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1. WPROWADZENIE 

1.1. Problematyka ogrzewania rozjazdów kolejowych 

Rozjazd kolejowy jest newralgicznym elementem drogi kolejowej umożliwiającym 

przejazd pojazdów szynowych z określoną prędkością z jednego toru na inny. Zachowanie 

zdolności manewrowej rozjazdu jest konieczne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i 

płynności ruchu kolejowego. W warunkach zimowych krytyczne elementy rozjazdu muszą być 

oczyszczane lub ogrzewane, tak aby jego przestrzeń robocza pozostawała wolna od śniegu 

i oblodzeń. Obszar krytyczny w odśnieżaniu rozjazdów to w szczególności przestrzeń między 

opornicą (szyną nieruchomą) a iglicą (szyną ruchomą) oraz powierzchnia siodełek ślizgowych [2, 

5]. Obszar roboczy rozjazdu kolejowego przedstawiono na rys. 1.1. 

 

Rys. 1.1. Obszar roboczy rozjazdu 

 

Dominującym sposobem ogrzewania rozjazdów w Europie, w tym w Polsce, jest system 

Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów Kolejowych EOR [4, 5]. Rozwiązanie to znane jest na 

kolejach europejskich od ponad pół wieku. System ten znajduje zastosowanie na terenach, 

w których występuje klimat umiarkowany i zakres ujemnej temperatury roboczej nie 

przekracza -15 °C. W układach elektrycznego ogrzewania rozjazdów ciepło wytwarzane jest 

w płasko-owalnych grzejnikach rezystorowych [2, 3]. 

Podstawowymi elementami w budowie grzejnika są [16, 17]: 

 pręt grzejnika o przekroju płasko-owalnym 12x6 mm; 

 mufa połączeniowa nierozbieralna; 

 przewód grzejnikowy zasilający. 

obszar roboczy 
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Urządzenia EOR eksploatowane w Polsce mają następujące cechy [2]: 

 są zainstalowane na 30% rozjazdów (ponad 18 000) – pozostałe rozjazdy pozostają 

nieogrzewane; 

 liczba grzejników przekracza 100 000; 

 średni czas pracy jednego urządzenia EOR w warunkach zimowych wynosi około 

300 godzin; 

 jest to najbardziej energochłonny odbiornik energii elektrycznej na PKP PLK S.A. 

 

Idea ogrzewania klasycznego EOR polega na przekazywaniu ciepła z grzejnika do 

opornicy, a następnie z powierzchni szyny oraz z powierzchni grzejnika w otaczającą przestrzeń 

[4]. Drogę przepływu ciepła w strefie ogrzewania między siodełkami ślizgowymi przedstawiono 

na rys. 1.2. 

 

 

    

Rys. 1.2. Dystrybucja ciepła w strefie między siodełkami w układzie klasycznym 

 

W systemie klasycznym energia cieplna zużytkowana właściwie stanowi jednak tylko 

część energii całkowitej dostarczonej do układu. Na rys. 1.2 można zaobserwować, że jedynie 

energia ukierunkowana w przestrzeń roboczą rozjazdu (odwzorowano kolorem zielonym) 

powoduje wytopienie śniegu i oblodzeń w obszarze krytycznym dla zachowania możliwości 

przełożenia mechanizmów zwrotnicowych. Ciepło oddawane z główki szyny oraz z powierzchni 

bocznej szyny poza obszar roboczy jest natomiast ciepłem traconym (odwzorowano kolorem 

niebieskim). Omówione straty ciepła są podstawową wadą systemu klasycznego. Dodatkową 

wadą jest długi czas nagrzewania szyny i duża ilość energii potrzebna na utrzymanie określonej 

jej temperatury, co wynika z dużej pojemności cieplnej opornicy [5]. 

 

pręt grzejny 

iglica 

opornica 

podkład 

śnieg/lód 
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Propozycję polegającą na wykorzystaniu grzejników bezstykowych do wytapiania śniegu 

opracowała firma Termorad [5, 18]. Przedstawione rozwiązanie w 2012 roku zostało zgłoszone 

do Europejskiego Urzędu Patentowego pod numerem EP12461526.1. 

Metoda ta stanowi odwrócenie dotychczasowego podejścia, ponieważ zakłada 

odizolowanie termiczne elementu grzejnego od stopki szyny. Konstrukcja elementu grzejnego 

(rys. 1.3) nie różni się od stosowanej w rozwiązaniu klasycznym, natomiast w celu zwiększenia 

powierzchni oddawania ciepła w przestrzeń roboczą grzejnik wyposażony jest w radiator. 

 
Rys. 1.3. Grzejnik bezstykowy wyposażony w radiator firmy Termorad [15] 

 

Wprowadzenie omówionych zmian powoduje, że na drodze przepływu ciepła w układzie 

z rys. 1.4 niemal zupełnie pomijana jest opornica (przepływ ciepła odwzorowano kolorem 

czerwonym) i większość energii cieplnej przekazywana jest bezpośrednio w stronę śniegu 

zalegającego w obszarze roboczym rozjazdu (zaznaczono kolorem zielonym). W związku z tym 

ograniczeniu ulegały straty wynikające z rozpraszania ciepła poza obszar roboczy (zaznaczono 

kolorem niebieskim). Jednocześnie zminimalizowane są straty energii na utrzymanie dodatniej 

temperatury szyny, co konieczne jest w układzie klasycznym. Skutkiem zmian w budowie układu 

ogrzewania jest przyspieszeniem wytapiania śniegu z obszaru roboczego. 

 
 

    

Rys. 1.4. Dystrybucja ciepła w strefie między siodełkami w układzie klasycznym 

 

Trwałość grzejnika klasycznego jest bardzo wysoka. W rozwiązaniu bezstykowym 

radiator miałby być wykonany z aluminium, czyli materiału o nieodpowiednich parametrach 

grzejnik bezstykowy z radiatorem 

pręt grzejny 

iglica 

opornica 

podkład 

śnieg/lód 

izolacja termiczna 

(powietrze) 
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mechanicznych (m.in. niska wytrzymałość mechaniczna) do zastosowania w rozjeździe 

kolejowym. Podobnie płyta indukcyjna z uzwojeniem są elementami mniej odpornymi 

mechanicznie niż grzejnik klasyczny.  Wymagane są natomiast dodatkowe badania, aby 

przewidzieć koszty wymiany starych grzejników na nowe. 

1.2. Teza i cel pracy, zawartość rozprawy 

Zapewnienie ochrony rozjazdów w Polsce jest realizowane za pomocą systemów 

ogrzewania elektrycznego z wykorzystaniem grzejników rezystancyjnych mocowanych do stopki 

szyny. System klasyczny charakteryzuje się znaczną energochłonnością. Całkowita moc 

zainstalowanych urządzeń grzejnych wynosi około 120 MW, a koszt ich użytkowania około 

30 mln zł rocznie. Z tych względów istnieje potrzeba prowadzenia badań w celu optymalizacji 

systemu ogrzewania rozjazdów kolejowych. 

 

Teza pracy: 

 

Zastosowanie izolacji termicznej pomiędzy rezystancyjnym elementem grzejnym, 

a szyną zwiększa efektywność energetyczną procesu ogrzewania rozjazdów kolejowych, 

co pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. 

 

Celem pracy jest analiza efektywności energetycznej ogrzewania rozjazdów kolejowych. 

Celem analizy jest również opis zjawisk zachodzących podczas ogrzewania rozjazdów różnymi 

metodami. Cel pracy zrealizowano na drodze numerycznej analizy porównawczej dwóch typów 

grzejników: 

 metodą klasyczną; 

 metodą bezstykową. 

Autor rozprawy ma na myśli szczegółową analizę dwóch typów grzejników, nie zaś 

porównywanie dwóch metod numerycznych. Wyniki badań symulacyjnych potwierdzono 

eksperymentalnie. 

 

Zakres pracy: 

 modelowanie matematyczne procesów rezystancyjnego ogrzewania rozjazdów 

kolejowych; 

 modelowanie matematyczne procesów indukcyjnego ogrzewania rozjazdów 

kolejowych; 

 modelowanie procesu topnienia śniegu; 

 symulacje komputerowe procesów klasycznego i bezstykowego ogrzewania 

rozjazdów kolejowych; 

 symulacje komputerowe procesów indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych; 

 badania eksperymentalne; 

 podsumowanie i wnioski końcowe.  
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2.  MODELOWANIE PROCESÓW CIEPLNYCH 

2.1. Mechanizmy wymiany ciepła 

Wymiana ciepła jest zjawiskiem fizycznym, które przebiega w wyniku występowania 

różnic temperatury i może odbywać się na trzy sposoby (rys. 2.1): 

 przewodzenie ciepła; 

 konwekcja; 

 promieniowanie cieplne. 

 

Rys. 2.1. Ilustracja mechanizmów transportu ciepła 

 

Do matematycznego opisu rozpatrywanych zjawisk zastosowanie mają [13, 23] cztery 

rodzaje warunków brzegowych (rys. 2.2 i rys. 2.3): 

 warunki brzegowe pierwszego rodzaju (warunki Dirichleta) – określone przez rozkład 

temperatury Ts na granicy; 

 warunki brzegowe drugiego rodzaju (warunki Neumanna) – określone przez rozkład 

gęstości strumienia ciepła qs na granicy. Warunek ten często znajduje zastosowanie 

przy opisie zjawisk, w których występuje przemiana fazowa lub dominującym 

mechanizmem wymiany ciepła jest promieniowanie [21]; 

 warunki brzegowe trzeciego rodzaju (warunki Fouriera) – określone przez 

temperaturę Tp płynu otaczającego ciało i współczynnik przejmowania ciepła α na 

powierzchni ciała. Zazwyczaj za pomocą tego warunku opisuje się zagadnienia, 

w których występuje konwekcyjny przepływ ciepła [21]. Zależność matematyczna 

opisująca przejmowanie ciepła [23] dana jest prawem Newtona: 

 

 𝑞𝑠 = 𝛼(𝑇𝑠 − 𝑇𝑝) (2.1) 

 

 gdzie: 

 α – współczynnik przejmowania ciepła [W/(m2K)]. 

promieniowanie cieplne 

konwekcja 

przewodzenie ciepła 
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Rys. 2.2. Warunki brzegowe pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju 

 

 warunki brzegowe czwartego rodzaju – gdy na granicy stykających się ciał występuje 

ciągłość temperatury Ts1 = Ts2 i strumienia ciepła qs1 = qs2. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.3. Warunek brzegowy czwartego rodzaju 

2.2. Proces topnienia medium 

Topnienie medium jest procesem przemiany fazowej pierwszego rodzaju i polega na 

przejściu substancji ze stanu stałego w ciekły. Topnienie wiąże się z pochłanianiem ciepła 

przemiany fazowej przy stałej temperaturze. Jest zatem przykładem problemu transportu ciepła, 

który charakteryzuje się silną nieliniowością [23]. 

Praktyczna realizacja obliczeń zagadnień z dziedziny przemian fazowych korzysta 

z metod numerycznych. Modelowanie numeryczne procesu topnienia może być zrealizowane [9, 

14]: 

 metodą śledzenia frontu; 

 metodą entalpową. 

 

Metoda śledzenia frontu powierzchni międzyfazowej polega na wyznaczaniu położenia 

przemieszczającej się granicy przemiany fazowej [9]. Metoda ta zakłada podział obszaru 

obliczeniowego na niezależne i zmieniające się w czasie podobszary [14]. W obszarze 

obliczeniowym wyróżnia się obszar zajmowany przez fazę ciekłą i fazę stałą. Pod wpływem 

wzrostu temperatury w rozpatrywanym układzie zachodzi topnienie, zwiększa się udział fazy 

ciekłej i zmniejsza udział fazy stałej, a powierzchnia brzegowa ograniczająca oba obszary 

zmienia się. Między fazami występuje obszar przejściowy, w którym zachodzi przemiana fazowa, 

podczas której medium pobiera ciepło topnienia w stałej temperaturze. 

