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WYMAGANIA TECHNICZNO-U YTKOWE
I UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZ CE
WYROBÓW STOSOWANYCH W NAWIERZCHNI
KOLEJOWEJ
Cezary LIPKO∗

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono uwarunkowania
prawne dotyczce wprowadzania do obrotu i u ytkowania wyrobów
stosowanych w nawierzchni kolejowej. Uwzgldniono uwarunkowania prawne krajowe takie jak ustawa o transporcie kolejowym
i ustawa o wyrobach budowlanych, jak równie dyrektywy UE dotyczce interoperacyjno ci transeuropejskiego systemu kolei du ych
prdko ci i konwencjonalnych. W referacie przedstawiono równie
wymagania techniczno-u ytkowe dotyczce wybranych elementów
składowych nawierzchni takich jak: szyny, podkłady i podrozjazdnice, systemy spr ystych przytwierdze szyn.
1. DOPUSZCZENIE WYROBU DO STOSOWANIA I OBROTU
Dopuszczenie wyrobów stosowanych w nawierzchni kolejowej do obrotu
i uytkowania jest w Polsce uregulowane kilkoma aktami ustawodawczymi
i wynikajcymi z nich aktami wykonawczymi. Do aktów ustawodawczych naley zaliczy ustaw o wyrobach budowlanych, ustaw o transporcie kolejowym
oraz ustaw o systemie oceny zgodnoci. Przy wymienianiu aktów ustawodawczych nie mona równie zapomnie o obowizujcych w Polsce od czasu kiedy
stalimy si członkiem wspólnoty europejskiej Dyrektyw UE, a mianowicie Dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego systemu kolei duych prdkoci, Dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz Dyrektywy 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajcej dwie wczeniej wymienione Dyrektywy.
W dalszej czci referatu przedstawiono procedury postpowania przy dopusz∗
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czeniu do obrotu i stosowania wyrobów w zalenoci od wiodcego aktu ustawodawczego.

1.1. Dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie kolejowym –
ustawa o wyrobach budowlanych
Aktami prawnymi regulujcymi dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie kolejowym wyrobów budowlanych s:
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku;
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoci
z pó niejszymi zmianami;
 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodnoci, wymaga jakie powinny spełnia notyfikowane
jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci;
 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym;
 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania.
Procedur postpowania przy wprowadzeniu wyrobu do stosowania przedstawiono na schemacie na rysunku 1.
Aby dobrze zrozumie procedur postpowania przy dopuszczeniu wyrobu do stosowania trzeba pozna znaczenie podstawowych poj takich jak: wyrób budowlany, aprobata techniczna, badanie typu czy krajowa deklaracja zgodnoci. Poniej zostały zdefiniowane uyte na schemacie pojcia:
(1) Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgldu na stopie jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połczeniu stanowicym
integraln cało uytkow i majc wpływ na spełnienie wymaga podstawowych. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacj techniczn (Polska Norma
lub aprobata techniczna), jeeli spełnia, odpowiednie do jego przeznaczenia,
wymagania okrelone w tej specyfikacji, majce wpływ na spełnienie przez
obiekt budowlany wymaga podstawowych.
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Wyrób budowlany
(1)

Wyrób na który nie ustanowiono Polskiej
Normy lub w zasadniczych cechach odbiega od zapisów normy
Przeprowadzenie procesu aprobacyjnego (2)
(ocena przydatnoci)
Wykonanie bada typu (3)

Wyrób zgodny z Polsk Norm

Ocena przydatnoci
(dokument odniesienia Polska
Norma)

Ocena zgodnoci:
1. Certyfikat zgodnoci (4) jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej lub odrbnych przepisów
2. Deklaracja zgodnoci (5) lub certyfikat, wg wyboru producenta

