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Definicja systemu przytwierdzeń

Norma PN-EN 13481-1 (tłumaczenie własne)
System przytwierdzeń – zespół elementów, które mocują szynę do konstrukcji nośnej i 
zachowują ją w wymaganej pozycji, pozwalając jednocześnie na wszelki niezbędny ruch 
pionowy, poprzeczny i wzdłużny
UWAGA Taki zespół obejmuje komponenty do przeniesienia obciążeń od szyny do konstrukcji nośnej, 
a tam, gdzie to konieczne, do zapobiegania zużyciu powierzchni styku na konstrukcji nośnej i do 
elektrycznego odizolowania szyny od konstrukcji nośnej



Definicja systemu przytwierdzeń

Czy kotwa jest elementem systemu przytwierdzeń?



Definicja systemu przytwierdzeń

Norma PN-EN 13481-2 (tłumaczenie własne)
5.11 Zabetonowane i wklejone elementy systemu przytwierdzeń

Norma PN-EN 13481-5 (tłumaczenie własne)
5.11 Zabetonowane elementy systemu przytwierdzeń

Norma PN-EN 13481-7 (tłumaczenie własne)
5.11 Zabetonowane i wklejone elementy systemu przytwierdzeń



Definicja systemu przytwierdzeń

https://www.leonhard-weiss.de/assets/pdf/portfolio/gleisbau/INPLACE-B%20Flyer%20DE.pdf



Definicja systemu przytwierdzeń

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edilon)(sedra_Corkelast_EBS_(Embedded_Block_System).jpg
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Wymagania norm europejskich

Kategoria Nacisk osi
[kN]

Minimalny 
promie ń łuku [m]

A 130* 40

B 180* 80

C 260 150

D 260 400

E 350 150

*) Nie dotyczy pojazdów utrzymaniowych

Kategoria A: typowe obciążenie 100 kN, typowy promień 80 m, maksymalna prędkość 100 km/h 
Kategoria B: typowe obciążenie 160 kN, typowy promień 100 m, maksymalna prędkość 140 km/h 
Kategoria C: typowe obciążenie 225 kN, typowy promień 400 m, maksymalna prędkość 250 km/h 
Kategoria D: typowe obciążenie 180 kN, typowy promień 800 m
Kategoria E: typowe obciążenie 300 kN, typowy promień 150 m

Opracowanie własne na podstawie PN-EN 13481-1 oraz PN-EN 13481-2



Wymagania norm europejskich

PN-EN 13481-2 – tłumaczenie własne
5.1 Opór wzdłużny
5.2 Opór na skręcanie
5.3 Tłumienie obciążeń
5.4 Sztywność przekładki i systemu
5.5 Efekt obciążeń powtarzalnych
5.6 Rezystancja elektryczna systemu i podkładu
5.7 Efekt trudnych warunków środowiskowych
5.8 Wymiary
5.9 Wpływ tolerancji wymiarowych na szerokość toru
5.10 Siła docisku
5.11 Zabetonowane i wklejone elementy systemu przytwierdzeń (siła wyrywająca)
5.12 Badania eksploatacyjne
5.13 Tłumienie hałasu i drgań



Wymagania norm europejskich

5.1 Opór wzdłużny – PN-EN 13146-1 (dla systemów szyny „w otulinie” – sztywność wzdłużna)
Wymagania: ≥7 kN (dla V>250 km/h: ≥9 kN), po obciążeniu cyklicznym zmiana ≤20%

https://www.researchgate.net/figure/Test-arrangement-for-determination-the-longitudinal-rail-restraint-and-an-
example-of_fig1_317281931