Problem przemiany fazowej zachodzący w ściśle określonej (stałej) temperaturze 

nazywany jest zagadnieniem Stefana [10, 14, 19]. Model procesu zakłada, że na powierzchni 

styku faz występuje źródło ciepła o położeniu zależnym od temperatury. Położenie granicy 

warunek Neumanna 

np. qs = 10 W/m2 

warunek Dirichleta 

np. Ts = 273 K 

warunek Fouriera 

np. α = 5 W/(m2K), Tp = 283 K 

Ts1 

qs1 
Ts1 
qs1 
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międzyfazowej może być wyznaczone poprzez określenie granicy Γ o temperaturze przemiany 

fazowej. W obliczeniach korzysta się z warunku Stefana danego wzorem: 

 

 𝜆𝑙
𝜕𝑇

𝜕𝑛
|

𝑙
− 𝜆𝑠

𝜕𝑇

𝜕𝑛
|

𝑠
= 𝜌𝑠𝐿

𝜕𝝂

𝜕𝑛
|

Γ
 (2.9) 

 

gdzie: 

λs – przewodność cieplna substancji w stanie stałym [W/(mK)], λl – przewodność cieplna 

substancji w stanie ciekłym [W/(mK)], L – ciepło topnienia [J/kg], ν – lepkość kinematyczna [m2/s]. 

 

Przeprowadzenie obliczeń w oparciu o metodę śledzenia frontu jest bardzo złożone, co 

wynika z trudności rozwiązania dla ruchomej granicy między fazami i zmiennego w czasie 

obszaru obliczeniowego. Główną wadą opisanej metody jest konieczność generacji siatki 

obliczeniowej w każdym kroku czasowym. Ze względu na te ograniczenia metoda ta nie znalazła 

szerszego zastosowania praktycznego [14]. Wyniki modelowania topnienia i krzepnięcia za 

pomocą metody ruchomej siatki przedstawili Jana S., Ray. S., Durst F. [12]. 

 

Bardzo powszechnie stosowana jest natomiast druga z podanych metod, tj. metoda 

entalpowa zaproponowana przez Vollera [20, 22]. Metoda ta opiera się na uproszczeniu obliczeń 

do rozwiązania jednej, nieruchomej domeny. W podejściu tym ten sam układ równań transportu i 

energii opisuje obie fazy [14]. Nie pozwala ona na bezpośrednie znalezienie granicy przemiany 

fazowej, ale polega na poszukiwaniu temperatury i entalpii w węzłach siatki. Granica 

międzyfazowa w metodzie entalpowej wyznaczana jest wyłącznie na podstawie temperatury 

krzepnięcia Ts i temperatury topnienia Tl. Stan skupienia substancji w danym punkcie obszaru 

obliczeniowego określony jest poprzez współczynnik β [1] wyrażający udział cieczy w medium 

i dany zależnością: 

 

 𝛽 = {

0
𝑇−𝑇𝑠

𝑇𝑙−𝑇𝑠

1

  𝑑𝑙𝑎   

𝑇 < 𝑇𝑠

𝑇𝑠 < 𝑇 < 𝑇𝑙

𝑇 > 𝑇𝑙

 (2.10) 

 

Na podstawie zależności (2.38) widać, że dla substancji w stałym stanie skupienia 

wartość współczynnika β równa jest 0, dla cieczy β = 1, podczas gdy dla temperatur pośrednich 

między Ts, i Tl współczynnik β przyjmuje wartości ułamkowe, a substancja znajduje się w strefie 

przejściowej. 

Równanie energii stosowane do obliczeń w metodzie entalpowej [1] ma postać: 

 

 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐻) + ∇ ∙ (𝜌𝐯𝐻) = ∇ ∙ (𝜆∇𝑇) + 𝑆𝑇 (2.11) 

 

gdzie: 

H – entalpia [J/kg]. 
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𝐻(𝑇) = ℎ𝑟𝑒𝑓 + ∫ 𝑐𝑝𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

+ 𝛽𝐿 (2.12) 

 

gdzie: 

href – entalpia odniesienia [J/kg], T0 – temperatura początkowa [K], T – temperatura końcowa [K]. 
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3. ANALIZA POLA TEMPERATURY W MODELU MATEMATYCZNYM 

ROZJAZDU KOLEJOWEGO BEZ MODELU ŚNIEGU 

3.1. Analiza porównawcza rozkładu temperatury w różnych układach elektrycznego 

ogrzewania rozjazdów 

Pierwszy etap badań metodą symulacji komputerowych zagadnienia efektywności 

energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych polegał na przeprowadzeniu 

analizy rozkładu temperatury w uproszczonym modelu rozjazdu bez modelu śniegu. Do analizy 

przyjęto różne układy elektrycznego ogrzewania rozjazdów w modelach: 2D i 3D. 

Przeprowadzono obliczenia pola temperatury w stanie ustalonym rozpatrywanego procesu. 

zaprezentowano w kolejnych podrozdziałach. 

 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badań nagrzewania rozjazdów 

kolejowych przeprowadzonych metodą symulacji komputerowych w programie ANSYS Fluent 16. 

Proces analizowano w różnych układach ogrzewania dotyczących kształtu i sposobu mocowania 

grzejników oporowych w rozjeździe. Przedstawione wyniki stanowią kontynuację wcześniejszych 

prac autora [7, 11]. 

 

Rozpatrzono trzy modele 2D ogrzewania szyny kolejowej: 

 długa szyna kolejowa ogrzewana grzejnikiem klasycznym mocowanym ściśle do 

powierzchni stopki szyny (rys. 3.1); 

 długa szyna kolejowa z otuliną termoizolacyjną ogrzewana grzejnikiem klasycznym 

mocowanym ściśle do powierzchni stopki szyny (rys. 3.2); 

 długa szyna kolejowa ogrzewana grzejnikiem bezstykowym odizolowanym 

termicznie od stopki szyny (rys. 3.3). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 3.1. Układ z grzejnikiem klasycznym: 
a) model 2D, b) siatka elementów skończonych w analizie 2D 

 

szyna 

grzejnik klasyczny 

główka szyny 

szyjka szyny 

stopka szyny 

obszar roboczy 
rozjazdu 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 3.2. Układ z grzejnikiem klasycznym i otuliną termoizolacyjną: 
a) model 2D, b) siatka elementów skończonych w analizie 2D 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 3.3. Układ z grzejnikiem bezstykowym: 
a) model 2D, b) siatka elementów skończonych w analizie 2D 

 

W układach z rys. 3.1, rys. 3.2 i rys. 3.3 odwzorowano rzeczywiste wymiary szyny 

kolejowej o profilu 49E1 i rzeczywiste wymiary klasycznego grzejnika oporowego o profilu płasko-

owalnym oraz założono przybliżone wymiary otuliny termoizolacyjnej i grzejnika bezstykowego z 

radiatorem. 

Przyjęto, że rozpatrywane układy otoczone są powietrzem, a rozmiar obszaru 

obliczeniowego (rys. 3.4) w porównaniu z wymiarami układu szyna-grzejnik w kierunku poziomym 

jest ośmiokrotnie większy i w kierunku pionowym szesnastokrotnie większy [3, 4]. Obszar 

obliczeniowy musi być na tyle duży, aby zadany na jego granicy warunek brzegowy (np. 

temperatura, ciśnienie, poziom turbulencji, strumień ciepła) pozostawał stały (niezaburzony) 

w trakcie trwania obliczeń [1]. Dobór rozmiaru obszaru obliczeniowego wynika częściowo 

z doświadczenia autora rozprawy. Przykładowo w przypadku powietrza opływającego ciało stałe 

za tą przeszkodą tworzą się wiry turbulentne. Na granicy obszaru obliczeniowego przepływ musi 

mieć charakter laminarny. Przeprowadzane były testowe symulacje komputerowe, które pozwoliły 

na wprowadzenie takiego właśnie obszaru. Dobrane wymiary obszaru zostały tak dobrane, że 

dalsze ich zwiększanie nie wpływało na wyniki symulacji. 

grzejnik bezstykowy 
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obszar roboczy 
rozjazdu 
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Na granicach obszaru obliczeniowego przyjęto następujące warunki brzegowe: ciśnienie 

względne p = 0 Pa i temperatura zewnętrzna T = 250 K. W obliczeniach przyjęto zerową wartość 

wymuszonego przepływu powietrza. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 3.4. Obszar obliczeniowy przyjęty w analizie modeli z: a) rys. 3.1, b) rys. 3.2, c) rys. 3.3 

 

Na tym etapie badań rozważono rozwiązanie stacjonarnego pola temperatury (stan 

ustalony rozpływu ciepła w modelu) i założono, że wymiana ciepła w układzie odbywa się 

z uwzględnieniem wszystkich trzech mechanizmów transportu, tj. mechanizmem przewodzenia, 

konwekcyjnym oraz poprzez promieniowanie cieplne. Źródłem ciepła w każdym z układów jest 

oporowy grzejnik elektryczny o takiej samej mocy P0 = 330 W/m dla wszystkich rozpatrywanych 

układów. 

Do obliczeń przyjęto wartości fizyczne [1] cieplnych parametrów materiałowych dla 

poszczególnych ośrodków uwzględniając, że gęstość powietrza ρp zależy od temperatury T 

(tabela 3.1). 

Rozkład pola temperatury w stanie ustalonym w układach z rys. 3.1 - rys. 3.3 pokazano 

na rys. 3.5. W obliczeniach wykorzystano trzy modele transportu ciepła: przewodzenie P, 

konwekcję K, promieniowanie cieplne P. Obliczenia dla przypadków z rys. 3.1 – 3.3 wykonano 

w modelu PKP. W obliczeniach przyjęto temperaturę otoczenia 250 K. 
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p = 0 Pa 

T = 250 K 
p = 0 Pa 
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Tabela 3.1. Właściwości materiałowe przyjęte w analizie ogrzewania szyny 

Obiekt Parametr materiałowy Wartość  

Powietrze 

Gęstość ρp 

wg równania gazu doskonałego: 

𝜌 =
352,9759

𝑇
 kg/m3 

Ciepło właściwe cpp 1006 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λp 0,024 W/(mK) 

Szyna 

Gęstość ρs 7853 kg/m3 

Ciepło właściwe cps 460 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λs 50 W/(mK) 

Pręt grzejny 

Gęstość ρg 8300 kg/m3 

Ciepło właściwe cpg 460 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λg 15 W/(mK) 

Radiator 

Gęstość ρr 2719 kg/m3 

Ciepło właściwe cpr 871 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λr 202,4 W/(mK) 

Otulina 

Gęstość ρo 1700 kg/m3 

Ciepło właściwe cpo 4310 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λo 0,01 W/(mK) 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 3.5. Rozkład pola temperatury dla modelu PKP z: 

a) grzejnikiem klasycznym, b) grzejnikiem klasycznym i otuliną, c) grzejnikiem bezstykowym 
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Temperatura grzejnika w układzie klasycznym (rys. 3.5a) wynosi 315 K, stopka szyny 

nagrzewa się do temperatury około 297 K, natomiast główka szyny do 284 K. Temperatura tych 

elementów w układzie z otuliną termoizolacyjną (rys. 3.5b) wynosi odpowiednio: 378 K, 341 K 

i 303 K. Dla układu z rys. 3.5c, w którym zastosowano grzejnik bezstykowy, temperatury te są 

równe około: 405 K, 264 K i 261 K. 

Element grzejny najwyższą temperaturę osiąga w układzie z rys. 3.5c z grzejnikiem 

bezstykowym, temperaturę o wartości pośredniej w układzie z otuliną termoizolacyjną (rys. 3.5b), 

a najniższą w układzie klasycznym z rys. 3.5a. Temperatura grzałki w układzie z grzejnikiem 

bezstykowym jest o 90 K wyższa w porównaniu z temperaturą grzejnika w rozwiązaniu 

klasycznym i o 27 K wyższa w porównaniu z temperaturą grzejnika w układzie z otuliną 

termoizolacyjną. Biorąc jako odniesienie temperaturę topnienia śniegu (273 K) temperatura 

elementu grzejnego w modelu z grzejnikiem klasycznym wynosi 42 K, w przypadku z otuliną 

105 K, a w bezstykowym 132 K. Zastosowanie otuliny powoduje więc, że temperatura grzejnika 

jest 2,5-krotnie (250%) większa niż w modelu klasycznym. W przypadku grzejnika bezstykowego 

jest to wartość aż ponad 3-krotnie (314%) większa. 

Analiza ta pokazuje, że w celu osiągnięcia wyższej temperatury elementu grzejnego 

należy grzejnik odizolować od stopki szyny lub zaizolować zewnętrzną powierzchnię boczną 

szyny. Wyniki badań wpływu typu systemu ogrzewania na jego energochłonność podano w np. 

[9]. 

