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przybli enie  technologii poprzez 
przegl d wybranych maszyn 

torowych

wymaga wskazanie optymalnej formy planowania 
robót



ELEMENTY BUDOWLI  a TECHNOLOGIE
Typowe kolejowe technologie robót obejmuj nawierzchni i tylko wierzchnie elementy podtorza tj.:

górn warstw ochronn a w tym torowisko, 

odwodnienia powierzchniowe

skarpy w zasi gu pracy maszyn z torowiska4

NAWIERZCHNIA

PODTORZE

Wymiana/ toru

Oczyszczanie podsypki

TECHNOLOGIE ROBÓT
NAWIERZCHNIOWYCH

Reprofilacja szyn
enia toru



RENOWACJA PODSYPKI



PROCES OCZYSZCZANIA 
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Oczyszczenie podsypki obejmuje 
Wybranie podsypki spod rusztu torowego
Przesianie i odprowadzenie zb dnych frakcji 
Wsypanie frakcji normatywnych z powrotem w nawierzchni

: [2]



OCZYSZCZARKI PODSYPKI

OT800

RM80 Plasser&Theurer

OT400C

kierunek pracy
przesypu

sub- tlucznia
obsypywanie toru 

oczyszczony

dostarczony z
przesiewacza

Oczyszczarka C-95 L odspojonej z toru a
oczyszczonej podsypki wraz z nowym dostarczanym od wagonami
przesypu. : MATISA.



W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Miejsca geotechnicznych lub odkrywek diagnostycznych technologie napraw
toru i na celu potrzeb przebudowy warstw ochronnych lub przeprowadzenia oczyszczania
podsypki przy zadanym poziomie torowiska projektowanego.

1.90 m

4.1 m 4.1 m

wskutek prowadzenia
belki wybierakowej oczyszczarki zbyt i bez przechylenia.
Usuwanie ziemi z wykonano . Sondowania
geotechniczne na warstw, co
nie jest zgodne z

wskutek prowadzenia belki
wybierakowej oczyszczarki zbyt i bez przechylenia. Usuwanie
ziemi z wykonano zbyt . Sondowania geotechniczne na

podsypki, co nie jest zgodne z .

Poziom torowiska

projektowane
go

Miejsca geotechnicznych lub odkrywek 
miarodajne

celem dopuszczenia oczyszczania podsypki, 

1.90 m

odkrywek niemiarodajne



USZKODZENIA PODTORZA
W KONSEKWENCJI 

A 
PRZED OCZYSZCZARK

Pozostawienie nadmiarów 
grubo ci podsypki pozwala 
j traktowa jako warstw

ochronn

Styk podsypki z gruntami spoistymi 
gwarantuje uszkodzenia podtorza 

skutkuj ce utrat stabilno ci toru.
Takie uszkodzenie wymaga kosztownej 
naprawy podtorza poprzez zabudow

nowej górnej warstwy ochronnej



KOMBAJNY PODTORZOWE



CHARAKTERYSTYKA
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Kombajn podtorzowy
wykorzystaniem toru remontowanego:

wagonami ta moci gowymi

Dowóz kruszywa wagonami ta moci gowymi i 
wbudowanie warstwy ochronnej 

WYDAJNO : 40- 80 m/h

ODWÓZ
UROBKU DOWÓZ KRUSZYWA

CUCH 
WYBIERAKOWY

FORMOWANIE I ZAG SZCZANIE
WARSTWY OCHRONNEJ

PRZELICZENIE NA WYWROTKI
5,5 m
0,4 m
1,3 wsp spulchn.

7,15 m3/mb
40 m/h

371,8 m3 na 40 mb
20 m3 wywrotka 4 osiowa
19 sztuk wywrotek 4-osiowych



KOMBAJNY PODTORZOWE NA WIECIE

PM-200
[

AHM800-R
[PKP PLK S.A.]