Obrót i powszechne stosowanie

Rys. 1. Schemat postpowania przy wprowadzaniu do obrotu wyrobu budowlanego

(2) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnoci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzaleniona od spełnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. Aprobaty technicznej udziela si dla wyrobu budowlanego, dla którego
nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego
właciwoci uytkowe, odnoszce si do wymaga podstawowych, róni si
istotnie od właciwoci okrelonej w Polskiej Normie wyrobu. Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie oceny właciwoci uytkowych i przewidywanej trwałoci naleycie zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zalenoci od potrzeb, badaniami, obliczeniami, ogldzinami, opi-
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niami ekspertów i innymi dokumentami, z zastosowaniem przepisów szczególnych, w tym techniczno-budowlanych i Polskich Norm wyrobów.
(3) Badanie typu - wstpne badanie pełne reprezentatywnego wzorca wyrobu
przeprowadzane dla nowo wprowadzanego na rynek wyrobu lub nowego producenta wprowadzajcego wyrób. Przez badanie typu naley rozumie zestaw bada i/lub oblicze, wykonywanych przez producenta lub na jego zlecenie, niezbdnych do okrelenia właciwoci wyrobu oraz do potwierdzenia jego zgodnoci z wymaganiami przedmiotowej normy lub aprobaty technicznej. Badanie
to ma na celu sprawdzenie czy wyrób spełnia wymagania zasadnicze. Badanie
typu musi by wykonane przed wprowadzeniem przez producenta wyrobu do
obrotu.
(4) Krajowy certyfikat zgodnoci – dokument wydany po przeprowadzonej ocenie zgodnoci1) przez akredytowan jednostk certyfikujc potwierdzajcy, e
wyrób i proces jego wytwarzania s zgodne ze specyfikacj techniczn (Polska
Norma lub Aprobata Techniczna).
(5) Krajowa deklaracja zgodnoci - owiadczenie producenta stwierdzajce, na
jego wyłczn odpowiedzialno, e wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacj techniczn( Polsk Norm wyrobu albo aprobat techniczn). Wystawienie
deklaracji zgodnoci informuje równie nabywc, e producent przeprowadził
badania typu, prowadzi systematyczn kontrol procesu produkcyjnego wyrobu
w ramach zakładowej kontroli produkcji oraz przeprowadza badania gotowego
wyrobu, sam lub na zlecenie, zgodnie z ustalonym w specyfikacji technicznej
programem bada. Krajow deklaracj zgodnoci producent przechowuje
i przedkłada właciwym organom kontroli na ich danie
Istotnym elementem procedury dopuszczajcej wyrób do obrotu i stosowania jest przeprowadzenie oceny zgodnoci. System oceny zgodnoci powinien
by okrelony w specyfikacji technicznej dla danego wyrobu. Prawo budowlane
definiuje 6 takich systemów oceny zgodnoci oznaczonych jako: 1+, 1, 2+, 2, 3
i 4. Obowizki jakie w zalenoci od przyjtego systemu oceny zgodnoci ci
na producencie, a jakie na zewntrznych jednostkach akredytowanych mogcych
bra udział w takim postpowaniu to dla:
– systemu 1+ - certyfikacja zgodnoci wyrobu przez akredytowan jednostk
certyfikujc2) na podstawie:
a) zadania producenta:
1)

Ocen zgodnoci, na podstawie specyfikacji technicznej wyrobu, stosujc system oceny zgodnoci wskazany w tej specyfikacji, moe przeprowadzi w zalenoci od przyjtego systemu
oceny zgodnoci, sam producent lub jednostka akredytowana w przypadku rynku krajowego,
albo notyfikowana w przypadku rynku UE.
2)
Akredytowanymi jednostkami certyfikujcymi uprawnionymi do oceny zgodnoci, z jednostek
wymienionych w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2 004 r. s: Centrum
Naukowo Techniczne Kolejnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Instytut Elektrotechniki.
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- zakładowej kontroli produkcji3),
- uzupełniajcych bada próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstpnego badania typu,
- wstpnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- cigłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,
- bada sondaowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na
rynku lub na placu budowy.
– systemu 1 - certyfikacja zgodnoci wyrobu przez akredytowan jednostk certyfikujc na podstawie:
a) zadania producenta:
- zakładowej kontroli produkcji,
- uzupełniajcych bada próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstpnego badania typu,
- wstpnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
- cigłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.
– systemu 2+ - deklarowanie zgodnoci wyrobu przez producenta na podstawie:
a) zadania producenta:
- wstpnego badania typu,
- zakładowej kontroli produkcji,
- bada próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym
planem badania, jeeli dodatkowo wymaga tego specyfikacja techniczna,
b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji4) na podstawie: wstpnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej
kontroli produkcji oraz cigłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej
kontroli produkcji.
– systemu 2 - deklarowanie zgodnoci wyrobu przez producenta na podstawie:
3)

Zakładowa kontrola produkcji - stała wewntrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjte przez producenta powinny
by w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postpowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantowa jednolit interpretacj zapewniania
jakoci i umoliwi osignicie wymaganych cech wyrobu oraz efektywnoci działania systemu
kontroli produkcji.
4)
Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji – dokument, wydany w trakcie oceny zgodnoci przez akredytowan jednostk certyfikujc wyroby, potwierdzajcy, e proces wytwarzania wyrobu budowlanego jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacj techniczn.
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a) zadania producenta:
- wstpnego badania typu,
- zakładowej kontroli produkcji,
b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstpnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.
– systemu 3 - deklarowanie zgodnoci wyrobu przez producenta na podstawie:
a) wstpnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakładowej kontroli produkcji.
– systemu 4 - deklarowanie zgodnoci wyrobu przez producenta na podstawie:
a) wstpnego badania typu prowadzonego przez producenta,
b) zakładowej kontroli produkcji.
Biorc pod uwag stan prawny na dzie 20 marca 2007 roku, zasadom
wprowadzania do obrotu i stosowania, zgodnie z przedstawionymi w tym punkcie procedurami podlegaj m.in:

ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

szyny Vignole’a oraz szyny o profilu specjalnym,
systemy przytwierdze szyn,
podkłady, podrozjazdnice i mostownice drewniane,
podkłady i podrozjazdnice strunobetonowe,
korytka odwadniajce,
akcesoria kolejowe (podkładki,

ruby, piercienie, łubki, wkrty itp.),

podsypka kolejowa.

1.2. wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli wydane przez
Prezesa UTK – ustawa o transporcie kolejowym
wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji, zgodnie z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzenia 2003 roku w sprawie wykazu typów
budowli i urzdze przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane s wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji – na podstawie art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku
o transporcie kolejowym z pó niejszymi zmianami – wydawane jest dla nastpujcych budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego na kady typ:
 toru kolejowego5),
5

) tor kolejowy - element prowadzcy i nony kolejowej drogi składajcy si z dwóch równolegle
ułoonych szyn; istotn cech toru kolejowego jest jego szeroko; w kolejach niekonwencjonalnych moe mie inn konstrukcj np. 1 szyna lub betonowa rynna - Nowa encyklopedia powszechna PWN; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
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skrzyowania torów kolejowych,
rozjazdu kolejowego,
nawierzchni drogowej skrzyowa linii kolejowych z drogami publicznymi
w jednym poziomie,
 sieci trakcyjnej i powrotnej,
oraz zwizany z torem kady typ:
 złcza szynowego,
 odbojnicy,
 przyrzdu wyrównawczego,
 kozła oporowego.





Wniosek do Urzdu Transportu Kolejowego, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wiadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu budowli i urzdze przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego, powinien zawiera:
 wyniki bada typu6),
 warunki techniczne wykonania i odbioru,
 dokumentacj techniczno-ruchow,
 opisy techniczne i rysunki,
 opinie techniczne wydane przez innych zarzdców infrastruktury w przypadku typów budowli ju uytkowanych,
oraz opinie ekspertów o dokumentacji, sprawozdaniach i wynikach bada, o ile
wystpi o to Prezes UTK.
Zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane i ustawy o ocenie
zgodnoci, wiadectwa dopuszczenia wydawane przez Prezesa UTK powinny
by wydawane tylko dla nowo wprowadzanych na rynek budowli (lub wyrobów,

tor kolejowy - dwa toki szynowe ułoone w ustalonej odległoci stanowice podstawowy układ
nony nawierzchni kolejowej, których układ geometryczny przystosowany jest do bezpiecznego
ruchu pojazdów kolejowych…. - Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych, Warszawa 2005
nawierzchnia – konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obcie stałych i ruchomych zwizanych z ruchem pojazdów kolejowych, składajc si z toru, po którym poruszaj si
pojazdy kolejowe, elementów podporowych, elementów przytwierdzajcych i łczcych oraz
podsypki - §3 ust.6 Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzenia 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie
6