Wymagania norm europejskich

5.2 Opór na skręcanie – PN-EN 13146-2

Wymagania: brak

https://slideplayer.com/slide/1597406/



Wymagania norm europejskich

5.3 Tłumienie obciążeń – PN-EN 13146-3

Wymagania: średnie tłumienie: 15-30%, wysokie tłumienie: >30% 

Opracowanie własne na podstawie PN-EN 13146-3



Wymagania norm europejskich

5.4 Sztywność przekładki i systemu – PN-EN 13146-4, PN-EN 13146-9

Wymagania: zmiana nie więcej jak 25% po obciążeniach cyklicznych

https://slideplayer.com/slide/1597406/



http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/artykuly/P_17_11_05.pdf

Wymagania norm europejskich

5.4 Sztywność przekładki i systemu – PN-EN 13146-4, PN-EN 13146-9 – cd.



Wymagania norm europejskich

5.5 Efekt obciążeń powtarzalnych – PN-EN 13146-4

Wymagania: patrz opór wzdłużny, sztywność, siła docisku

https://slideplayer.com/slide/1597406/



Wymagania norm europejskich

5.5 Efekt obciążeń powtarzalnych – PN-EN 13146-4 – cd.

http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/artykuly/P_17_11_05.pdf



Wymagania norm europejskich

5.5 Efekt obciążeń powtarzalnych – PN-EN 13146-4 – cd.

Opracowanie własne na podstawie PN-EN 13481-7



Wymagania norm europejskich

5.6 Rezystancja elektryczna systemu i podkładu – PN-EN 13146-5

Wymagania: min. 5 kΩ

https://slideplayer.com/slide/1597406/



Wymagania norm europejskich

5.7 Efekt trudnych warunków środowiskowych – PN-EN 13146-6

Wymaganie: Demontaż i powtórny montaż przytwierdzenia przy użyciu narzędzi 
ręcznych, po 300 godzinnym natrysku solą, nie powinien sprawiać trudności i nie 
powinien powodować trwałego uszkodzenia żadnego elementu przytwierdzenia.



Wymagania norm europejskich

5.8 Wymiary

Wymagania:

Opracowanie własne na podstawie PN-EN 13481-2



Wymagania norm europejskich

5.9 Wpływ tolerancji wymiarowych na szerokość toru

Zmienność szerokości toru wynikająca z tolerancji wymiarowych elementów przytwierdzenia nie 
powinna przekroczyć ± 1 mm.
Sprawdzenie tolerancji systemu przytwierdzeń w odniesieniu do szerokości toru polega na 
sprawdzeniu dostarczonych przez Producenta obliczeń pokazujących maksymalną zmienność 
statycznej szerokości toru, która może pochodzić od systemu przytwierdzeń. Obliczenia 
uwzględniające nominalne wymiary szyn, powinny być wykonane dla każdego możliwego położenia 
szyny w zespole przytwierdzenia oraz powinny uwzględniać tolerancje dla wszystkich części 
składowych systemu przytwierdzeń. Obliczenia nie powinny uwzględniać tolerancji wynikających z 
rozmieszczenia elementów przytwierdzenia na podkładzie lub z umiejscowienia przekładki.



Wymagania norm europejskich

5.9 Wpływ tolerancji wymiarowych na szerokość toru – cd.

Sprawdzeniu podlega również czy dostarczone przez Producenta rysunki przedstawiające wzajemne 
położenie elementów systemu przytwierdzeń w nawierzchni zawierają:
• punkt stały systemu przytwierdzeń od strony zewnętrznej szyny,
• wymiar i tolerancję między punktem stałym przytwierdzenia od strony wewnętrznej i punktem 
stałym przytwierdzenia od strony zewnętrznej szyny o przekroju, dla którego zespół przytwierdzenia 
został zaprojektowany,
• rysunki z wymiarami elementów systemu przytwierdzeń i tolerancjami ich wykonania,
• nominalne pochylenie powierzchni podszynowej.