RPM-2002
[

PM-200-2-R
[



KOPARKI DWUDROGOWE



ISTOTNY 
CZYNNIK 

POPRAWY 

i BHP
Szerokie mo liwo ci koparek dwudrogowych (KDD) sprawiaj e 
s najpowszechniej spotykan maszyn kolejow dla prac 
monta owych, ziemnych i logistycznych. Jednocze nie chroni
personel przed uci liwym przemieszczaniem ci kich szyn i 
prefabrykatów wykorzystywanych w bran y (por. ud wigi 
podstawowe) czym eliminuj zagro enia BHP



PRZYSTOSOWANIE KDD DO PRZEWOZU I 
PRACY Z WAGONÓW
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KLASYFIKACJA  z UWAGI NA PODWOZIE 
TOROWE



TECHNOLOGIE BUDOWY 
NAWIERZCHNI

zalety prefabrykacji



KLASYFIKACJA METOD WYMIAN RUSZTU 
TOROWEGO LUB ROZJAZDOWEGO
8. I WYMIANA ORAZ I

8.1 technologii wymian i oraz RiS

(1) metody wymiany lub oraz RiS:

a) - na lub zdejmowaniu zmontowanych
rusztu oraz RiS,

b) - na lub zbieraniu po zdemontowaniu
pojedynczych i podrozjazdnic, szyn, rozjazdowych i

.

(2) Wymiana lub oraz RiS wykonywane w odmianach metod w pkt. (1):

a) - na przemieszczaniu konstrukcyjnych (prefabrykowanych lub oddzielnie szyn,
podrozjazdnic) transportu lub miejscem czasowego ich a miejscem lub

toru lub RiS poddanego przedmiotowym robotom,

b) boczne - na przemieszczaniu konstrukcyjnych (prefabrykowanych lub oddzielnie szyn,
podrozjazdnic) transportu lub miejscem czasowego ich a miejscem lub
jeden z lub teren z torem przebudowywany



WTWiO-8 
9. W takim przypadku 

toru w 

oczyszczania podsypki.

(5) Technologia wymiany toru po oczyszczeniu lub wymianie 
powierzchnia toczna 

-

w uzasadnionych przypadkach -

wg pkt.(5). W takich przypadkach projekt wbudowania 
podsypki powinien 

RiS

innych dopuszczanych do ruchu po dokonaniu odbioru 
eksploatacyjnego.

RiS
RiS, 

torowych.

RiS powinny 
-

RiS

+/- 8. 

tolerancja ta wynosi +/-0.03m 

projekcie zabudowy podsypki -

projektowanej z 

Komentarze:
8 Dopuszcza si
przekraczaj c warto ci wymienione w

enie toru poza 
osi projektowan ze wzgl du
na skrajni
terenowe (np. w skie mi dzytorze)
pod warunkiem wykonywania regulacji napr e w szynach toru bezstykowego po 
przemieszczeniu go na o
projektowan .
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TECHNOLOGIE WYMIANY TORÓW NA PKP

KOMBAJNY TOROWE

D

SUWNICE

KDD



WYMIANY ROZJAZDÓW NA PKP

URZ DZENIA PODNO NIKOWE KROCZ CE (UWR)

D WIGI UNIWERSALNE

KDD

D WIG ROZJAZDOWY



TRANSPORT&ZABUDOWA BLOKAMI
Nowoczesne technologie transportu 

-
Polsce:

system SWITCHER:

rozjazdowych
Tracktec - system PZR: 

Tracktec]



BEZSTYKOWEGO

Wymuszanie napr e szyn do zakresu temperatury wymaganej 
(23stC)
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W torach bezstykowych stosuje si
podstawowo:

zgrzewanie elektrooporowe 
czonych elementów 

i doci ni cie ich)

spawanie termitowe
cym w wyniku 

reakcji termitowej powstaj cej w tyglu)



BEZSTYKOWEGO

Puste okienka konstrukcja taka
nie mianem toru bezstykowego z uwagi na brak
ograniczenia swobody szyn. Fot.R. 2000.

Puste okienka konstrukcja taka
nie mianem toru bezstykowego z uwagi na brak
ograniczenia swobody szyn. Fot.R. 2000.
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RZ DU 1 MILIMETRA



STREFY PODSYPKI

Rys.14 Pionowe skarpy -eksploatowanej podsypki przejawem zmian,
jakie w w efekcie zanieczyszczenia i .
Fot. R. .