) Badania typu, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z 30 kwietnia 2004 r. mog
wykonywa, w zakresie swoich właciwoci, tylko upowanione jednostki wymienione w załczniku do niniejszego rozporzdzenia.
Przez badanie typu naley rozumie wstpne pełne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu w
zakresie i metodami okrelonymi we właciwej specyfikacji technicznej - ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku.
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chocia w Rozporzdzeniu mówi si tylko o budowli lub urzdzeniu), takich na
które nie zostały opracowane specyfikacje techniczne.
Naley przy tym pamita, e dopuszczenie typu budowli nie powinno by
zwizane z producentem. Przecie dany typ budowli, np. nawierzchnia z wielkogabarytowych płyt elbetowych układanych na skrzyowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi, moe by i jest produkowana przez kilku producentów. Wystawienie w takim przypadku kilku wiadectw dopuszczenia na ten
typ budowli, jest dopuszczeniem producentów, a nie produkowanych przez nich
płyt. Takich zada dla Prezesa UTK ustawa o transporcie kolejowym nie przewiduje.
Naley bowiem rozróni badanie typu wyrobu od bada atestacyjnych lub
certyfikacyjnych przeprowadzanych przez producenta na zgodno jego produktu z dopuszczonym typem. Obowizkiem bowiem producenta jest przeprowadzenie atestacji (oceny zgodnoci) swojego produktu z dopuszczonym typem.
Pozytywny wynik przeprowadzonej atestacji oraz prowadzenie działa wymienionych wczeniej, daje prawo producentowi wystawienia krajowej deklaracji
zgodnoci i wprowadzenie wyrobu do obrotu.
Atestacj zgodnoci, w zalenoci od przyjtego systemu oceny zgodnoci, moe przeprowadzi sam producent lub akredytowana jednostka certyfikujca w
przypadku rynku krajowego, albo notyfikowana jednostka certyfikujca w przypadku rynku UE.
Takie wyroby jak: szyny, podkłady drewniane i strunobetonowe, systemy
przytwierdze szyn nie musz posiada wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli wydawanego przez Prezesa UTK poniewa:
 nie s wymienione w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
wrzenia 2003 roku w sprawie wykazu typów budowli i urzdze przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego,
 nie s budowl tylko wyrobem,
 posiadaj specyfikacje techniczne – Polskie Normy lub zharmonizowane
Normy Europejskie.
Czy takie ograniczenie zakresu budowli i urzdze na które Prezes UTK
wydaje wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, moe wpływa na zmniejszenie bezpieczestwa transportu kolejowego?. Oczywicie, e nie. A to dlatego, e
Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym do kontroli wyrobów (tak jak
i nadzór budowlany), a co za tym idzie i producentów tych wyrobów. Moe wic
prowadzi kontrol sprawdzajc, czy producent:
 posiada specyfikacj techniczn na swój wyrób,
 czy prowadzi badania kontrolne i okresowe zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznej,
 czy posiada zakładow kontrol produkcji,
 czy nadzoruje jako zgodnie z przyjtym systemem zapewnienia jakoci,
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czy system zarzdzania jakoci umoliwia identyfikacj dostaw podstawowego materiału wykorzystywanego do produkcji, oraz identyfikacj gotowego wyrobu.

Powysze działania bd miały wikszy wpływ na zapewnienie bezpieczestwa
ni wydanie dla Producenta bezterminowego wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli. Dowiadczenie bowiem uczy, e producent otrzymujc
bezterminowe wiadectwo UTK traktuje je jako dokument zwalniajcy go
z prowadzenia kontrolnych i okresowych bada potwierdzajcych zgodno
swojego wyrobu z dopuszczonym typem.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pa dziernika 2005 roku
w sprawie zakresu bada koniecznych do uzyskania wiadectw dopuszczenia do
eksploatacji typów budowli i urzdze przeznaczonych do prowadzenia uchu
kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, stanowi w §2.1. e:„Zakres bada koniecznych typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego obejmuje:
1)
badanie zgodnoci z wymaganiami okrelonymi w odpowiednich, dla
danego typu budowli, polskich lub europejskich normach,
2)
badanie zgodnoci z warunkami technicznymi, okrelonymi w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada budowle kolejowe i ich usytuowanie,
3)
badanie zgodnoci z wymaganiami okrelonymi we właciwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych,
o których mowa w art.25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym,
4)
analiz wyników prób eksploatacyjnych.”
Zapisy ustpu 1 i 2 mówi o przeprowadzeniu oceny zgodnoci ze specyfikacj techniczn, a nie o wykonaniu bada typu. Natomiast ustp 3 dotyczy ustalonej przez Prezesa UTK listy krajowych specyfikacji technicznych zwizanych
ze spełnieniem zasadniczych wymaga dotyczcych interoperacyjnoci kolei
w przypadku kiedy TSI nie zostały ogłoszone przez Komisj Europejsk, a wic
tylko tych wyrobów które bd zastosowane na liniach interoperacyjnych i podlegaj procedurze oceny zgodnoci - certyfikacji.
W tym miejscu naley przypomnie, e ocena zgodnoci moe by przeprowadzona zalenoci od przyjtego systemu oceny zgodnoci, przez producenta lub
przez uprawnion do tego akredytowan (notyfikowan) jednostk certyfikujc
– patrz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoci oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.
Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzenia oceny zgodnoci,
z jednostek wymienionych w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
30 kwietnia 2004 r. s:
 Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa,
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Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Instytut Elektrotechniki.
Jednostk uprawnion do oceny zgodnoci składników podsystemu infrastruktura, w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych interopera-cyjnoci
kolei duych prdkoci i kolei konwencjonalnych, z jednostek wymienionych
w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. jest tylko
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.