 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań symulacyjnych 

stwierdzono, że zastosowanie otuliny termoizolacyjnej (rys. 4.2) wpływa na: 

 wzrost temperatury szyny i grzejnika; 

 ograniczenie transportu ciepła z powierzchni bocznej szyny poza obszar roboczy 

(lewy bok szyny); 

 blisko dwukrotny wzrost energii wewnętrznej w szynie w porównaniu z układem bez 

otuliny. 

 

Wykonane obliczenia pokazały również, że zastosowanie grzejnika bezstykowego 

(rys. 3.3) wpływa znacząco na: 

 wzrost temperatury grzejnika (temperatura grzejnika jest bezstykowego jest 

trzykrotnie większa w porównaniu z temperaturą grzejnika klasycznego – dla 

temperatury odniesienia 273 K); 

 obniżenie temperatury szyny, a tym samym na mniejsze straty energii pochłanianej 

przez szynę (przyrost energii wewnętrznej grzejnika bezstykowego jest pięciokrotnie 

większy od przyrostu energii grzejnika klasycznego). 
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3.2. Analiza porównawcza rozkładu temperatury w modelu 2D i 3D klasycznego 

i bezstykowego elektrycznego ogrzewania rozjazdów 

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano wyniki analizy numerycznej dwóch 

wybranych układów elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych w modelu 2D i 3D [6]. 

Rozpatrzono pole temperatury w układzie ogrzewanym metodą klasyczną (rys. 3.1) oraz 

w układzie ogrzewanym z zastosowaniem grzałki odizolowanej termicznie od stopki szyny 

(rys. 3.3). Na podstawie przeprowadzonych symulacji wykazano, że uproszczenie polegające na 

przyjęciu do analizy modelu 2D nie wnosi do wyników obliczeń pola temperatury istotnego błędu. 

Tym samym uzasadniono, że z punktu widzenia oceny efektywności energetycznej 

rozpatrywanych układów nie ma potrzeby realizacji obliczeń numerycznych w geometrii 3D, 

dzięki czemu uzyskanie wyników możliwe jest w krótszym czasie. 

 

W analizie porównawczej 2D rozpatrzono długą szynę kolejową z grzejnikiem 

rezystancyjnym (rys. 3.6a), natomiast do rozważań w analizie 3D przyjęto szynę kolejową 

o długości 10 m z grzejnikiem rezystancyjnym o długości 2,8 m (rys. 3.6b). W analizie 2D przyjęto 

jednostkową moc grzejnika rezystancyjnego 330 W/m, natomiast w analizie 3D dla grzejnika o 

długości 2,8 m założono ekwiwalentną moc równą 924 W. 

W analizie rozpatrzono układy dla dwóch grzejników o różnych kształtach. Założono, że 

w jednym przypadku grzejnik klasyczny o profilu płasko-owalnym przymocowany jest do stopki 

szyny, a w drugim przypadku, że grzejnik o zwiększonej powierzchni oddawania ciepła jest 

odizolowany termicznie od stopki szyny cienką przekładką izolacyjną. 

a) 

 

b) 
 

Rys. 3.6. Układ z grzejnikiem klasycznym: 
a) model 2D, b) rzut modelu 3D 

 

W rozważanych układach transport ciepła wynika z trzech mechanizmów: przewodnictwa 

cieplnego, konwekcji oraz promieniowania, dla których rozwiązywane są odpowiednie równania. 

Przyjęto, że transport ciepła w szynie i grzejniku odbywa się na drodze przewodnictwa i 

promieniowania, natomiast pomiędzy grzejnikiem i szyną a otaczającym powietrzem dodatkowo 

mechanizmem konwekcji. 

W obliczeniach założono, że w obu przypadkach (model ogrzewania klasycznego 

i bezstykowego) układ szyna - element grzejny otoczony jest powietrzem bez wymuszonego 

przepływu (konwekcja naturalna). Na granicach obszaru obliczeniowego (rys. 3.4a, rys. 3.4c) 

szyna 
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przyjęto warunki brzegowe w postaci: ciśnienie względne p = 0 Pa, temperatura zewnętrzna 

T = 250 K, a badany obszar obliczeniowy podzielono na odpowiednie podobszary. Do obliczeń 

przyjęto fizyczne wartości poszczególnych parametrów dla poszczególnych ośrodków (tab. 3.1). 

W analizie przyjęto, że temperatura początkowa T0 układu jest jednakowa w całym obszarze 

obliczeniowym (rys. 3.4a, rys. 3.4c) i wynosi 250 K. 

W analizie rozważono rozwiązanie stanu ustalonego procesu nagrzewania. 

 

Na rys. 3.7 przedstawiono rozkład temperatury w rozważanym układzie z grzejnikiem 

klasycznym mocowanym do stopki szyny. Wartości temperatury T2D dla grzejnika klasycznego 

dla modelu 2D i temperatury T3D dla modelu 3D oraz ich różnice ΔT podano w tabeli 3.2 i opisano 

poniżej. 

Tabela 3.2. Wartości temperatury oraz ich różnice dla układu grzejnika klasycznego w modelu 2D i 3D 

Obszar 
T2D T3D-c ΔTc T3D-d ΔTd T3D-e ΔTe T3D-f ΔTf 

[K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] 

Grzejnik 315,0 314,0 1,0 313,0 2,0 300,0 15,0 - - 

Stopka 297,0 295,0 2,0 294,5 2,5 275,0 22,0 265,0 33,0 

Główka 284,0 282,0 2,0 281,5 2,5 268,0 16,0 263,0 21,0 

 

Na rys. 3.7a zaprezentowano rozkład pola temperatury otrzymany w analizie modelu 2D. 

Temperatura elementu grzejnego wynosi około 315 K, stopka szyny nagrzewa się do temperatury 

297 K, a główka szyny do 284 K (tabela 4.2). 

Na rys. 3.7b przedstawiono rozkład temperatury w modelu 3D w rzucie izometrycznym 

i zaznaczono położenie płaszczyzn c, d, e oraz f, dla których wykonano odrębne ilustracje 

rozkładu pola temperatury. 

Na rys. 3.7c zaprezentowano pole temperatury dla przekroju c znajdującego się w środku 

układu szyna – grzejnik. Temperatura grzejnika osiąga około 314 K, natomiast stopka i główka 

szyny nagrzewają się do temperatur odpowiednio 295 K i 282 K. Różnice temperatury tych 

elementów w modelu 2D i 3D w tym przypadku wynoszą odpowiednio: 1 K, 2 K oraz 2 K. 

Na rys. 3.7d przedstawiono rozkład temperatury dla przekroju d znajdującego się 

w odległości ¼ długości grzejnika od centrum układu szyna – grzejnik równej 0,7 m. 

Poszczególne elementy układu nagrzewają się do temperatur nieznacznie niższych niż 

w przypadku przedstawionym na rys. 3.7c i wynoszą odpowiednio: 313 K, 294,5 K, 281,5 K. 

Na rys. 3.7e zaprezentowano pole temperatury dla przekroju e znajdującego się na końcu 

grzejnika w odległości równej 1,4 m od centrum układu szyna – grzejnik. W tym przypadku 

temperatura grzejnika wynosi około 300 K, stopka szyny nagrzewa się do temperatury 275 K, a 

główka szyny do temperatury 268 K. Różnice temperatury tych elementów w modelu 2D i 3D w 

tym przypadku wynoszą odpowiednio: 15 K, 22 K i 16 K. 

Na rys. 3.7f przedstawiono rozkład temperatury dla przekroju f znajdującego się 

w obszarze poza grzejnikiem w odległości równej 0,1 m od końca grzejnika. Stopka szyny 

nagrzewa się do temperatury 265 K, a główka szyny osiąga temperaturę 263 K. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Rys. 3.7. Rozkład pola temperatury w układzie z grzejnikiem klasycznym: a) wynik analizy 2D, 
b) wynik analizy 3D, c) przekrój w ½ długości grzałki, d) przekrój w ¼ długości grzałki, 

e) przekrój na końcu grzałki, f) przekrój 10 cm poza grzałką 

 

Na rys. 3.8 zaprezentowano rozkład temperatury w układzie z grzejnikiem o zwiększonej 

powierzchni oddawania ciepła odizolowanym termicznie od stopki szyny. Wartości temperatury 

T2D dla układu 2D i temperatury T3D dla układu 3D oraz ich różnice ΔT podano w tabeli 3.3. 

Na rys. 3.8a przedstawiono pole temperatury otrzymane w analizie modelu 2D, a na rys. 

3.8b do 3.8f rozkłady temperatury z analizy modelu 3D. 

Rozkład temperatury dla przekroju c z rys. 3.8c znajdującego się w centrum układu szyna 

– grzejnik pokazuje, że różnice temperatury w modelu 2D i 3D dla tego przypadku wynoszą 

poniżej 4 K. Na rys. 3.8d dla przekroju d poszczególne elementy układu osiągają temperaturę 

c 

d 

e 
f 
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nieznacznie niższą w porównaniu z przypadkiem przedstawionym na rys. 3.8c. Dla przekroju e 

znajdującego się na końcu grzejnika (rys. 3.8e) różnice temperatury rozważanych elementów 

modelu 2D i 3D wynoszą natomiast aż: 26 K, 6 K oraz 5 K. Pole temperatury dla przekroju f 

znajdującego się w obszarze poza grzejnikiem w odległości równej 0,1 m od jego końca (rys. 3.8f) 

wskazuje, że rozpatrywana temperatura szybko maleje poza miejscem montażu grzejnika. 

Stopka szyny oraz główka szyny osiągają temperaturę 253 K. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Rys. 3.8. Rozkład pola temperatury w układzie z grzejnikiem odizolowanym: a) wynik analizy 2D, 
b) wynik analizy 3D, c) przekrój w ½ długości grzałki, d) przekrój w ¼ długości grzałki, 

e) przekrój na końcu grzałki, f) przekrój 10 cm poza grzałką 

 

c 

d 

e f 
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Tabela 3.3. Wartości temperatury oraz ich różnice dla układu grzejnika odizolowanego w modelu 2D i 3D 

Obszar 
T2D T3D-c ΔTc T3D-d ΔTd T3D-e ΔTe T3D-f ΔTf 

[K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] [K] 

Grzejnik 406,0 402,0 4,0 401,0 5,0 380,0 26,0 - - 

Stopka 262,0 261,0 1,0 260,5 1,5 256,0 6,0 253,0 9,0 

Główka 261,0 260,0 1,0 259,5 1,5 256,0 5,0 253,0 8,0 

 

Na rys. 3.9 przedstawiono rozkłady temperatury T w funkcji długości szyny x dla 

wybranych punktów obliczeniowych w rozpatrywanym układzie z grzejnikiem klasycznym 

mocowanym do stopki szyny. Liniami ciągłym zaznaczono rozkłady temperatury otrzymane 

w analizie 3D, natomiast liniami przerywanymi odpowiednie wartości temperatury otrzymane 

w symulacji 2D. Dla przypadku z rys. 3.9 wartości temperatury T2D w modelu 2D oraz temperatury 

T3D w modelu 3D oraz ich różnice ΔT dla modeli 2D i 3D zestawiono w tabeli 3.4. 

Tabela 3.4. Wartości temperatury w wybranych punktach oraz ich różnice dla układu grzejnika klasycznego 

w modelu 2D i 3D 

Punkt obliczeniowy 
T2D T3D-c ΔTc T3D-e ΔTe 

[K] [K] [K] [K] [K] 

p0 297,0 295,0 2,0 277,0 18,0 

p1 289,0 287,0 2,0 272,0 15,0 

p2 284,0 282,0 2,0 269,0 13,0 

p3 263,0 262,0 1,0 256,0 6,0 

p4 268,0 267,0 1,0 260,0 7,0 

 

 

 

Rys. 3.9. Wykres temperatury T w funkcji długości szyny x dla zaznaczonych punktów pomiarowych 
(od p0 do p4) dla układu grzałki klasycznej 
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Na rys. 3.9 widać, że dla wybranych punktów obliczeniowych wartości temperatury 

wykreślone na podstawie analizy 2D są porównywalne z wartościami w środku szyny dla modelu 

3D. W tym przypadku różnica ta w punkcie p0 wynosi 2 K, a w kolejnych punktach równa jest 

odpowiednio: p1 – 2 K, p2 – 2 K, p3 – 1 K, p4 - 1K. 