Wymagania norm europejskich

5.10 Siła docisku – PN-EN 13146-7

Wymagania: zmiana nie więcej jak 20% po obciążeniach cyklicznych

https://slideplayer.com/slide/1597406/



Wymagania norm europejskich

5.11 Zabetonowane i wklejone elementy systemu przytwierdzeń (siła wyrywająca)

Wymagania: min. 60 kN



Wymagania norm europejskich

5.12 Badania eksploatacyjne – PN-EN 13146-8

Badania eksploatacyjne wykonuje się w przypadku wymagania klienta (użytkownika).
Badany i porównawczy system przytwierdzenia powinien być zamontowany w torze o długości zawierającej
nie mniej niż po 500 podkładów. Oba systemy przytwierdzenia powinny zostać zamontowane w torze o
podobnych warunkach ukształtowania toru, podsypki, krzywizn, pochylenia i przechyłki oraz w podobnych
warunkach eksploatacji, włączając obciążenie, natężenie ruchu, typ, prędkość, hamowanie i przyspieszanie.
Minimalny okres badań powinien trwać tyle, aby przeszło obciążenie 20 Tg (dla systemów kat. C, D, E) lub 10
Tg (dla systemów kat. A i B) i nie może być krótszy niż 1 rok:
Przed rozpoczęciem pomiarów należy prowadzić obserwację wzrokową i rejestrację zachowania się systemu
przytwierdzenia podczas montażu.



Wymagania norm europejskich

5.12 Badania eksploatacyjne – PN-EN 13146-8 – cd.
Na początku, w trakcie i na końcu okresu badań należy mierzyć lub kontrolować niżej wymienione parametry 
dla systemów: badanego i porównawczego:
a) szerokość toru,
b) przemieszczenie podłużne szyny wraz z temperaturą otoczenia,
c) wpływ na działanie systemów sygnalizacji,
d) siłę docisku przy użyciu metod badania do użycia w torze, zalecanych przez producenta,
e) sztywność przekładek (10 szt.), w przypadku wymagania użytkownika,
f) niezawodność przymocowania,
g) stan główki szyny,
h) stan poszczególnych elementów przytwierdzenia,
i) stan podkładów w części podszynowej,
j) łatwość montażu i demontażu przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta.
Do badań określonych w punktach d), g) i h) należy wybrać losowo (na chybił trafił) nie mniej niż 2% 
przytwierdzeń. W ciągu całego okresu badań eksploatacyjnych obserwacjom i badaniom powinny być 
poddane tylko wylosowane na początku przytwierdzenia.



Wymagania norm europejskich

5.13 Tłumienie hałasu i drgań – PN-EN 13146-9 (informacyjnie)
Aby przewidzieć lub przeanalizować drgania i hałas wtórny spowodowany ruchem pojazdów, należy znać
sztywność systemu przytwierdzeń poddawanego drganiom przy odpowiednich amplitudach i
częstotliwościach. Zasadniczo nie jest możliwe odtworzenie zarówno amplitudy, jak i częstotliwości w
badaniu laboratoryjnym (przy małej skali).
Testy można przeprowadzać z reprezentatywnymi amplitudami obciążenia przy częstotliwościach do 20 Hz.
W razie potrzeby takie testy powinny być przeprowadzane zgodnie z EN 13146-9, 7.2. Maksymalne
obciążenie FLFAmax podano w tabeli 2, a dowolna częstotliwość testowa może być określona w zakresie (3-10)
Hz. Wynikiem tego testu jest sztywność dynamiczna zespołu mocującego, kLFA o niskiej częstotliwości, dla
określonej kategorii toru i częstotliwości .
Testy mogą być przeprowadzane przy wyższych częstotliwościach, ale tylko przy bardzo małych amplitudach
obciążenia. W razie potrzeby takie testy przeprowadza się zgodnie z EN 13146-9, 7.3. Zastosowane
obciążenie wstępne FHFAmax wynosi 50% maksymalnego obciążenia FLFAmax podanego w tabeli 2. Wynikiem
tego testu jest wykres sztywności, kHFAD, względem częstotliwości dla określonej kategorii toru.