1.3. Dopuszczenie do eksploatacji składnika podsystemu Infrastruktura –
ustawa o transporcie kolejowym
Aktami prawnymi regulujcymi przeprowadzenie oceny zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami składników podsystemu infrastruktura jak równie samych podsystemów s:
 Dyrektywa Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego
systemu kolei duych prdkoci,
 Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnoci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,
 Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym z pó niejszymi
zmianami.
W oparciu o wymienione akty prawne ocenie zgodnoci podlegaj nastpujce
składniki w podsystemie Infrastruktura:
 szyna,
 system przytwierdze szyn,
 podkład i podrozjazdnica,
 rozjazd kolejowy,
 skrzyowanie torów kolejowych,
jak równie budowle inynierskie: peron, rampa, tunel, most, wiadukt.
Trzeba pamita, e dokonanie oceny zgodnoci, zgodnie z Ustaw o transporcie
kolejowym –Art.25d. ust.4, jest obowizkowe przed oddaniem podsystemu lub
składnika interoperacyjnoci do eksploatacji.
Zgodnie z Ustaw o systemie oceny zgodnoci, wymagania zasadnicze, zawarte
w dyrektywach oraz TSI, powinny by publikowane przez Ministra Infrastruktury w drodze Rozporzdze. Dotychczas ukazały si dwa takie Rozporzdzenia:
 z dnia 29 czerwca 2004 r w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych
interoperacyjnoci kolei oraz procedur oceny zgodnoci dla transeuropejskiego systemu kolei duych prdkoci – dotyczce podsystemów: infrastruktura, energia, sterowanie, tabor)
 z dnia 5 wrzenia 2006 w sprawie zasadniczych wymaga dotyczcych interoperacyjnoci kolei oraz procedur oceny zgodnoci dla transeuropejskiego
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systemu kolei konwencjonalnej – dotyczce podsystemów: sterowanie, aplikacje telematyczne, tabor, hałas.
Opublikowane przez Uni Europejsk Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnoci dla kolei duych prdkoci i konwencjonalnych przedstawiono
w tabeli 1.
W przypadku gdy TSI nie zostały ogłoszone przez Komisj Europejsk
Prezez UTK powinien ustali list właciwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoliwi spełnienie zasadniczych wymaga dotyczcych interoperacyjnoci kolei. Taki dokument ukazał si jako obwieszczenie Prezesa Urzdu Transportu Kolejowego
z dniu 8 sierpnia 2005 roku.
Tabela 1. Opublikowane przez UE TSI dla podsystemów
TSI HS

- infrastruktura
- energia
- sterowanie i zabezpieczenie ruchu kolejowego
- wykonywanie przewozów i zarzdzanie ruchem
- tabor i utrzymanie

TSI CR

- telematyka
- sterowanie ruchem
- hałas
- ruch kolejowy
- wagony towarowe

Jednostkami upowanionymi do prowadzenia oceny zgodnoci w ramach
dyrektyw nowego podejcia s tylko jednostki notyfikowane. Podczas dokonywania oceny zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami składniki interoperacyjnoci poddaje si:
 badaniom – przez notyfikowane laboratorium,
 certyfikacji – przez notyfikowan jednostk certyfikujc,
 sprawdzeniu zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami - przez notyfikowan
jednostk kontrolujc.
Ocena zgodnoci prowadzona jest zgodnie z wymaganiami szczegółowymi
dla składnika wskazanymi w specyfikacjach technicznych. I tak dla składników
infrastruktury bd to w przypadku:
 szyn – normy zharmonizowane EN 13471-1:2003, 13471-2:2006, 134713:2006;
 podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych– normy zharmonizowane
serii EN 13230:2002;
 systemów sprystego przytwierdzenia szyn – normy zharmonizowane serii
EN 13481:2002.
Ocena zgodnoci prowadzona jest w ramach okrelonych procedur oceny
zgodnoci wskazanymi w specyfikacji technicznej. Podstawowe moduły/procedury oceny zgodnoci7)s nastpujce:
7)