Wartość temperatury na końcu grzałki, czyli w odległości 1,4 m od środka szyny, 

w punkcie p0 równa się 277 K i odpowiednio: p1 – 272 K, p2 – 269 K, p3 – 256 K, p4 - 260 K 

w kolejnych rozpatrywanych punktach. Różnice temperatury na końcu grzałki względem jej 

środka są zatem znaczne i wynoszą odpowiednio: p0 – 18 K, p1 - 15 K, p2 - 13 K, p3 – 6 K, p4 – 

7 K. 

Istotny spadek temperatury można zauważyć jednak dopiero na krańcach elementu 

grzejnego. Na podstawie rys. 3.9 można stwierdzić, że w zakresie 85% długości grzałki, tj. dla 

przedziału długości od 3,8 m do 6,2 m, temperatura osiągana w poszczególnych punktach 

obliczeniowych ulega niewielkim zmianom. Wartość bezwzględna zmiany obliczona jako różnica 

temperatury występującej w odległości 1,2 m od środka układu szyna – grzałka i temperatury w 

środku układu 3D wynosi poniżej 5 K. 

 

Na rys. 3.10 zaprezentowano zależność temperatury T w funkcji długości x szyny dla 

wybranych punktów obliczeniowych w analizowanym układzie z grzejnikiem odizolowanym 

termicznie od stopki szyny. Liniami ciągłym zaznaczono wartości temperatury otrzymane w 

analizie 3D, a liniami przerywanymi odczytane z analizy 2D. Wartości temperatury T2D w modelu 

2D z rys. 4.15 oraz temperatury T3D w modelu 3D, a także ich różnice ΔT dla modeli 2D i 3D 

zestawiono w tabeli 3.5. 

Tabela 3.5. Wartości temperatury w wybranych punktach oraz ich różnice dla układu grzejnika 

odizolowanego w modelu 2D i 3D 

Punkt obliczeniowy 
T2D T3D-c ΔTc T3D-e ΔTe 

[K] [K] [K] [K] [K] 

p0 262,5 261,0 1,0 256,0 5,0 

p1 261,5 260,5 1,0 256,0 4,5 

p2 261,5 260,0 1,0 256,0 4,0 

p3 273,0 271,0 2,0 253,0 18,0 

p4 284,0 281,0 3,0 253,0 29,0 

 

Na rys. 3.10 można zauważyć, że dla wybranych punktów obliczeniowych wartości 

temperatury wyznaczone na podstawie analizy 2D są nieznacznie wyższe niż osiągane w środku 

szyny dla modelu 3D. Różnica wartości temperatury w punkcie p0 wynosi 1,0 K, a w kolejnych 

punktach odpowiednio: p1 – 1,0 K, p2 - 1,0 K, p3 – 2,0 K, p4 – 3,0 K. 

Temperatura na końcu grzejnika w punktach p0, p1, p2 równa się 256 K, natomiast 

w punktach p3 oraz p4 wynosi 253 K. W tym przypadku różnice temperatury względem środka 

modelu szyna – grzejnik są znaczne. Różnice te wynoszą odpowiednio: p0 - 5,0 K, p1 – 4,5 K, 

p2 – 4,0 K, p3 – 18,0 K, p4 – 29,0 K. 
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Znaczący spadek temperatury występuje jednak dopiero w odległości, która odpowiada 

krańcom elementu grzejnego. Na podstawie rys. 3.10 można zauważyć, że dla 85% długości 

grzałki, tj. w zakresie położenia od 3,8 m do 6,2 m, wartość temperatury, jaka występuje 

w poszczególnych punktach obliczeniowych, ulega nieznacznym zmianom. Wartość 

bezwzględna tej zmiany obliczona jako różnica temperatury w odległości 1,2 m od centrum układu 

szyna – element grzejny i temperatury w środku układu 3D wynosi poniżej 5 K. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.10. Wykres temperatury T w funkcji długości szyny x dla zaznaczonych punktów pomiarowych 
(od p0 do p4) dla układu grzałki odizolowanej termicznie od stopki szyny 

 

Podsumowując, analiza porównawcza przeprowadzona dla modelu 2D i 3D w przypadku 

układów ogrzewania klasycznego i z zastosowaniem grzejnika bezstykowego wykazała, że wyniki 

obliczeń w układzie 2D z dużą dokładnością odpowiadają wynikom otrzymanym w analizie 3D. 

Zaobserwowany błąd bezwzględny temperatury w wybranych punktach pomiarowych nie 

przekracza 5 K. 

W związku z powyższym uzasadniona została analiza modeli 2D innych układów 

ogrzewania rozjazdów rozpatrywanych w niniejszej pracy, co znacznie skróciło czas obliczeń. 
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4. ANALIZA ROZKŁADU TEMPERATURY W MODELU ROZJAZDU 

KOLEJOWEGO Z UPROSZCZONYM MODELEM ŚNIEGU 

4.1. Wstęp 

W podrozdziale tym zaprezentowano wyniki analizy numerycznej pola temperatury 

w modelu rozjazdu z uproszczonym modelem śniegu. Do rozważań przyjęto dwa modele 

rozjazdu składające się z: szyny (opornicy), iglicy, układu grzejnego oraz zastępczego śniegu: 

 model K – rozjazd ogrzewany klasycznie; 

 model B – rozjazd ogrzewany bezstykowo. 

W rozważaniach energetycznych dla obu typów rozjazdów wyróżniono trzy modele 

fizyczne, które następnie przyjęto do obliczeń. Poszczególne modele fizyczne różnią się 

względem siebie uwzględnionymi mechanizmami transportu ciepła: 

 model P – w przypadku pierwszym, najbardziej uproszczonym, uwzględniono 

wyłącznie mechanizm przewodzenia ciepła; 

 model PK – w modelu drugim ujęto dodatkowo konwekcyjną wymianę ciepła; 

 model PKP – w przypadku trzecim, oprócz przewodzenia ciepła i konwekcji, 

uwzględniono także promieniowanie cieplne. 

 

Analiza porównawcza rozkładu temperatury klasycznego (model K) i bezstykowego 

(model B) ogrzewania rozjazdów została wykonana z uproszczonym modelem śniegu. 

Rozpatrzono proces ogrzewania przestrzeni roboczej rozjazdu wypełnionej materiałem 

zastępczym niepodlegającym przemianie fazowej. Zastępczy model śniegu jest materiałem 

znajdującym się w stałym stanie skupienia o materiałowych właściwościach cieplnych zbliżonych 

do lekkiego i puszystego śniegu. W każdym z analizowanych przypadków obliczenia zakończono 

po osiągnięciu na brzegu uproszczonego modelu śniegu temperatury przemiany fazowej równej 

273 K. 

Istotną częścią przedstawionych w tym podrozdziale wyników obliczeń cieplnych była 

analiza efektywności energetycznej elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych 

z zastosowaniem rozpatrywanych grzejników elektrycznych. W tej części pracy największą 

uwagę zwrócono na udział poszczególnych mechanizmów wymiany ciepła w przebiegu zjawiska 

ogrzewania w przestrzeni roboczej rozjazdu. Przedstawione wyniki opublikowano w pracy [Flis 

M., Wołoszyn M.: Energy Efficiency Analysis of Railway Turnout Heating With a Simplified Snow 

Model Using Classical and Contactless Heating Method, 2018, IEEE Xplore]. 

Omawiany model rozjazdu z dwoma typami grzejników pokazano na rys. 5.1. 

Odwzorowano rzeczywisty profil szyny 49E1, a założono przybliżone wymiary: grzejnika 

klasycznego (przyjęto przekrój prostokątny o wymiarach 6 mm x 12 mm, zamiast przekroju 

płasko-owalnego) oraz grzejnika bezstykowego (długość radiatora około 40 mm). Zamodelowany 

obszar śniegu ma powierzchnię około 107 cm2 i umieszczony jest w przestrzeni roboczej 

rozjazdu. Uwzględnienie w jednym modelu geometrycznym jednocześnie dwóch typów 
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grzejników pozwoliło na to, aby w obliczeniach cieplnych w każdym przypadku obliczeniowym 

możliwe było zachowanie takiej samej siatki elementów skończonych. 

 
Rys. 4.1. Model rozjazdu z dwoma typami grzejników 

 

Do celów obliczeń numerycznych przyjęto następujące założenia: 

 w całym obszarze obliczeniowym przyjęto temperaturę początkową T0 układu równą 

263 K; 

 założono, że w każdym z analizowanych układów źródło ciepła ma moc równą 

330 W/m; 

 założono brak wymuszonego przepływu powietrza (zjawisko konwekcji naturalnej), 

takie samo założenie zastosowano we wszystkich pozostałych modelach rozjazdu; 

 w trakcie obliczeń wartość kroku czasowego Δt była kontrolowana przez solver 

programu ANSYS Fluent. Wartość ta zmieniała się od 0,001 s w początkowej fazie 

obliczeń do 0,1 s wraz z upływem czasu trwania procesu; 

 do obliczeń przyjęto, że model (rys. 4.1) otoczony jest powietrzem o właściwościach 

materiałowych zależnych od rozpatrywanego wariantu obliczeniowego: 

o w modelu K-P i modelu B-P powietrze zastąpiono zastępczym materiałem 

w stałym stanie skupienia o gęstości powietrza w temperaturze 273 K; 

o w modelach K-PK, K-PKP, B-PK, B-PKP, w których uwzględniono konwekcję 

powietrze zamodelowano jako płyn, którego gęstość zmieniała się zgodnie 

z równaniem nieściśliwego gazu doskonałego [1] i zgodnie z podanym wzorem 

w sposób niezależny jest funkcją temperatury T: 

 

 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (4.1) 

 

gdzie: 

p – ciśnienie [Pa], V – objętość [m3], n – liczba moli gazu [-], R – uniwersalna 

stała gazowa równa 8,314 [J/(mol-K)], T – temperatura bezwzględna [K]. 

szyna 

49E1 

śnieg 

iglica 

grzejnik 

klasyczny 

grzejnik 

bezstykowy 
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 dane materiałowe powietrza i pozostałych materiałów wykorzystanych 

w obliczeniach podano w tabeli 4.1.  

Tabela 4.1. Właściwości materiałowe przyjęte w analizie porównawczej modelu z dwoma grzejnikami 

Obiekt Parametr materiałowy Wartość  

Powietrze (gaz) 

Gęstość ρpg 

wg równania gazu doskonałego: 

𝜌 =
352,9759

𝑇
 kg/m3 

Ciepło właściwe cppg 1006 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λpg 0,024 W/(mK) 

Powietrze zastępcze 
(ciało stałe) 

Gęstość ρps 1,293 kg/m3 

Ciepło właściwe cpps 1006 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λps 0,024 W/(mK) 

Śnieg 

Gęstość ρsn 90 kg/m3 

Ciepło właściwe cpsn 2100 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λsn 2,2 W/(mK) 

Szyna 

Gęstość ρs 8030 kg/m3 

Ciepło właściwe cps 502 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λs 16 W/(mK) 

Iglica 

Gęstość ρi 8030 kg/m3 

Ciepło właściwe cpi 502 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λi 16 W/(mK) 

Pręt grzejny 

Gęstość ρg 8900 kg/m3 

Ciepło właściwe cpg 461 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λg 92 W/(mK) 

Radiator 

Gęstość ρr 2719 kg/m3 

Ciepło właściwe cpr 871 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λr 202 W/(mK) 

4.2. Analiza porównawcza modelu K-P i modelu B-P 

Porównanie pól temperatury w modelach K-P i B-P pokazano na rys. 4.2. Rozkłady 

przedstawiono dla czasu, w którym w modelu B-P (t = 600 s, rys. 4.2a) na granicy śniegu 

wystąpiła temperatura topnienia. Pole w modelu K-P dla tej samej chwili czasu zamieszczono 

na rys. 4.2b. Wyniki zobrazowano za pomocą skali temperatury w zakresie od 263 K do 273 K 

(rys. 4.2a, rys. 4.2b). 

Na podstawie rys. 4.2a można zauważyć, że ciepło przekazywane jest wokół grzejnika 

bezstykowego i w obszar śniegu, natomiast przyrost temperatury szyny jest pomijalny. Przykład 

ten pokazuje, że w modelu klasycznym (rys. 4.2b) ciepło z grzejnika w największym stopniu jest 

odbierane przez szynę, a zaledwie niewielka jego część jest przekazywana w obszar, w którym 

zalega masa śniegowa. 