Wymagania norm europejskich

Sprawdzenie
13481-2 

(podkłady 
betonowe)

13481-3 
(podkłady 

drewniane)

13481-4 
(podkłady 
stalowe)

13481-5 
(naw. bez-

podsypkowa)

13481-7 
(rozjazdy, 

prowadnice)

Opór wzdłużny ● ● ● ● ●
Opór na skręcanie ● ● ● ●
Tłumienie obciążeń ●
Sztywność przekładki i systemu ● ● ● ● ●
Efekt obciążeń powtarzalnych ● ● ● ● ●
Rezystancja elektryczna systemu i 
podkładu

● ● ● ●

Efekt trudnych warunków środowiskowych ● ● ● ● ●
Wymiary ● ● ● ● ●
Wpływ tolerancji wymiarowych na 
szerokość toru

● ● ● ● ●

Siła docisku ● ● ● ● ●
Zabetonowane i wklejone elementy 
systemu przytwierdzeń (siła wyrywająca)

● ● ●

Badania eksploatacyjne ● ● ● ● ●
Tłumienie hałasu i drgań ● ● ● ● ●



Wymagania TSI



Wymagania TSI

Wymagania dla składników interoperacyjności określone w TSI dotyczą tradycyjnej
konstrukcji toru na podsypce tłuczniowej z szyną Vignoles'a na betonowych lub
drewnianych podkładach i przytwierdzeniach zapewniających opór przed
przemieszczeniem wzdłużnym szyny dzięki przytwierdzeniu stopki szyny.
Części składowe i podzespoły wykorzystywane do budowania innych konstrukcji toru nie są
uznawane za składniki interoperacyjności. Dotyczy to choćby elementów nawierzchni
bezpodsypkowych (np. systemów przytwierdzeń, podpór blokowych, podkładów,
podrozjazdnic).



Wymagania TSI

Za składniki interoperacyjności nie są również uznawane szyny, przytwierdzenia i podkłady 
stosowane na krótkich odcinkach toru do szczególnych celów, na przykład na rozjazdach i 
skrzyżowaniach, w przyrządach wyrównawczych, płytach na odcinkach przejściowych i 
budowlach specjalnych.



Wymagania TSI
1) System przytwierdzeń musi spełniać wymagania określone w pkt 4.2.6.1 w odniesieniu do

„Wytrzymałości toru na obciążenia pionowe”, pkt 4.2.6.2 w odniesieniu do „Wzdłużnej
wytrzymałości toru” oraz w pkt 4.2.6.3 w odniesieniu do „Poprzecznej wytrzymałości toru”.

2) System przytwierdzeń musi spełniać w warunkach badań laboratoryjnych następujące
wymagania:

a) siła wzdłużna niezbędna do zapoczątkowania przemieszczania się (tj. przesuwania w sposób
niesprężysty) szyny przez pojedyncze przytwierdzenie musi wynosić co najmniej 7 kN, a dla
prędkości powyżej 250 km/godz. musi wynosić co najmniej 9 kN;

b) system przytwierdzeń musi wytrzymać przyłożenie 3 000 000 cykli typowych obciążeń
przykładanych na ostrym łuku, tak by parametry przytwierdzenia w kategoriach siły docisku i
wzdłużnej wytrzymałości toru nie zostały obniżone o więcej niż 20%, a sztywność pionowa
nie została obniżona o więcej niż 25%. Typowe obciążenia muszą być adekwatne do:

- maksymalnego nacisku osi, który zgodnie z projektem ma wytrzymać system przytwierdzeń;
- kombinacji szyny, pochylenia poprzecznego szyny, podkładki podszynowej oraz rodzaju

podkładów, z którymi dany system przytwierdzeń może być używany.
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prędkości powyżej 250 km/godz. musi wynosić co najmniej 9 kN;

b) system przytwierdzeń musi wytrzymać przyłożenie 3 000 000 cykli typowych obciążeń
przykładanych na ostrym łuku, tak by parametry przytwierdzenia w kategoriach siły docisku i
wzdłużnej wytrzymałości toru nie zostały obniżone o więcej niż 20%, a sztywność pionowa
nie została obniżona o więcej niż 25%. Typowe obciążenia muszą być adekwatne do:

- maksymalnego nacisku osi, który zgodnie z projektem ma wytrzymać system przytwierdzeń;
- kombinacji szyny, pochylenia poprzecznego szyny, podkładki podszynowej oraz rodzaju

podkładów, z którymi dany system przytwierdzeń może być używany.



Wymagania TSI
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Wymagania TSI

Szyna System przytwierdzeń Podkład

Wyrób wprowadzony na 
rynek UE przed 
wejściem w życie TSI INF

CA lub CH

CA lub CH
Wyrób wprowadzony na 
rynek UE po wejściu w 
życie TSI INF

CB + CC lub
CB + CD lub
CB + CF lub

CH

CA „Wewnętrzna kontrola produkcji”
CH „Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością”



Wymagania TSI

6.5.   Podsystemy zawierające składniki interoperacyjności, które nie otrzymały deklaracji WE
6.5.1.   Warunki
1) Do dnia 31 maja 2021 r. jednostka notyfikowana może wydać certyfikat weryfikacji WE dla 
podsystemu, nawet jeżeli pewne należące do niego składniki interoperacyjności nie są objęte 
właściwymi deklaracjami zgodności lub przydatności do stosowania WE, wydanymi według 
niniejszych TSI, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
a) jednostka notyfikowana sprawdziła zgodność podsystemu z wymaganiami sekcji 4 oraz w 
odniesieniu do sekcji od 6.2 do 7 (z wyjątkiem pkt 7.7 „Przypadki szczególne”) niniejszych TSI. 
Ponadto nie ma zastosowania zgodność składników interoperacyjności z sekcją 5 i 6.1; oraz
b) składniki interoperacyjności, które nie są objęte stosowną deklaracją zgodności WE lub 
deklaracją przydatności do użytku WE, były używane w podsystemie już zatwierdzonym i 
oddanym do eksploatacji w co najmniej jednym państwie członkowskim jeszcze przed 
wejściem w życie niniejszych TSI. (…)
Artykuł 7, ust. 4
Od dnia 1 stycznia 2016 r. nowo wyprodukowane składniki interoperacyjności są objęte 
deklaracją WE o zgodności lub przydatności do stosowania.
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Wymagania „rozporządzenia 720”

L.p.

Szyna kolejowa

System 
przytwierdzeń

Podkład 
kolejowy

Podrozjazdnica

Mostownica

Podpora 
blokowa

Rozjazd 
kolejowy

Skrzyżowanie 
torów 
kolejowych

Podkład stalowy

1
W przypadku typów budowli, nieujętych w TSI INF jako 
składniki interoperacyjności (art. 25d ust. 1 pkt 3 
ustawy)

2
W przypadkach sieci kolejowych albo ich części 
nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI (art. 25d ust. 
1 pkt 2 i art. 25f ustawy)

3 W przypadku infrastruktury metra

4 W przypadku infrastruktury kolejowej obejmującej linie 
kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm

5 W przypadku bocznic kolejowych

6

W przypadku sieci kolejowych, które są funkcjonalnie 
wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na 
potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz 
miejskich lub podmiejskich przewoźników kolejowych 
prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych 
sieci kolejowych (art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy)



Wymagania „rozporządzenia 720”



Wymagania „rozporządzenia 720”



Wymagania „rozporządzenia 720”



Wymagania „rozporządzenia 720”