Naley zaznaczy, e dyrektywy nowego podejcia zwykle nie odsyłaj do konkretnie oznaczonego liter modułu, ale szczegółowo opisuj przebieg poszczególnych procedur oceny zgodnoci. Ocena zgodnoci z konkretnej dyrektywy moe róni si od wzorca opisanego powyej -
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A - wewntrzna kontrola produkcji. Obejmuje wewntrzn kontrol projektu
i produkcji. Moduł ten nie wymaga zaangaowania jednostki notyfikowanej;
B - kontrola typu. Obejmuje faz projektowania. Po module B musi nastpi
moduł przewidujcy przeprowadzenie oceny w fazie produkcji. Jednostka
notyfikowana uczestniczy w ocenie i wydaje wiadectwo badania typu WE;
C - zgodno z typem. Obejmuje faz produkcji i nastpuje po module B.
Moduł stosowany w celu zapewnienia zgodnoci wyrobu z typem i posiadajcym wiadectwo badania typu WE, wydany zgodnie z modułem B. Nie
wymaga angaowania jednostki notyfikowanej;
D - zapewnienie jakoci produkcji. Obejmuje faz produkcji i nastpuje po
module B. Opiera si na normach zapewnienia jakoci EN ISO 9002 i przewiduje interwencj jednostki notyfikowanej która zatwierdza i kontroluje
system jakoci dotyczcy produkcji, wyrobu kocowego i testów sprawdzajcych, wprowadzony przez producenta;
E - zapewnienie jakoci produktu. Obejmuje faz produkcji i nastpuje po
module B. Opiera si na normach zapewnienia jakoci EN ISO 9003 i przewiduje interwencj jednostki notyfikowanej, która zatwierdza i kontroluje
system jakoci dotyczcy wyrobu kocowego i testów, wprowadzony przez
producenta;
F - weryfikacja wyrobu. Nastpuje po module B. Jednostka notyfikowana
sprawdza zgodno z typem okrelonym w wiadectwie badania typu WE,
wydanym zgodnie z modułem B, i wystawia wiadectwo zgodnoci;
G - weryfikacja jednostkowa. Obejmuje faz projektowania i produkcji.
Kady pojedynczy wyrób jest badany przez jednostk notyfikowan, która
wydaje certyfikat zgodnoci;
H - pełne zapewnienie jakoci. Obejmuje faz projektowania i produkcji.
Oparty na normie EN ISO 900, przewiduje ingerencj jednostki notyfikowanej, zatwierdzajcej i kontrolujcej stworzony przez producenta system jakoci działajcy na etapach projektowania, produkcji, kontroli kocowej i bada wyrobu.

Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnoci jednostka notyfikowana wydaje odpowiednio certyfikat zgodnoci.
Polskimi jednostkami notyfikowanymi, uprawnionymi do oceny zgodnoci
składnika interoperacyjnoci, zgodnie z ustaw z dnia 28 marca 2003 roku
o transporcie kolejowym s:
 Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w zakresie:
−
infrastruktury,
−
energii,
konstrukcja ogólna moe na przykład odpowiada modelowi B + D, ale szczegóły mog by
nieco inne ni w opracowaniach teoretycznych opisujcych te moduły.
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−
kontroli i sterowania oraz sygnalizacji,
−
funkcjonowania i zarzdzania ruchem,
−
taboru;
MOVARES Polska Sp. z o.o. w zakresie:
−
kontroli i sterowania oraz sygnalizacji,
−
taboru.

2. WYMAGANIA
TECHNICZNO-UYTKOWE
SKŁADNIKÓW INFRASTRUKTURY

WYBRANYCH

2.1. Szyny
Szyna jest krytycznym składnikiem podsystemu infrastruktura biorc pod
uwag bezpieczestwo. Wymagania techniczno-uytkowe dla szyn oraz kształtowników szynowych zawieraj normy serii EN 13674-1÷4. W Polsce najczciej stosowanymi szynami s szyna 60 E 1 (UIC60) oraz 49 E 1 (S49). Pierwsze
2 cyfry oznaczaj typ szyny, litera i cyfra oznaczaj profil szyny. Dodatkowym
wyrónikiem jest gatunek stali z którego szyna została wykonana. W Polsce
obecnie stosuje si szyny wykonane ze stali gatunku R260 oraz R350HT.
Wymagania techniczno-uytkowe dla szyn 60 E 1 i 49 E 1 s nastpujce:
 odporno na kruche pkanie KIc
−
minimalna warto pojedyncza: dla szyn ze stali w gatunku R260 - 26
MPam½, dla gatunku R350HT - 30 MPam½,
−
minimalna warto rednia: dla szyn ze stali w gatunku R260 - 29
MPam½, dla gatunku R350HT - 32 MPam½;
 prdko rozwoju (propagacji) pknicia zmczeniowego nie moe przekroczy:
−
17m/Cykli dla K = 10 MPam½,
−
55 m/Cykli dla K = 13 MPam½;
 naprenia resztkowe w stopce szyny < 250 MPa;
 próba zmczeniowa – dla całkowitej amplitudy odkształcenia 0,00135 trwało próbek powinna by wiksza ni 5 x 106 cykli;
 własnoci mechaniczne:
−
stali gatunku R260: Rm  880 MPa i Amin = 10 %,
−
stali gatunku R350HT Rm  1175 MPa i Amin = 9%;
 odbitki siarkowe zgodne z wzorcami w normie PN-EN 13674-1:2006.
Wymienione parametry powinny by sprawdzane, jako badania kwalifikacyjne, co najmniej raz na 5 lat, oraz w przypadku kadej znaczcej zmiany w
procesie produkcji dla kadego gatunku stali. Dodatkowo co dwa lata naley
przeprowadza badania napre resztkowych w stopce szyny.
Przedstawione poniej własnoci stali i gotowego wyrobu, jako badania odbiorcze, naley sprawdza dla kadego wytopu lub sekwencji:
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skład chemiczny, zgodny z norm PN-EN 13674-1:2006,
zawarto wodoru  2,0 ppm,
zawarto tlenu < 20 ppm,
mikrostruktura perlityczna; niedopuszczalne jest wystpowanie struktury
martenztu, bainitu i cementytu na granicach ziaren oraz zamknitej siatki
ferrytu,
wielko odwglenia  0,5 mm,
czysto tlenkowa stali K3 < 10,
odbitki siarkowe zgodne z wzorcami w normie PN-EN 13674-1:2006,
twardo (HBW):
− stali gatunku R260 260÷300 HB,
− stali gatunku R350HT 350÷390 HB,
jako wewntrzna i stan powierzchni oraz wymiary i tolerancja wykonania zgodne z norm PN-EN 13674-1:2006.