Grzejnik w modelu B-P nagrzewa się do 416 K w czasie 600 s (rys. 4.3a). W tym czasie 

grzejnik klasyczny (model K-P) osiąga temperaturę zaledwie około 300 K (rys. 4.3b). Przyrost 

temperatury grzejnika bezstykowego (ΔT = 153 K) jest zatem czterokrotnie większy niż grzejnika 

klasycznego (ΔT = 37 K). 
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Pole temperatury w modelu K-P pokazano na rys. 4.4. Rozkłady pola temperatury 

przedstawiono, gdy na granicy śniegu wystąpiła temperatura topnienia (t = 2060 s). Grzejnik 

klasyczny nagrzewa się do temperatury 337 K (rys. 4.4a), a ciepło ukierunkowane jest głównie 

poza obszar roboczy rozjazdu (rys. 4.4b). Ciepło skierowane w ten sposób jest ciepłem traconym 

i nieużytecznym z punktu widzenia wytapiania śniegu z przestrzeni roboczej rozjazdu. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.2. Pole temperatury w modelu B-P (a) i w modelu K-P (b) w chwili t = 600 s, gdy na granicy 
śniegu w modelu B-P wystąpiła temperatura 273 K; (obszar w kolorze czerwonym T ≥ 273 K) 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.3. Pole temperatury w modelu B-P (a) i w modelu K-P (b) w chwili t = 600 s, gdy na granicy 
śniegu w modelu B-P wystąpiła T = 273 K; (skalę ograniczono do temperatury grzejnika bezstykowego) 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.4. Pole temperatury w modelu K-P w t = 2060 s, gdy na granicy śniegu w tym modelu wystąpiła 

temperatura 273 K; na rys. a) skala ograniczona do temperatury grzejnika 337 K, a na rys. b) do 273 K 

 

Przyrost energii cieplnej ΔEL w obszarze zajmowanym przez śnieg w zależności od czasu 

trwania nagrzewania zamieszczono na rys. 4.5. Wyznaczono wykres dla modelu B-P (czas 

nagrzewania 600 s) i dla modelu K-P (czas nagrzewania 2060 s). Po 600 s nagrzewania energia 

przekazana do obszaru zajmowanego przez śnieg w przypadku modelu B-P wynosi około 7,5 kJ, 

podczas gdy w przypadku modelu K-P zaledwie 1,3 kJ. Ogrzewanie bezstykowe jest więc zatem 

niemal sześciokrotnie bardziej wydajne w rozumieniu przekazywania energii do przestrzeni 

roboczej rozjazdu w początkowej fazie nagrzewania.  

B-P K-P 

B-P K-P 

K-P K-P 
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W przypadku grzejnika klasycznego śnieg zaczyna się topić po czasie równym 2060 s 

(co związane jest z dostarczeniem do śniegu około 11,2 kJ ciepła), czyli po czasie ponad 

trzykrotnie dłuższym niż w przypadku grzejnika bezstykowego. 

  

Rys. 4.5. Wykres przyrostu energii ΔEL cieplnej śniegu w funkcji czasu t nagrzewania dla modelu K-P 
(linia brązowa) i dla modelu B-P (linia niebieska) 

 

Względny przyrost energii cieplnej ΔEL w obszarze śniegu w klasycznym (model K-P) 

i bezstykowym (model B-P) modelu ogrzewania w stosunku do energii cieplnej Eo oddanej przez 

grzejnik pokazano na rys. 4.6a. Na rys. 4.6b zamieszczono względny przyrost energii cieplnej 

ΔEs w szynie w klasycznym (model K-P) i bezstykowym (model B-P) modelu ogrzewania w 

stosunku do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik. 

Na podstawie 4.6b można zauważyć, że w przypadku grzejnika klasycznego (model K-P) 

energia dostarczana z grzejnika niemal w całości przekazywana jest na nagrzewanie szyny (dla 

czasu t = 2060 s kształtuje się na poziomie około 95%). W przypadku grzejnika odizolowanego 

(model B-P) energia ta jest natomiast wielokrotnie mniejsza (na koniec czasu analizy wynosi 

około 4%). 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.6. Wykres względnego przyrostu energii cieplnej ΔEL śniegu (a) oraz ΔEs szyny (b) w stosunku 

do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik w funkcji czasu t dla modeli K-P i B-P 

 

Mimo że przedstawiona analiza pola temperatury dotyczy modelu niefizycznego, to widać 

na tym przykładzie większą wydajność grzejnika bezstykowego w początkowej fazie 

nagrzewania. 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0 700 1400 2100

0

20

40

60

80

100

0 700 1400 2100

ΔEL [J] 

t [s] 

grzejnik bezstykowy 

model B-P 

grzejnik klasyczny 

model K-P 

600 2060 

11200 

7500 

1300 

ŚNIEG 
model P 

ΔEs/Eo [%] 

t [s] 

grzejnik 

klasyczny 
grzejnik 

bezstykowy 

ΔEL/Eo [%] 

t [s] 

B-P 

K-P 

ŚNIEG 
model P 

SZYNA 
model P 



 

28 
 

4.3. Analiza porównawcza modelu K-PK i modelu B-PK 

Porównanie pól temperatury w modelach K-PK i B-PK w przypadku analizy modelu 

cieplnego uwzględniającego mechanizm przewodzenia ciepła i konwekcyjnej wymiany ciepła 

pokazano na rys. 4.7. Rozkłady przedstawiono dla czasu, w którym w modelu B-PK (t = 370 s, 

rys. 4.7a) na granicy śniegu wystąpiła temperatura topnienia. Pole w modelu K-PK dla tej samej 

chwili czasu zamieszczono na rys. 4.7b. Wyniki zobrazowano za pomocą skali temperatury w 

zakresie od 263 K do 273 K (rys. 4.7a, rys. 4.7b). 

Program ANSYS Fluent umożliwia przypisanie konkretnej wartości współczynnika α na 

granicy każdego z ciał stałych i otaczającego je powietrza. Przypisanie zadanej wartości może 

odbyć się na drodze eksperckiego doświadczenia, obarczone jest jednak dużym błędem. ANSYS 

Fluent umożliwia jednak inną drogę wyznaczania tego współczynnika. Współczynnik obliczany 

jest dynamicznie (w czasie rzeczywistym) bazując na aktualnych lokalnych warunkach przepływu 

płynu, np. na rozkładzie temperatury, profilu prędkości, poziomie turbulencji. Druga z podanych 

metod została wykorzystana w recenzowanej pracy. Tytułem przykładu można podać, że w 

symulacjach z rozdziału 5 dysertacji przybliżona maksymalna wartość współczynnika α osiąga 

około 50 W/m2, co jest wartością znaczną. Standardowa wartość współczynnika waha się w 

przedziale 10-20 W/m2, a zaobserwowana w symulacjach wysoka wartość 50 W/m2 ma źródło 

w dużej różnicy temperatury między ciałem grzewczym, a otaczającym je płynem. 

W modelu B-PK widać, że ciepło przekazywane jest wokół grzejnika bezstykowego 

(rys. 4.7a). Za pomocą mechanizmu konwekcji znacząca ilość ciepła ukierunkowana jest do 

powietrza w obszarze otaczającym przestrzeń roboczą rozjazdu. Ciepłe powietrze opływa dolną 

granicę śniegu na całej jej długości, co wpływa na to, że proces topnienia rozpoczyna się szybko, 

bo już po 370 s od rozpoczęcia nagrzewania. Śnieg nagrzewa się znacząco poprzez mechanizm 

przewodzenia, a przyrost temperatury szyny jest pomijalny. 

Rozkład pola temperatury w rozjeździe ogrzewanym grzejnikiem klasycznym K-PK 

pokazuje, że opornica jest znaczącym odbiornikiem ciepła w rozpatrywanym modelu. Przykład 

ten ilustruje, że w modelu klasycznym (rys. 4.7b) ciepło z grzejnika w największym stopniu jest 

odbierane przez szynę. W modelu K-PK zaledwie niewielka część energii cieplnej jest 

przekazywana w obszar, w którym zalega masa śniegowa. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.7. Pole temperatury w modelu B-PK (a) i w modelu K-PK (b) w chwili t = 370 s, gdy na granicy 

śniegu w modelu B-PK wystąpiła temperatura 273 K; (obszar w kolorze czerwonym T ≥ 273 K) 

 

Grzejnik w modelu B-PK nagrzewa się do 359 K w czasie 370 s (rys. 4.8a). W tym czasie 

grzejnik klasyczny (model K-PK) osiąga temperaturę zaledwie około 285 K (rys. 4.8b). Przyrost 

B-PK K-PK 
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temperatury grzejnika bezstykowego (ΔT = 96 K) jest zatem czterokrotnie większy niż grzejnika 

klasycznego (ΔT = 22 K). Jest to wartość porównywalna z otrzymaną w analizie porównawczej 

modelu B-P z modelem K-P. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.8. Pole temperatury w modelu B-PK (a) i w modelu K-PK (b) w chwili t = 370 s, gdy na granicy 

śniegu w modelu B-PK wystąpiła T = 273 K; (skalę ograniczono do temperatury grzejnika 

bezstykowego) 

Rozkłady pola temperatury w modelu K-PK dla czasu, w którym na granicy śniegu 

wystąpiła temperatura topnienia (t = 1530 s) przedstawiono na rys. 4.9. Grzejnik klasyczny 

nagrzewa się do temperatury 324 K (rys. 4.9a). Ciepło zgromadzone jest głównie w objętości 

szyny, a także w mniejszym stopniu poza obszarem roboczym rozjazdu (rys. 4.9b). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.9. Pole temperatury w modelu K-PK w t = 1530 s, gdy na granicy śniegu w tym modelu 

wystąpiła temperatura 273 K; na rys. a) skala ograniczona do temperatury grzejnika 324 K, na rys. b) do 
273 K 

 

Przyrost energii cieplnej ΔEL w przestrzeni zajmowanej przez śnieg w funkcji czasu 

trwania nagrzewania zaprezentowano na rys. 4.10. Wyznaczono wykres dla modelu B-PK (czas 

nagrzewania 370 s) i dla modelu K-PK (czas nagrzewania 1530 s). 

Po 370 s nagrzewania energia przekazana do przestrzeni roboczej rozjazdu w przypadku 

modelu B-PK wynosi około 7,1 kJ, a tylko 1,3 kJ w modelu K-P w rozważanym przedziale 

czasowym. Ogrzewanie bezstykowe jest więc zatem ponad pięciokrotnie bardziej wydajne w 

dostarczaniu energii w obszar roboczy w początkowej fazie nagrzewania. 

Czas rozpoczęcia topnienia w modelu K-PK to 1530 s. Grzejnik klasyczny dostarcza do 

obszaru roboczego w tym czasie ponad 10 kJ ciepła. 

Względny przyrost energii cieplnej ΔEL w obszarze zajmowanym przez śnieg w modelu 

klasycznym model K-PK i bezstykowym model B-PK w odniesieniu do energii cieplnej Eo 

oddanej przez grzejnik zamieszczono na rys. 4.11a. Na rys. 4.11b zamieszczono względny 

przyrost energii cieplnej ΔEs w szynie w klasycznym (model K-P) i bezstykowym (model B-P) 

modelu ogrzewania w stosunku do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik. 

B-PK K-PK 

K-PK K-PK 
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Rys. 4.10. Wykres przyrostu energii ΔEL cieplnej śniegu w funkcji czasu t nagrzewania dla modelu K-
PK (linia brązowa) i dla modelu B-PK (linia niebieska) 

 

Względny przyrost energii w śniegu (rys. 4.11a) w modelu bezstykowym jest około 

sześciokrotnie większa niż w klasycznym w chwili czasu t = 370 s. Przyrost wartości tego 

parametru (ΔEL/Eo) jest duży w modelu B-PK, a powolny w modelu K-PK. Odwrotnie niż 

w przypadku względnego przyrostu energii w szynie (ΔEs/Eo). W tym przypadku energia bardzo 

intensywnie przekazywana jest do szyny w modelu K-PK, a niemal niezauważalnie w modelu 

B-PK. 