Rysunek
STREFY 

PODSYPKI



STRUKTURA PRYZMY W 
UTRZYMANIU 



PODBIJARKI
DAWNIEJ: Generacja 07

WYSOKOWYDAJNE

WIELOFUNKCYJNE
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PROFILARKI PODSYPKI

Rys.11 Profilarka BDS. Maszyna kosza o
25m3 rozdzielona na dwa celem umieszczenia nimi dowolnej liczby

z przesypu o co najmniej 40 m3 . :
PLASSER & THEURER.

3
przednia kabina

-

lub pojemnika maszyny

Rys. 10 Uniwersalna profilarka SSP-110-SW
przeznaczona do pracy w torach i rozjazdach.

: PLASSER & THEURER.

zapasowa 
szczotka-

https://www.youtube.com/watch?v=Hn5miwTNzjI



STABILIZACJA
DGS: 
podbiciu ( )

KOLEJE NIEMIECKIE

PRODUCENT -

BADANIA UIC -

LINIE SZYBKIEGO RUCHU FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII: tak - - po ostatnim podbiciu 

KOLEJE HOLENDERSKIE -

standard 

utraconych wskutek podbijania



PODSYPKI wg WTWiO

do niwelety 
docelowej (projektowanej) !!!

ograniczenia grubo ci podbijanych warstw 

stosowanie stabilizacji dynamicznej oraz zag szczania podsypki 
przed odbiorami eksploatacyjnymi dla 

pr dko ci > 100km/h - por. pkt. 11.1-(5)

utrzymywanie okre lonych tolerancji wbudowywanej pryzmy 



utrzymywanie obsypki
- [1]: pkt.6.3-(3)-a)

PODSYPKI PODCZAS JEJ WBUDOWYWANIA

min 200mm min 200mm

- [1]: pkt.6.3-(3)-b)

subwarstwy zwiekszona o 2x300mm 
- [1]: pkt.7.2.1-(1)

min 300mm
min 300mm



PODNOSZENIE TORU DO NIWELETY 
PROJEKTOWANEJ POPRZEZ NIWELETY ROBOCZE 

- pkt. 7.3-(10)

NIWELETA PROJEKTOWANA

NIWELETA ROBOCZA 2z2

Podbicie 2 z 2

Podbicie 1 z 1

Podbicie 1 z 2

NIWELETA ROBOCZA 1z2

NIWELETA PROJEKTOWANA

NIWELETA ROBOCZA 1/1



SPECYFICZNE CECHY PODBIJAREK AUTOMATYCZNYCH

Niwelacji

Nasuwania 3pkt.
nasuwania 4-pkt

3.00 8.040

4.860 8.900

f

A CB

R M F

Rys. 3   Podbijarka UNIMAT SPRINTER 
namiarowych

=

Rysunek

Rysunek



REPROFILACJA SZYN



REPROFILACJA SZYN

38

Na PKP stosuje si dwie technologie 
reprofilacji zmechanizowanej:

Szlifowanie rotacyjne (w jazdach 
wielokrotnych na danym odcinku)

Frezowanie(zwykle w ramach jednej jazdy 
z mo liwo ci zbierania jednorazowo 
grubej warstwy metalu





kilometra

TOROWEGO I ZAKRES ROBÓT LINIOWYCH
(odpowiednik dawnego schematu )

czas [h]

ZASOBY TECHNICZNE 
(MASZYNY, LOK., 
ZAMKNI CIA ITP.)

HARMONOGRAM GANTTA HARMONOGRAM LINIOWY



WTWiO-5



BUDOWNICTWA LINIOWEGO -TILOS

onego



-
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WADA 303



FILMY
USP-2010

AHM800R

DGS62N

CSM09-32

RM80

P95 Strukton
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https://www.youtube.com/watch?v=Hn5mi
wTNzjI
http://www.plassertheurer.com/en/media-
library/listing-videos.html
http://www.plassertheurer.com/en/media-
library/listing-videos.html
http://www.plassertheurer.com/en/media-
library/listing-videos.html
http://www.plassertheurer.com/en/media-
library/listing-videos.html
http://www.matisa.ch/en/matisa_p95_video
_strukton.html