2.2. Podkłady i podrozjazdnice
Podkłady strunobetonowe s to podpory none w postaci belek z betonu
spronego, przeznaczone do torów kolejowych, słuce do przekazywania obcie od szyn na podsypk i utrzymujce odpowiednie połoenie szyn wzgldem siebie.
Podrozjazdnice strunobetonowe s to podpory none w postaci belek z betonu spronego, przeznaczone do rozjazdów kolejowych i skrzyowa torów,
słuce do przekazywania obcie od szyn na podsypk i utrzymujce odpowiednie połoenie szyn i innych elementów rozjazdów bd skrzyowa torów
wzgldem siebie.
W Polsce najszersze zastosowanie znalazły podkłady betonowe monoblokowe. Zasadnicze wymagania i metody bada, przewidziane dla tego rodzaju
podkładów, zawiera norma PN-EN 13230-1:2005 oraz PN-EN 13230-2:2005. W
przypadku podrozjazdnic strunobetonowych jest to norma PN-EN 132304:2003(U).
Dla podkładów strunobetonowych wymagania techniczno uytkowe s nastpujce:
 wytrzymało podkładu przy obcieniu statycznym w czci podszynowej:
− siła powodujca powstanie pierwszej rysy  200 kN,
− siła powodujca stałe rozwarcie rysy  300 kN,
− siła powodujca złamanie  450 kN;
 wytrzymało podkładu przy obcieniu statycznym w czci rodkowej w
pozycji odwróconej:
− siła powodujca powstanie pierwszej rysy  50 kN,
− siła powodujca złamanie  90 kN;
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wytrzymało podkładu przy obcieniu dynamicznym
− siła powodujca stałe rozwarcie rysy  241,5 kN,
− siła powodujca złamanie  354,2 kN;
wytrzymało zmczeniowa podkładu - siła powodujca złamanie pod-kładu
poddanego cyklicznej sile (2 x 106 cykli) powinna by  401,2 kN;
opór elektryczny pomierzony pomidzy dwoma szynami umocowanymi
w w le przytwierdzenia powinien wynosi co najmniej 5 kΩ.

Dla podrozjazdnic strunobetonowych wymagania techniczno uytkowe s
nastpujce:
 wytrzymało podrozjazdnicy na zarysowanie przy obcieniu statycznym:
−
siła powodujca powstanie pierwszej rysy w dolnej czci  100 kN,
−
siła powodujca powstanie pierwszej rysy w górnej czci  80 kN,
−
siła powodujca stałe rozwarcie rysy w dolnej czci  149,7 kN,
−
siła powodujca stałe rozwarcie rysy w górnej czci  105,3 kN,
−
siła powodujca złamanie w dolnej czci  207,9 kN,
−
siła powodujca złamanie w górnej czci  146,3 kN.
 wytrzymało zmczeniowa podrozjazdnicy - siła powodujca złamanie podrozjazdnicy poddanej cyklicznej sile (2 x 106 cykli) powinna wynie
co najmniej 183 kN;
Dodatkowo wymagane jest aby beton z którego s wykonywane podkłady
i podrozjazdnice strunobetonowe charakteryzował si nastpujcymi właciwociami:
 wytrzymało na ciskanie po 28 dniach, powinna odpowiada co najmniej
klasie C50/60,
 wytrzymało na zginanie (sprawdzana tylko dla betonu przeznaczonego do
produkcji podrozjazdnic) powinna wynosi minimum 5 MPa,
 nasikliwo wagowa nie powinna przekracza 5%,
 stopie mrozoodpornoci powinien odpowiada co najmniej klasie F125.

