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1. Wstęp

System przytwierdzenia szyn do podkładów, jako jeden 
ze składników podsystemu Infrastruktura, jest wymieniony 
w Technicznych Specy# kacjach Interoperacyjności (TSI) [6] 
i  musi spełniać szereg warunków, aby możliwe było za-
stosowanie danego rozwiązania w nawierzchni kolejowej. 
Rosnące wymagania, dotyczące minimalizacji wpływu 
infrastruktury kolejowej na środowisko w  zakresie emisji 
hałasu i  drgań powodują, że jedną z  ważniejszych części 
składowych systemu przytwierdzenia stały się przekładki 
podszynowe tłumiące obciążenia dynamiczne pochodzące 
od taboru oraz zapewniające izolację elektryczną szyny od 
podkładu  [1]. Przykładowy system przytwierdzenia poka-
zano na rysunku 1, natomiast przekładkę podszynową na 
rysunku 2.

Norma PN-EN 13481-2 [3], określa niezbędne wymagania 
dla systemów przytwierdzeń stosowanych do podkładów 
betonowych. Wymagania dotyczące sztywności statycznej 
i dynamicznej samych przekładek podszynowych są w niej 
wskazane jako dobrowolne i stosowane na życzenie zama-
wiającego. W  takim przypadku należy je wyznaczyć zgod-
nie z  metodą opisaną w  normie PN-EN 13146-9  [2]. Przed 
wprowadzeniem tej normy na polski rynek, w zakresie ele-
mentów z tworzyw sztucznych do zastosowań kolejowych, 
obowiązywały Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru 
(WTWiO) [6], według których producenci tworzyli aprobaty 
techniczne dla swoich wyrobów i na ich podstawie wykony-
wali cykliczne badania okresowe. Ze względu na różnice wy-
stępujące w metodach wyznaczania sztywności przekładek 
według [2, 6], wyznaczony parametr sztywności nie był uni-
wersalny i nie było możliwości porównania cech użytkowych 
kompletnych systemów przytwierdzeń.

Rys. 1. Części składowe systemu przytwierdzenia: 1) podkład, 2) łapka 
sprężysta, 3) kotwa, 4) szyna, 5) elektroizolacyjna wkładka dociskowa, 

6) przekładka podszynowa [fot. J. Siwiec]

Rys. 2. Przekładka podszynowa PWE6094 [fot. J. Siwiec]

Porównanie metod badań przekładek podszynowych PWE
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Streszczenie

Opisano badania, przeprowadzone w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa, po-
równujące dwie stosowane metody wyznaczania sztywności przekładek podszynowych. Wykazano istotne różnice wyni-
ków badań uzyskanych obiema metodami pomiarowymi.
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2. Przedmiot i zakres badań

Przedmiotem badań były poliuretanowe przekładki 
podszynowe typu PWE6094 (rys. 2) przeznaczone do sto-
sowania w  nawierzchni z  podkładami strunobetonowy-
mi PS-94 i  szyną o pro# lu 60E1. Przekładki były pobrane 
przez producenta z partii produkcyjnej w sposób losowy, 
zgodnie z normą PN-N 03010:1983 [4]. Próbki podzielono 
na dwie grupy po 8 szt. i po klimatyzacji w temperaturze 
(23±5)°C w  czasie 16 godzin, poddano je badaniom na 
maszynie wytrzymałościowej z  zastosowaniem jednako-
wego osprzętu dla obu grup, tj.: stalowych płyt obciąża-
jących o  wymiarach 150x200x20 mm, papieru ściernego 
pomiędzy przekładką i  płytami o  ziarnistości 240 oraz 
przegubu kulowego (rys. 3).

Rys. 3. Przekładka na stanowisku badawczym podczas wyznaczania 
sztywności [opracowanie własne]

W pierwszej grupie przekładek wyznaczono sztywność 
statyczną i  dynamiczną metodą opisaną w  WTWiO  [6], 
tj.  przekładkę trzykrotnie obciążono siłą wstępną, wzra-
stającą od zera do 90 kN z prędkością 50 kN/min. Pomię-
dzy każdym obciążeniem pozostawiano przekładkę w sta-
nie nieobciążonym przez 10 min. W  trakcie czwartego 
obciążania zarejestrowano ugięcia przekładki przy siłach 
18 kN i 73 kN.

Dla drugiej grupy przekładek zastosowano metodę opi-
saną w normie [2], tj. przekładkę czterokrotnie obciążono siłą 
od 18 kN do 85 kN z prędkością 120 kN/min bez relaksacji 
pomiędzy obciążeniami. Podczas czwartego obciążenia za-
rejestrowano ugięcia przekładek przy siłach 18 kN i 68 kN.

3. Wyniki badań

W tablicy 1 zamieszczono wyniki sprawdzenia sztywno-
ści statycznej dla obu metod badawczych, natomiast na ry-
sunkach 4 i 5 przedstawiono charakterystyki statyczne oraz 
wykresy ugięć uzyskane obiema metodami.

Tablica 1
Sztywność statyczna badanych przekładek

Nr 

próbki

Sztywność 

statyczna [MN/m] 

według normy [3]

Nr próbki

Sztywność 

statyczna [MN/m] 

według WTWiO [1]

B35.1/17 64,9 B35.9/17 48,7

B35.2/17 – B35.10/17 48,2

B35.3/17 65,8 B35.11/17 48,2

B35.4/17 64,9 B35.12/17 46,6

B35.5/17 64,9 B35.13/17 47,4

B35.6/17 64,9 B35.14/17 47,8

B35.7/17 63,3 B35.15/17 47,8

B35.8/17 64,1 B35.16/17 47,4

Średnia 64,7 Średnia 47,8

Rys. 4. Charakterystyki statyczne przekładek: 1) wyznaczona według 
WTWiO, 2) wyznaczona według normy; opracowanie własne na 

podstawie [6, 2]

Rys. 5. Wykresy ugięć przekładki: 1) badanie według normy, 2) badanie 
według WTWiO; opracowanie własne na podstawie [2, 6]

4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano 
znaczące różnice w  uzyskanych wynikach badań w  zależ-
ności od wyboru metody. Średnia sztywność statyczna 
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grupy przekładek PWE6094 określona według WTWiO [6] 
okazała się o ponad 26% niższa od sztywności określonej 
według normy [2]. Porównując zatem wartości sztywności 
przekładek należy określić, według jakiej metody ten para-
metr był wyznaczany.
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