Na podstawie 4.11b widać, że w przypadku grzejnika klasycznego (model K-PK) energia 

z grzejnika niemal w całości przekazywana jest na nagrzewanie szyny. W tym przypadku dla 

czasu t = 1530 s wartość tego parametru wynosi około 95%, tak jak miało to miejsce w analizie 

modeli K-P i B-K. W przypadku grzejnika odizolowanego (model B-PK) wartość współczynnika 

energii ta jest pomijalna. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.11. Wykres względnego przyrostu energii cieplnej ΔEL śniegu (a) oraz ΔEs szyny (b) w stosunku 

do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik w funkcji czasu t dla modeli K-PK i B-PK 

 

Udział szyny w bilansie cieplnym (rys. 4.11b) jest zbliżony do tego, który omówiono na 

podstawie modeli K-P i B-P. W modelach K-PK i B-PK obserwuje się znaczące straty energii 

na nagrzewanie szyny w przypadku ogrzewania klasycznego. Na koniec czasu obliczeń ponad 

90% ciepła pochłaniane jest przez opornicę. Potwierdzenie znajduje również obserwacja, że 

w ogrzewaniu bezstykowym szyna nie znajduje się na drodze przepływu ciepła (znikomy udział 

energetyczny). 
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4.4. Analiza porównawcza modelu K-PKP i modelu B-PKP 

W podrozdziale tym porównano rozpływ ciepła w rozjeździe ogrzewanym klasycznie 

w modelu K-PKP i bezstykowo w modelu B-PKP. Porównanie pól temperatury pokazano na 

rys. 4.12. Pola przedstawiono dla chwili czasu, w której w modelu B-PKP (t = 280 s, rys. 4.12a) 

na granicy śniegu wystąpiła temperatura topnienia. Pole w modelu K-PKP dla tej samej chwili 

czasu zamieszczono na rys. 4.12b (wyniki przedstawiono za pomocą skali temperatury 

w zakresie od 263 K do 273 K). 

Na podstawie rys. 4.12a można zauważyć, że w modelu B-PKP ciepło przekazywane 

jest w otoczeniu grzejnika, poniżej dolnej granicy śniegu oraz w obszar śniegu. W tym przypadku 

przyrost temperatury szyny jest pomijalny. W modelu K-PKP (rys. 4.12b) ciepło kumuluje się w 

stopce szyny i w bezpośrednim otoczeniu grzejnika. Przykład ten pokazuje, że w modelu 

klasycznym zaledwie niewielka część energii w postaci ciepła jest przekazywana w obszar, 

w którym zalega masa śniegowa. W przypadku K-PKP (rys. 4.12b) powietrze nad obszarem 

śniegu nie nagrzewa się zauważalnie, natomiast w B-PKP nagrzewa się znacząco (rys. 4.12a). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.12. Pole temperatury w modelu B-PKP (a) i w modelu K-PKP (b) w chwili t = 280 s, gdy na 
granicy śniegu w modelu B-PKP wystąpiła temperatura 273 K; (obszar w kolorze czerwonym T ≥ 273 

K) 

 

W modelu B-PKP pręt grzejny osiąga temperaturę 335 K w czasie 280 s (rys. 4.13a), 

a grzejnik klasyczny (model K-PKP) zaledwie około 280 K (rys. 4.13b). Przyrost temperatury 

grzejnika bezstykowego (ΔT = 62 K) jest zatem dziewięciokrotnie większy niż grzejnika 

klasycznego (ΔT = 7 K). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.13. Pole temperatury w modelu B-PKP (a) i w modelu K-PKP (b) w chwili t = 280 s, gdy na 
granicy śniegu w modelu B-PKP wystąpiła T = 273 K; (skalę ograniczono do T grzejnika 

bezstykowego) 

 

Rozkład pola temperatury w modelu K-PKP dla czasu, w którym na granicy śniegu 

wystąpiła temperatura topnienia (t = 950 s) zamieszczono na rys. 4.14. Pręt grzejnika 

B-PKP K-PKP 

B-PKP K-PKP 
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klasycznego osiąga temperaturę 310 K (rys. 4.14a). Ciepło przekazywane jest głównie do szyny, 

aż do połowy wysokości szyjki (rys. 4.14b). Zauważyć też można, że mechanizmem 

promieniowania część ciepła z powierzchni bocznej szyny w modelu K-PKP jest przekazywana 

do obszaru roboczego rozjazdu. Ciepło skierowane w ten sposób jest ciepłem użytecznym 

z punktu widzenia wytapiania śniegu w obszarze roboczym rozjazdu. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 4.14. Pole temperatury w modelu K-PKP w t = 950 s, gdy na granicy śniegu w tym modelu 

wystąpiła temperatura 273 K; na rys.: a) skala ograniczona do temperatury grzejnika, b) skala 
ograniczona do 273 K 

Wykres przyrostu energii cieplnej ΔEL w obszarze, w którym znajduje się śnieg, w funkcji 

czasu nagrzewania zamieszczono na rys. 4.15. Wyznaczono wykres dla modelu B-PKP (czas 

nagrzewania 280 s) i dla modelu K-PKP (czas nagrzewania 950 s). 

  

Rys. 4.15. Wykres przyrostu energii ΔEL cieplnej śniegu w funkcji czasu t nagrzewania 
dla modelu K-PKP i dla modelu B-PKP 

 

W czasie trwania ogrzewania bezstykowego do obszaru roboczego dostarczono około 

6,0 kJ energii w czasie 280 s (grzejnik bezstykowy B-PKP), a w drugim przypadku energię około 

8,5 kJ w czasie 950 s (grzejnik klasyczny K-PKP). W przypadku grzejnika klasycznego śnieg 

zaczyna się topić po czasie równym 950 s (co związane jest z dostarczeniem do śniegu około 8,5 

kJ ciepła), czyli po czasie ponad trzykrotnie dłuższym niż w przypadku grzejnika bezstykowego. 

Czas nagrzewania w drugim przypadku jest zatem ponad trzykrotnie dłuższy niż w pierwszym 

przypadku. 

Dla czasu 280 s energia zgromadzona w obszarze śniegu dla grzejnika bezstykowego 

jest równa około 6,0 kJ, a około 1,7 kJ w przypadku klasycznym. Ogrzewanie bezstykowe jest 
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w tym przypadku około czterokrotnie bardziej wydajne w rozumieniu przekazywania energii do 

przestrzeni roboczej rozjazdu. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.16. Wykres względnego przyrostu energii cieplnej ΔEL śniegu (a) oraz ΔEs szyny (b) w stosunku 

do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik w funkcji czasu t dla modeli K-PKP i B-PKP 

 

Względny przyrost energii cieplnej ΔEL w obszarze śniegu w klasycznym (model K-PKP) 

i bezstykowym (model B-PKP) modelu ogrzewania w stosunku do energii cieplnej Eo oddanej 

przez grzejnik pokazano na rys. 4.16a. Względny przyrost energii cieplnej ΔEs w szynie w modelu 

ogrzewanym grzejnikiem klasycznym (model K-PKP) i w modelu grzejnika bezstykowego 

(model B-PKP) w stosunku do energii cieplnej Eo oddanej przez grzejnik pokazano na rys. 4.16b. 

W przypadku grzejnika klasycznego sprawność procesu ogrzewania (w początkowej 

fazie ogrzewania), rozumiana jako parametr ΔEL/Eo ilości ciepła przekazanego w obszar śniegu, 

na koniec czasu analizy (280 s) wynosi około 1,5% (rys. 4.16a). Model B-PKP charakteryzuje się 

ponad czterokrotnie większą sprawnością ogrzewania bezstykowego, która wynosi około 6,5% 

(rys. 4.16a). 

4.5. Podsumowanie 

Wyznaczono przyrosty energii w obszarze śniegu i w szynie w czasie nagrzewania, 

a także obliczono sprawność procesu cieplnego. Analizę uzupełniono wykresami temperatury 

w funkcji czasu dla wybranych krawędzi i punktów na granicy modelu śniegu. 

Przeprowadzona analiza miała na celu wykazać, które spośród mechanizmów transportu 

ciepła mają dominujący wpływ na ogrzewanie przestrzeni roboczej rozjazdu. Zaprezentowane 

wyniki pokazują, że każdy z mechanizmów transportu ciepła ma znaczący wpływ na przebieg 

procesu cieplnego w analizowanym zadaniu, natomiast nie jest to udział jednakowy. Rozkład pola 

temperatury w powietrzu otaczającym obszar roboczy rozjazdu jest w głównej mierze 

kształtowany przez zjawisko konwekcyjnego ruchu gazu. Temperatura w ciałach stałych (szyna, 

iglica i zastępczy model lekkiego śniegu) jest determinowana przez mechanizm przewodzenia, 

ale udział mechanizmu promieniowania jest również istotny. 
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5. ANALIZA ROZKŁADU TEMPERATURY W MODELU ROZJAZDU 

KOLEJOWEGO Z MODELEM SEMI-TOPNIEJĄCEGO ŚNIEGU 

5.1. Wstęp 

W podrozdziale tym przedstawiono wyniki analizy numerycznej pola termicznego 

w modelu rozjazdu o budowie zbliżonej do tej, którą wykorzystano w podrozdziale piątym 

niniejszej pracy. Tak jak poprzednio do analizy przyjęto dwa typy elementu grzejnego: 

 model K – rozjazd ogrzewany klasycznie; 

 model B – rozjazd ogrzewany bezstykowo. 

Założono uproszczony kształt śniegu umieszczonego wewnątrz przestrzeni roboczej. 

Śnieg w kształcie kwadratu o wymiarach 9 cm x 9 cm podzielono na trzy równe podobszary 

podlegające procesowi semi-topnienia. 

Poprzez semi-topnienie autor pracy rozumie sytuację, gdy któryś z podobszarów śniegu 

osiągnął na swojej granicy temperaturę topnienia 273 K i w następstwie tego faktu rozpoczął się 

proces topnienia. W każdym przypadku po osiągnięciu na granicy podobszaru temperatury 273 K 

obliczenia kończono. Następnie proces obliczeniowy kontynuowano przy założeniu, że pozostała 

część śniegu nadal jest materiałem o właściwościach fizycznych zbliżonych do rzeczywistego i 

puszystego śniegu. Obszar stopiony zastąpiono natomiast powietrzem. 

Wymiar każdego z podobszarów to 3 cm x 9 cm i nazwano je w kolejności: 

 obszar śniegu SL; 

 obszar śniegu SW; 

 obszar śniegu SP. 

 

Model rozjazdu pokazano na rys. 5.1. Wewnątrz śniegu utworzono regularną siatkę 

elementów skończonych. Model otoczono obszarem obliczeniowym o rozmiarze takim jak 

w poprzedniej analizie i zadano takie same warunki brzegowe. Model śniegu w poszczególnych 

etapach topnienia zamieszczono na rys. 5.2. 

 
Rys. 5.1. Model rozjazdu z modelem semi-topniejącego śniegu 
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a)  

 

b)  

 
c)  

 

d)  

 
Rys. 5.2. Modele semi-topniejącego śniegu w poszczególnych fazach ogrzewania 

 

We wszystkich rozważaniach energetycznych przyjęto model fizyczny przepływu ciepła 

składający się z trzech mechanizmów przewodnictwa, nazwany wcześniej modelem PKP. 

Temperaturę początkową T0 = 263 K, moc źródeł ciepła P = 330 W/m, dane materiałowe i inne 

parametry wykorzystane na etapie tworzenia modelu przyjęto takie same jak w poprzednim 

podrozdziale.  

W niniejszym podrozdziale zaprezentowano wyniki obliczeń dla czasów, gdy na granicy 

śniegu w poszczególnych modelach wystąpiła temperatura topnienia. 

5.2. Analiza porównawcza semi-topnienia w modelach klasycznych K 

W pierwszym przypadku dokonano analizy modeli klasycznych z semi-topnieniem. 

Pierwszy z nich to model, w którym każdy obszar śniegu jest materiałem o parametrach 

materiałowych śniegu (model całościowy M-SL). Drugi z nich to model, gdzie część skrajna 

lewa jest powietrzem, ale pozostałe są śniegiem (model wewnętrzny M-SW). Trzeci przypadek 

jest ilustracją sytuacji, gdzie tylko skrajna prawa część jest śniegiem (model zewnętrzny M-SP). 

Na ostatniej ilustracji zamieszczono rozpływ temperatury w sytuacji, gdzie śnieg uległ 

całkowitemu stopieniu, a przestrzeń robocza wypełniona jest powietrzem (model pusty stan 

ustalony M-0). 

Rozpływy temperatury na rys. 5.3 pokazano dla czasu, w którym w poszczególnych 

modelach rozpoczął się proces topnienia śnieg w obszarze roboczym. Wszystkie rozkłady 

pokazano w skali temperatury lokalnej (temperatura grzejnika).  