2.3. Systemy spr ystych przytwierdze szyn
System przytwierdzenia szyny jest to zespół elementów, które mocuj
szyn do konstrukcji podpierajcej w wymaganym połoeniu, pozwalajc jednoczenie na niezbdne pionowe, poprzeczne i podłune przemieszczenia. Taki
zespół zawiera elementy do przekazywania obcie z szyny do konstrukcji
podpierajcej i tam, gdzie jest to konieczne, do zabezpieczenia przed zuywaniem powierzchni kontaktu na konstrukcji podpierajcej oraz do izolacji elektrycznej szyny od konstrukcji podpierajcej.
System przytwierdzenia, eby prawidłowo spełniał swoje funkcje, musi
spełni wymagania, zawarte w Normach Europejskich, które s podstaw do
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przeprowadzenia oceny zgodnoci. Wymagania eksploatacyjne dla systemów
przytwierdze zostały zawarte w siedmiu normach EN 13481-1÷7: 2002.
Metody przeprowadzania bada w celu ich ujednolicenia i zapewnienia
jednakowych kryteriów oceny rónych systemów przytwierdze zawieraj normy EN 13146-1÷8:2002.
Dla systemów przytwierdze do podkładów betonowych wymagania techniczno-uytkowe s nastpujce:
 odporno szyny zamocowanej w przytwierdzeniu na przemieszczenie podłune nie moe by mniejsza ni 7 kN (dla systemów stosowanych na liniach do prdkoci  250 km/h nie mniejsza ni 9 kN);
 moment powodujcy obrót szyny o 10 w płaszczy nie równoległej do podstawy podkładu nie moe by mniejszy ni 0,1 kNm;
 tłumienie obcie dynamicznych powinno by nie mniejsze ni 30%;
 po obcieniu powtarzalnym 3 x 106 cykli z wymaganym maksymalnym obcieniem, czci przytwierdzenia (łcznie z kotwami zamontowanymi
w podkładzie) nie mog pkn ani zuy si lub odkształci trwale w stopniu uniemoliwiajcym spełnianie przez przytwierdzenie swojej funkcji.
Podkłady nie mog popka, a eliwne kotwy przytwierdzenia w nich zamontowane nie mog ulec poluzowaniu lub wyrwaniu.
Opór podłuny szyny po obcieniu powtarzalnym nie moe si zmniejszy
wicej ni o 20% w stosunku do oporu pocztkowego.
Siła docisku przytwierdzenia po obcieniu powtarzalnym nie moe si
zmniejszy wicej ni o 20% w stosunku pocztkowej siły docisku.
Sztywno statyczna przytwierdzenia po obcieniu powtarzalnym nie moe
si zwikszy wicej ni o 25% w stosunku do sztywnoci pocztkowej;
 opór elektryczny pomidzy szynami zamocowanymi w systemie przytwierdzenia, gdy podkład i przytwierdzenie s zmoczone wod, posiadajc przewodno mieszczc si w granicach 20 ÷ 80 mS/m, nie moe by mniejszy
ni 5 kΩ;
 demonta i powtórny monta przytwierdzenia przy uyciu narzdzi rcznych,
po 300 godzinnym natrysku solank, powinien by moliwy przy uyciu
właciwych narzdzi i nie powinien powodowa trwałego uszkodzenia adnej czci składowej systemu przytwierdzenia;
 wymiary gabarytowe systemu powinny by takie aby unikn kolizji z pojazdami, w tym pojazdami do utrzymania toru;
 zmienno szerokoci toru wynikajca z odchyłek wymiarowych czci składowych systemu przytwierdzenia nie powinna przekroczy ± 1 mm;
 siła docisku szyny do podkładu w przytwierdzeniu nie moe by mniejsza
ni 16 kN;
 kotwy nie mog ulec wyrwaniu przy obcieniu co najmniej 60 kN, a po
usuniciu obcienia nie powinny by widoczne pknicia na betonie przylegajcym do kotew.
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3. PODSUMOWANIE
1

Wyrób moe by dopuszczony do obrotu i stosowania po przeprowadzeniu
oceny przydatnoci i zgodnoci ze specyfikacj techniczn.

2

Producent odpowiada za zgodno wyrobu z wymaganiami specyfikacji
technicznej.

3

Obowizkiem producenta jest posiadanie aktualnych wyników bada oraz
innych danych potwierdzajcych zgodno wyrobu ze specyfikacj techniczn.

4

Wystawienie deklaracji zgodnoci przez producenta bez posiadania aktualnych bada jest niezgodne z prawem.

5

wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli wydawane przez
UTK jest dokumentem homologacyjnym a nie atestacyjnym.

6

Posiadanie wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez GIK lub
UTK nie zwalnia producenta w wietle obowizujcego prawa z obowizku
posiadania aktualnych wyników bada.
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nicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umoliwi
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