstępne prognozowania efektywności wibroizolacji (np. model
obliczeniowy, niektóre parametry nawierzchni)
d) szereg dodatkowych wymagań dla wkładek – np. grubości
5) Zarządca kolejowy wymaga przeprowadzenia dodatkowych obliczeń dynamicznych pracy toru z
wbudowanymi wkładkami (np. ugięcia) lub innych obliczeń – np. stateczności toru
6) Istnieje możliwość adaptacji przepisów europejskich do warunków polskich
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Część 2:

Propozycja regulacji dla kolei polskich
Zastrzeżenia:
1) Prezentowane propozycje mają charakter wstępny/dyskusyjny
2) Propozycje poniższe stanowią adaptację przepisów europejskich,
w których za najważniejsze parametry uznano:
• prędkość pociągów,
• naciski osiowe,
• wielkości przewozów.
3) Nie uwzględniono klas torów (w tym np. sztywności przytwierdzeń)
4) Nie uwzględniono rozjazdów ani torów na stacjach
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Stan przepisów polskich
1)

TSI (2014/1299) - wartości graniczne emisji hałasu – punkt otwarty – należy stosować normatywy
krajowe – wytrzymałość toru należy wykazać (wraz z matami / SPP?)

2)

Rozporządzenie MTiGM, Dz. U. 151, 1998 – § 130.1 “koleje miejskie muszą być wyposażone w
systemy przeciwhałasowe i antywibracyjne”

3)

Rozporządzenie MTiGM, Dz. U. 33, 1996, „przejazdy kolejowe muszą być zaprojektowane w taki
sposób aby eliminować działanie szkodliwego hałasu i drgań na mieszkańców”

4)

Prawo Budowlane (1994), Dz. U. 243, 2010, stwierdza “konstrukcja musi spełniać wymagania
dotyczące izolacyjności przeciwhałasowej i antywibracyjnej”

5)

Standardy Techniczne PKP PLK (2009), par. 25: “… materiały antywibracyjne powinny być
zastosowane w konstrukcji toru i podtorza, oraz powinny być dostosowane do widma częstotliwości
drgań wywoływanych ruchem pociągów”

6)

Standardy Techniczne PKP PLK (2009) rozdział III – Obiekty mostowe, pkt. 1.3.11, “zaleca się
stosowanie materiałów antywibracyjnych pomiędzy podsypką a korytem balastowym obiektu”
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Stan przepisów polskich
Ponadto:
Rozporządzenie MTiGM, Dz. U. 151, 1998 – wraz z Nowelizacją Dz. U. 867, 2014
„konstrukcja stref przejściowych powinna ograniczać osiadania”
PKP PLK: Id-1 (nawierzchnie)
PKP PLK: Id-2 (obiekty mostowe)
PKP PLK: Id-3 (podtorze)
PKP PLK: Id-4 (rozjazdy)

1) Brak wymagań dla mat podtłuczniowych i SPP
2) Brak rozróżnienia funkcji ochronnej i antywibracyjnej
3) Brak pomiarów emisji („u źródła”)
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Propozycja przepisów polskich
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Warunki wstępne przepisów
1) Maty podtłuczniowe oraz SPP nie mogą być stosowane równocześnie w
tym samym przekroju poprzecznym toru
2) Minimalna długość strefy przejściowej przed i za obiektem mostowym lub
odcinkiem toru na którym zastosowano maty podtłuczniowe wynosi 15-20 m,
statyczny moduł podłoża (konstrukcji ziemnej wraz z wszystkim elementami
sprężystymi) musi być zbliżony do tego na obiekcie lub wspomnianym
odcinku toru (różnice dopuszczalne 30%)

3) Długość strefy przejściowej pomiędzy nawierzchnią ze SPP oraz bez nich
wynosi 15-20m, sztywność przejściowych SPP jest dobrana jako
pośrednia sztywność pomiędzy rozważanymi odcinkami toru

4) Rozróżnia się funkcje wkładek sprężystych: wibroizolacyjną oraz

konstrukcyjną
5) Niniejsze regulacje mają charakter ramowy – o konkretnym zastosowaniu
wkładki sprężystej w określonym miejscu decyduje PKP PLK S.A.

6) Wszystkie wartości dotyczące wkładek sprężystych, które są podane

poniżej są nominalne – należy przyjąć tolerancję produkcyjną zgodnie z
aprobatami technicznymi (IK)
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Propozycja przepisów polskich
1) Funkcja konstrukcyjno-ochronna Mat Podtłuczniowych

Wystarczy jeden z warunków aby rozważać zastosowanie mat
(**) Badania laboratoryjne zgodnie z DIN 45673-5:2010
PKP PLK powinna narzucić dodatkowe wymagania (odpowiednik DBS)
1) np. grubość maty 17mm (jak DB), współczynnik usztywnienia dynamicznego (<1.7)
2) udokumentowana trwałość
3) wykonanie obliczeń, DIN V 45673-4 (2008) – analityczne lub numeryczne
łącznie ze sztywnościami dynamicznymi i wytrzymałością toru (wg TSI)
4) Pozostałe parametry: masy, kąt tarcia wewnętrznego w podsypce
(tj. rozkład obciążenia)
41/44

Propozycja przepisów polskich
2) Funkcja wibroizolacyjna mat

Badania laboratoryjne zgodnie z DIN 45673-5:2010
Pozostałe wymagania PKP PLK – analogicznie jak dla funkcji 1
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Propozycja przepisów polskich
1) Funkcja konstrukcyjno-ochronna SPP
Nowa:
CEN: EN 16730: 2016 (SPP)
Należy podać nowe parametry

PKP PLK powinna narzucić dodatkowe wymagania (odpowiednik DBS)
1) np. grubość SPP, współczynnik usztywnienia dynamicznego
2) określona powierzchnia kontaktu (uwaga: nowa norma CEN)
3) wykonanie obliczeń, DIN V 45673-4 (2008)
łącznie ze sztywnościami dynamicznymi i wytrzymałością toru (wg TSI)
4) Pozostałe parametry wpływające na pracę SPP w torze
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Propozycja przepisów polskich
2) Funkcja wibroizolacyjna SPP

Nowa:
CEN: EN 16730: 2016 (SPP)
Należy podać nowe parametry

Badania laboratoryjne zgodnie z DIN 45673-5:2010
Pozostałe wymagania PKP PLK – analogicznie jak dla funkcji 1
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Dziękuję za uwagę