L.p. Przeznaczenie Przykłady wyrobów

1 Wyroby przeznaczone do 
budowy nawierzchni kolejowej

Materiały przeznaczone na podsypkę, beton i płyty 
betonowe w nawierzchni niekonwencjonalnej, złącza 
szynowe (klasyczne, spawane, zgrzewane), maty 
wibroizolacyjne

2

Wyroby przeznaczone do 
budowy pozostałych 
elementów wchodzących w 
skład podsystemu 
„Infrastruktura”

Płyty do budowy nawierzchni drogowej na przejazdach 
kolejowo-drogowych, elementy do budowy peronów, 
materiały do budowy podtorza, w tym kruszywo i siatki 
wzmacniające, elementy konstrukcyjne i elementy 
wyposażenia obiektów inżynierskich (poza nawierzchnią 
kolejową)

Rodzaje wyrobów nie podlegających „dopuszczeniu” na podstawie ustawy o transporcie kolejowym 



Wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych



Wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych



Wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych (rozp. 1966 z 2016 r. z późn. zm.)



Wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych (Decyzja MIB o wyznaczeniu KJOT) 



Zmiany, zmiany, zmiany…



https://www.quora.com/How-are-the-engine-position-and-center-of-gravity-different-on-a-Boeing-737-Max-aircraft-as-compared-to-earlier-737-models



https://theaircurrent.com/aviation-safety/what-is-the-boeing-737-max-maneuvering-characteristics-augmentation-system-mcas-jt610/



Urzędnicy Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) dopuszczający do użytku Boeinga 737 MAX nie przyglądali się
szczegółowo nowemu systemowi, wskazywanemu obecnie jako przyczyna dwóch katastrof tych samolotów, bo w
proces certyfikacji zbyt mocno byli zaangażowani pracownicy koncernu - pisze "New York Times".
Jak pisze gazeta, pracownicy firm lotniczych od dawna uczestniczyli w procesie dopuszczania do użytku nowych modeli
samolotów przez FAA, ale w 2005 r. urząd zmienił regulacje w ten sposób, że w większym niż do tej pory stopniu zaczął
się opierać na przedstawicielach producentów. Rozpoczęty w 2012 r. proces certyfikacji Boeinga 737 MAX był jednym z
pierwszych odbywających się według nowych procedur.
"NYT" zwraca uwagę, że ta zmiana została wprowadzona pod naciskiem amerykańskich producentów lotniczych, którzy
ze względu na rosnącą konkurencję na rynku chcieli przyspieszyć proces dopuszczania do użytku nowych samolotów.
Podkreśla też, że na relacje między Boeingiem a FAA oraz udział pracowników firmy w dopuszczeniu jej samolotów do
ruchu zwracano uwagę jeszcze przed katastrofami modelu 737 MAX.
Według źródeł "NYT" wśród elementów Boeinga 737 MAX, które inspektorzy FAA uznali za wymagające szczególnego
zbadania, były m.in. baterie litowe, system tankowania ciśnieniowego czy nadmuchiwane zjeżdżalnie ewakuacyjne,
natomiast nie było systemu MCAS, który miał zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot. To właśnie on jest na
obecnym etapie śledztwa wskazywany jako najbardziej prawdopodobna przyczyna obu katastrof takich maszyn.
Jak twierdzą źródła "NYT", wskutek tego, że MCAS nie został uznany za element wymagający szczegółowego badania,
zajmowali się nim tylko szeregowi pracownicy FAA, a wyżsi rangą nawet nie wiedzieli o jego istnieniu. W efekcie
dopuszczając model 737 MAX do użytku FAA nie domagała się, by piloci mający nimi latać przechodzili przeszkolenie w
zakresie obsługi tego systemu ani by trenowali na symulatorach lotu. Co więcej, większość pilotów do czasu wypadku
samolotu linii Lion Air w Indonezji podobno nawet nie wiedziała o istnieniu MCAS.
https://www.wnp.pl/logistyka/katastrofom-boeinga-737-max-winny-proces-certyfikacji,342219_1_0_0.html
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