W przypadku modelu K-M-SL czas, po którym na granicy śniegu odnotowano 

temperaturę 273 K (rys. 5.3a), jest równy 1760 s. Warto zauważyć, że proces topnienia śniegu w 

przypadku grzejnika klasycznego rozpoczyna się dopiero po blisko 30 minutach ogrzewania 

rozjazdu. W przypadku modelu z rys. 5.3b (model K-M-SW) czas nagrzewania do wystąpienia 
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na granicy śniegu temperatury 273 K wynosi 2890 s. W trzecim modelu (model K-M-SP) czas 

ten jest równy 3000 s. Uwagę zwraca fakt, że proces topnienia w modelu z rys. 5.3b i z rys. 5.3c 

rozpoczyna się niemal jednocześnie z zaledwie 100 sekundowym opóźnieniem dla przypadku 

modelu K-M-SP. Wynika to z nagrzewania dalej położonych obszarów śniegu poprzez 

promieniowanie. Na rys. 5.3d pokazano stan ustalony bez obecności śniegu (model K-M-0). 

a) 

 

b) 

 
c)  

 

d)  

 
Rys. 5.3. Pole temperatury w modelach K: K-M-SL (a, 1760 s), K-M-SW (b, 2890 s), K-M-SP (c, 3000 

s), K-M-0 (d) w chwilach czasowych, gdy w modelach rozpoczęło się topnienie (czasy podane w 

nawiasach) 

 

W pierwszym przypadku analizy (rys. 5.3a, model K-M-SL) widać, że nagrzewane są 

wszystkie trzy obszary śniegu (obszar SL, obszar SW, obszar SP). W przypadku drugim 

(rys. 5.3b, model K-M-SW) udział konwekcji w nagrzewaniu śniegu jest już mniejszy niż 

w modelu pierwszym (rys. 5.3a). Ze względu na promieniowanie cieplne na granicy obszaru 

temperatura śniegu osiąga około 270 K w rozpatrywanej chwili czasu. W przypadku z rys. 5.3c 

(model K-M-SP) trudno mówić o wpływie konwekcji na nagrzewanie śniegu, natomiast bardzo 

wyraźnie zauważalny jest wpływ promieniowania na nagrzewanie prawej skrajnej części śniegu 

(obszar SP). W modelu 5.3d (K-M-0) konwekcja powoduje nieznaczne nagrzewanie górnego 

lewego narożnika obszaru, w którym początkowo znajdował się śnieg. W pozostałym obszarze 

temperatura wynosi poniżej 265 K. 

Na rys. 5.4 zamieszczono rozkłady analogiczne jak na rys. 5.3. W tym przypadku przyjęto 

skalę temperatury ograniczoną do 273 K. Na podstawie rys. 5.4 można wyciągnąć te same 

wnioski, które opisano powyżej dla rys. 5.3. Jednak na rys. 5.4 lepiej widoczne jest jak ciepło 

wnika w obszar, w którym zamodelowano występowanie śniegu, a następnie jak nagrzewa się 
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powietrze w obszarze, w którym śnieg już uległ wytopieniu. Na tych rozkładach widać również, 

że nieznacznie nagrzewa się iglica. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 5.4. Pole temperatury w modelu klasycznym K: K-M-SL (a), K-M-SW (b), K-M-SP (c), K-M-0 (d) 

w chwili, gdy na granicy śniegu wystąpiła temperatura 273 K; czasy odpowiednio są równe: 
1760 s, 2890 s, 3000 s; (obszar w kolorze czerwonym temperatura T ≥ 273 K) 

 

Na rys. 5.5 (model K-M-SL) pokazano rozkłady temperatury dla przypadku, gdy 

w obszarze roboczym obecne są trzy obszary śniegu. Wykresy te opisują przypadek, który 

zaprezentowano na rys. 5.3a oraz na rys. 5.4a.  

   
Rys. 5.5. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym klasycznie w funkcji czasu t 

w obszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu K-M-SL  
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Widać, że największy przyrost energii występuje w obszarze SL, który jest najbliżej 

grzejnika. Na koniec czasu analizy (1760 s) przyrost energii w tym obszarze równy jest około 

4 400 J, a w obszarach SW i SP odpowiednio: 3 800 J i 3 300 J. 

Można oszacować (suma składowych przyrostów energii), że dla czasu równego 1730 s 

przyrost energii w obszarze śniegu (obszar odpowiadający modelowi M-SL) wynosi około 

11,5 kJ. Energia dostarczona w tym czasie przez grzejnik wynosi 614 kJ, zatem sprawność jest 

niska i wynosi około 2%. 

  
Rys. 5.6. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym klasycznie w funkcji czasu t 

w podobszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu K-M-SW  

 

W przypadku z rys. 5.6 (model K-M-SW), gdzie jedna część została wytopiona (rys. 5.3b 

i rys. 5.4b) można zaobserwować regularny przyrost energii w tych obszarach, gdzie nadal 

zalega śnieg (obszary SW i SP), a nieregularności w tej przestrzeni, gdzie występuje powietrze 

(obszar SL). Należy to tłumaczyć w ten sposób, że w śniegu ciepło przekazywane jest głównie 

przez przewodnictwo i w mniejszym stopniu przez promieniowanie cieplne, natomiast w 

powietrzu dużą rolę odgrywa konwekcyjny nieregularny ruch powietrza. 

Łączny przyrost energii w obszarze śniegu dla czasu równego 2890 s wynosi około 8 kJ. 

Sprawność ogrzewania w tym przypadku jest równa około 0,8%. Mniejszą sprawność należy 

tłumaczyć tym, że w rozpatrywanym modelu lewy obszar śniegu jest powietrzem i ten obszar nie 

pobiera ciepła użytecznego z punktu widzenia wytapiania śniegu z przestrzeni roboczej. 

Zmiany o podobnym charakterze jak opisane dla przypadku z rys. 5.6 występują 

w modelu K-M-SL (rys. 5.7), gdzie śnieg znajduje się w jednym podobszarze. Pole temperatury 

dla obszaru ze śniegiem po prawej stronie modelu dobrze widoczne jest na rozkładach 

zamieszczonych na rys. 5.3c i 5.4c. 

W tym wypadku ciepło transportowane jest głównie na drodze promieniowania, a łączny 

przyrost energii w śniegu wynosi 5 kJ, a sprawność procesu nagrzewania maleje do 0,5%. 
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Rys. 5.7. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym klasycznie w funkcji czasu t 

w obszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu K-M-SP  

5.3. Analiza porównawcza semi-topnienia w modelach bezstykowych B 

W podrozdziale tym przeprowadzono analizę modeli grzejników bezstykowych 

z semi-topnieniem. Model z rys. 5.8a to przypadek, gdzie wszystkie części śniegu są materiałem 

w stałym stanie skupienia (model całościowy M-SL). Wariant z rys. 5.8b jest ilustracją sytuacji, 

gdzie skrajna lewa część śniegu uległa stopieniu, ale pozostałe dwie nadal są w stałym stanie 

skupienia (model wewnętrzny M-SW). Sytuację, w której tylko prawa część obszaru śniegu jest 

nadal śniegiem, widać na rys. 5.8c (model zewnętrzny M-SP). Ostatnia ilustracja to przypadek 

z przestrzenią roboczą rozjazdu wolną od śniegu (model pusty stan ustalony M-0). 

Rozpływy temperatury pokazano dla chwil czasu, w których w rozważanych modelach na 

granicy śniegu otrzymano temperaturę topnienia. Czasy do rozpoczęcia topnienia wynoszą 

odpowiednio: w modelu B-M-SL 200 s, a w pozostałych modelach 370 s (model B-M-SW) 

i 400 s (model B-M-SP). Temperaturę na wszystkich rozkładach pól temperatury podano w skali 

lokalnej, tj. ograniczono od gór temperaturą grzejnika. 

W modelu (B-M-SL) z rys. 5.8a oraz z rys. 5.9a widać, jak ciepłe powietrze opływa obszar 

śniegu. Widać również wzrost temperatury śniegu (rys. 5.10a). Na rys. 5.8b i na rys. 5.9b można 

zaobserwować ruch powietrza w stronę już wytopionego śniegu z prawej strony grzejnika, 

a następnie unoszenie się powietrza ponad obszar roboczy. Są to zmiany zachodzące w modelu 

B-M-SW. 

Na rys. 5.8c i 5.9c (model B-M-SP) wytopienie śniegu w lewej i środkowej części obszaru 

śniegu pokazuje wyraźny wirowy ruch powietrza w przestrzeni roboczej rozjazdu kolejowego. 

Rys. 5.8d i rys. 5.9d (model B-M-0) pokazują postęp tego procesu w obszarze powietrza w 

przestrzeni roboczej rozjazdu bez obecności śniegu. Na rys. 5.9b, c i d wyraźnie widać duży 

wpływ kształtu główki szyny na wirowość strumienia ciepła w obszarze roboczym. Efektu tego nie 

można zaobserwować w modelu klasycznym z rys. 5.4. 
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a)  

 

b) 

 
c) 

 

d)  

 
Rys. 5.8. Pole temperatury w modelu bezstykowym B: B-M-SL (a, 200 s), B-M-SW (b, 370 s), B-M-

SP (c, 400 s), B-M-0 (d) w chwili, gdy na granicy śniegu wystąpiła temperatura 273 K (czasy w 

nawiasach) 

 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d)  

 
Rys. 5.9. Pole temperatury w modelu bezstykowym B: B-M-SL (a, 200 s), B-M-SW (b, 370 s), B-M-

SP (c, 400 s), B-M-0 (d) w chwili, gdy na granicy śniegu wystąpiła temperatura 273 K; 

(obszar w kolorze czerwonym temperatura T ≥ 273 K) 

 

B-M-SP 

B-M-SL B-M-SW 

B-M-0 

B-M-SL B-M-SW 

B-M-SP B-M-0 



 

41 
 

Na rys. 5.10 (model B-M-SL) zamieszczono rozkłady przyrostu energii ΔEs w śniegu 

nagrzewanym grzejnikiem bezstykowym w funkcji czasu t dla czasu końcowego 200 s. 

  
Rys. 5.10. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym bezstykowo w funkcji czasu t 

w podobszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu B-M-SL  

 

Na rys. 5.10 widać, że przyrost energii jest charakterystyczny dla ciała stałego. Na koniec 

czasu analizy w przypadku SL energia wynosi około 2 100 J, w przypadku SW około 1 400 J, a 

w przypadku SP około 900 J. Łącznie na koniec czasu analizy przyrost energii wynosi około 

4,5 kJ, ale w czasie poniżej 4 minut. Sprawność procesu można oszacować na 7%. 

Na rys. 5.11 pokazano jak zmienia się przyrost energii w modelu B-M-SW. W tym 

przypadku przyrost energii charakterystyczny dla ciała stałego widać w przypadkach obszarów 

SP i SW, natomiast nieregularności wynikające z konwekcji widać na wykresie dla obszaru SL. 

Łączny przyrost energii w śniegu wynosi około 6 kJ, a sprawność około 5%. Widać, że 

i w tym przypadku sprawność maleje, co ma związek z wydostawaniem się dużej części ciepła 

poza przestrzeń roboczą rozjazdu. 

W przypadku z rys. 5.12 poszczególne wykresy zostały opisane na rysunku. 

Nieregularności na wykresach SW i SL wynikają z ruchu powietrza. Przyrost energii ΔEsW jest 

większy niż ΔEsL, co wynika z wirowego ruchu powietrza w tym obszarze, który zorientowany jest 

w ten sposób, że cieplejsze powietrze znajduje się w obszarze SW. 

Łączny przyrost energii w śniegu wynosi 3,9 kJ, a sprawność ogrzewania śniegu 

w przestrzeni roboczej około 3%. 
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Rys. 5.11. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym bezstykowo w funkcji czasu t 

w podobszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu B-M-SW  

 

  
Rys. 5.12. Przyrost energii ΔEs w śniegu w rozjeździe ogrzewanym bezstykowo w funkcji czasu t 

w podobszarze: SL (l. czerwona), SW (l. zielona), SP (l. niebieska) w modelu B-SP  

5.4. Podsumowanie 

Najważniejszym celem przedstawionych w tym podrozdziale wyników było 

zweryfikowanie poprawności rezultatów analiz przedstawionych w podrozdziale piątym. 

W szczególności sprawdzono, jak przebiega proces zbliżony do topnienia w większych 

odległościach od elementu grzejnego. 

W tym podrozdziale wykazano, że szeroko opisana fizyka ogrzewania przestrzeni 

roboczej rozjazdów (rozkłady temperatury) dla początkowych chwil topnienia śniegu (podrozdział 

piąty) pozostaje w mocy również dla dalszych chwil czasu, kiedy przestrzeń będąca wcześniej 

śniegiem już stała się powietrzem. Szczególnie istotny jest fakt, że zbieżność ta pozostaje 

prawdziwa w całej przestrzeni roboczej rozjazdu. 
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6. ANALIZA ROZKŁADU TEMPERATURY W MODELU ROZJAZDU 

KOLEJOWEGO Z MODELEM TOPNIEJĄCEGO ŚNIEGU 

6.1. Wstęp 

W tym etapie podrozdziale przeprowadzono symulacje komputerowe rozpływu ciepła 

w złożonym modelu cieplnym ze śniegiem wypełniającym przestrzeń roboczą rozjazdu. 

Rozpatrzono proces przemiany fazowej medium (topnienie śniegu) w modelu 2D. Do obliczeń 

wykorzystano program ANSYS Fluent 16 [6, 11, 15, 24, 25]. Przedstawiono rozkłady pól 

temperatury otrzymane w analizie stanu nieustalonego w dwóch układach grzejników: 

klasycznym i bezstykowym. 

Geometria oraz siatka elementów skończonych zastosowana do obliczeń obu modeli są 

takie same jak zaprezentowano wcześniej. W bieżących obliczeniach zadano następujące 

wartości temperatury na granicy obszaru obliczeniowego – założono temperaturę T = 272 K. 

Taką wartość temperatury przyjęto w celu skrócenia czasu obliczeń. Temperatura początkowa T0 

w każdym z modeli 272 K, a moc P źródła ciepła 330 W/m. Założono, że model rozjazdu otoczony 

jest powietrzem (płyn o gęstości zmiennej danej równaniem gazu doskonałego). Dane 

materiałowe poszczególnych elementów modelu przyjęte do obliczeń podano w tab. 4.1. 

Właściwości cieplne śniegu podano w tabeli 6.1. 

Tabela 6.1. Właściwości materiałowe śniegu zalegającego w obszarze roboczym rozjazdu 

Dane materiałowe Wartości  

Gęstość ρ 90 kg/m3 

Ciepło właściwe cp 2100 J/(kgK) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 2,2 W/(mK) 

Ciepło topnienia QL 335 000 J/kg 

Temperatura krzepnięcia Ts 272,5 K 

Temperatura topnienia Tl 273,5 K 

6.2. Wyniki obliczeń 

Wyniki obliczeń zaprezentowane w tym podrozdziale otrzymano na podstawie analizy 

modeli z uwzględnieniem przemiany fazowej oraz w symulacji modeli bez przemiany. Czas 

obliczeń przypadków uwzględniających przemianę fazową oraz płynięcie roztopionego śniegu 

(rozważono dwa takie modele) trwał około czterech miesięcy ciągłej pracy komputera PC 

(jednostka obliczeniowa: Intel Xeon 3,5 GHz, 8 rdzeni, 128 GB RAM). W tym czasie rozpatrywany 

proces topnienia śniegu w rozjeździe został rozwiązany zaledwie dla 240 s nagrzewania. W celu 

skrócenia czasu obliczeń założono temperaturę początkową T0 = 272 K. 

Rozkłady pól temperatury na koniec czasu analizy (czas 240 s) pokazano na rys. 6.1. 

Można zauważyć, że w modelu klasycznym temperatura grzejnika wzrasta do 297 K zarówno 

w rozwiązaniu modelu uproszczonego (rys. 6.1c), jak i modelu złożonym (rys. 6.1a). 

Przedstawione rozpływy uwidaczniają znaczący wpływ konwekcji na przepływ ciepła w układzie. 

Powietrze o podwyższonej temperaturze rozprzestrzenia się poniżej dolnej granicy śniegu oraz 

wzdłuż szyjki szyny. 
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a)  

 

b) 

 
c) 

 

d)  

 
Rys. 6.1. Rozkład temperatury w modelu: a) klasycznym z topnieniem, b) bezstykowym z topnieniem, 

c) klasycznym bez topnienia, d) bezstykowym bez topnienia dla chwili czasu t równej 240 s 

 

Grzejnik bezstykowy po tym samym czasie 240 s osiąga temperaturę 339 K (rys. 6.1b, 

rys. 6.1d). Rozkład pola temperatury w rozjeździe ogrzewanym bezstykowo pokazuje istotne 

różnice między tymi przypadkami (rys. 6.1b, rys. 6.1d). W modelu z rys. 6.1b widać, że 

w sąsiedztwie granicy między dolną krawędzią śniegu a powietrzem występują nieregularności 

(zaburzenia) pola temperatury. Na styku ośrodków można zaobserwować ostre krawędzie pola, 

które nie są widoczne w modelu z rys. 6.1d (model uproszczony bez topnienia). Rozpływ ciepła 

w rozjeździe (z pominięciem przestrzeni roboczej wypełnionej materiałem podlegającym zmianie 

fazy stanu skupienia) w obu przypadkach ma ten sam charakter i nie można wskazać 

zasadniczych różnic. 

Stan zawartości śniegu (materiału podlegającego przemianie fazowej) wyrażona poprzez 

udział ułamkowy w komórce obliczeniowej w modelach złożonych (zjawisko zmiany fazy 

i płynięcia roztopionego materiału) pokazano na rys. 6.2. 

Przedstawiono rozkłady dla dwóch chwil czasowych, w tym dla czasu 200 s, po którym 

w modelu bezstykowym (rys. 6.2b) zaobserwowano komórki z obszarami śniegu, które znajdują 

się w stanie po przejściu w stan ciekły. Pokazano także stan wytopienia w przestrzeni roboczej 

rozjazdu w otoczeniu elementu grzejnego (współczynnik αl) na koniec czasu analizy (6.2d, 240 s). 

Na rys. 6.2a i na rys. 6.2b widać, że śnieg w obszarze roboczym pozostaje w stałym 

stanie skupienia. Zawartość śniegu w obszarze roboczym wynosi jeden w całej objętości (αl = 1) 

i jest równa zero w pozostałej przestrzeni (αl = 1, αs = 0). W zaprezentowanym przypadku proces 

topnienia medium jeszcze się nie rozpoczął, co wynika z nienagrzania śniegu do założonej 

w pracy temperatury granicznej 273,5 . W modelu z rys. 6.2c można zaobserwować rozpoczęcie 

procesu przemiany fazowej. Na rys. 6.2d widać rozwój topnienia. W około kilkunastu komórkach 

śniegu uległo zmianie fazy. Opis dotyczy elementu skończonego. Sformułowanie „kilkanaście 

z topnieniem 

bez topnienia 

z topnieniem 

bez topnienia 
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komórek” zastosowano, ponieważ uznano, że podawanie precyzyjnej liczby elementów 

skończonych nie jest potrzebne w analizie porównawczej, której praca doktorska dotyczy. 

Roztopiony śnieg w postaci wody zlokalizowany jest na poziomej powierzchni radiatora grzejnika 

bezstykowego oraz na stopce szyny, gdzie ulega procesowi odwrotnemu, czyli zamarzaniu. 

a) 

 

b)  

 

c) 

 

d)  

 

Rys. 6.2. Udział objętościowy materiału topniejącego w komórce obliczeniowej w modelach 
z topnieniem: a) klasycznym dla 200 s, b) bezstykowym dla 200 s, c) klasycznym dla 240 s, 

d) bezstykowym dla 240 s 
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7. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Do pomiarów termowizyjnych zastosowano kamerę termowizyjną Flir B60. Zakres 

temperatury pracy kamery to od -20°C do 120°C. Dokładność pomiaru wynosi ±2°C. Kamera 

wyposażona jest w akumulator litowo-jonowy i kartę pamięci. Urządzenie posiada możliwość 

zbliżenia obrazu, rozmiar termogramów 180 x 180 pikseli. 

Zastosowana kamera ma wbudowaną korekcję emisyjności oraz korektę temperatury 

odbicia. Producent podaje dokładność zastosowanej kamery plus minus 2 stopnie Celsjusza lub 

plus minus 2%. Dla badanych wartości temperatury można przyjąć dokładność pomiarową na 

poziomie ±2 stopnie Celsjusza. 

W celu uzyskania stosunkowo dużej dokładności pomiarowej pomiary wykonano po 10 

minutach od momentu umieszczenia kamery w otoczeniu stanowiska pomiarowego. Podczas 

pomiarów nie było wiatru, opadów śniegu oraz temperatura otoczenia nie zmieniała się podczas 

wykonywania pomiarów. Pomiary wykonano w nocy, więc zminimalizowano w ten sposób błędy 

związane z odbiciami światła od ziemi i budynków. W wykonanych w ramach pracy doktorskiej 

pomiarach istotna jest różnica temperatur dla obu modeli fizycznych grzejników. Pomiary 

wykonano dla obu modeli jednocześnie na stosunkowo małej odległości między modelami. Stąd 

niedokładności pomiarowe są jednakowe dla obu modeli. 

Pierwotnie suchy model rozjazdu został zasypany lekkim i puszystym śniegiem. Po 

zakończeniu pomiaru odczekano odpowiedni czas, aby elementy modelu (dwuteownik, ceownik, 

grzałka, kantówki) się ochłodziły, resztki śniegu z przestrzeni roboczej zostały usunięte ręcznie, 

a model ponownie zasypano nowym samym śniegiem o tych samych właściwościach. Pomiary 

wykonywano jednego dnia, zatem parametry śniegu nie uległy zmianom. 

Procedura pomiarowa złożona była z kilku etapów. Najpierw zasypywano model rozjazdu 

śniegiem, po czym załączano ogrzewanie. Proces nagrzewania kontynuowano, aż 

zaobserwowano pierwsze oznaki wytopienia śniegu w układzie modelowym. Po tym czasie 

wyłączano zasilanie grzejników i odczekano stosowny czas, aby elementy modelu (dwuteownik, 

iglica, grzejniki, kantówki) ochłodziły się. Po wystudzeniu wszystkich elementów model 

zasypywano świeżym śniegiem o właściwościach materiałowych takich jakie miał śnieg 

w poprzednich pomiarach. 

7.1. Model I 

Układ pomiarowy przedstawiono na rys. 7.1. Model zbudowany jest z: klasycznego 

grzejnika do ogrzewania opornic, dwuteownika modelującego opornicę i kątownika modelującego 

iglicę. Odwzorowano ułożenie elementów na drewnianym podkładzie kolejowym za pomocą 

drewnianych kantówek. Układ grzejny zasilono za pośrednictwem zasilacza napięciem 

przemiennym 220 V. W modelu wykorzystano klasyczny grzejnik do ogrzewania opornic o mocy 

znamionowej 900 W i długości 2,8 m (udostępniony przez firmę Zakład Automatyki i Urządzeń 

Pomiarowych AREX Sp. z o.o., Gdynia), dwuteownik INP 140 o długości 3 m, kątownik 

równoramienny 90x90x6 o długości 3 m. Między dwuteownikiem, a kątownikiem zachowano stałą 

odległość równą 9 cm. W układzie grzejnym wyodrębniono dwie strefy grzania o długość 0,5 m: 
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strefę z grzejnikiem odizolowanym termicznie od stopki szyny oraz strefę z grzejnikiem 

klasycznym ściśle przylegającym do stopki szyny. Grzejnik w strefie odizolowanej wyposażono 

w aluminiowe radiatory. Między strefami zastosowano izolację termiczną w celu odseparowania 

termicznego stref grzania. 

 

Rys. 7.1. Model pomiarowy w widoku z boku 

 

Układ modelowy zasypano śniegiem. Stan początkowy zaprezentowano na rys. 7.2. 

a) 

 
Rys. 7.2. Model pomiarowy z rys. 10.1 w stanie początkowym w drugiej próbie w widoku na wprost 

Stan wytopienia śniegu w układzie po 75 minutach przestawiono na rys. 7.3÷7.4.  

 

W strefie z grzejnikiem odizolowanym odnotowano gwałtowne i nagłe zapadnięcie się 

śniegu. W przestrzeni między dwuteownikiem, a kątownikiem śnieg uległ całkowitemu 

wytopieniu, a widoczna na rys. 7.3a pozostałość śniegu znajduje się poniżej stopki dwuteownika. 

Temperatura dwuteownika w obszarze wolnym od śniegu zgodnie z rys. 7.3b zawiera się 

w przedziale 1÷5°C. Na rys. 7.4a pokazano wytopienie niewielkiego otworu na skraju grzejnika 

klasycznego. W strefie grzania z grzejnikiem klasycznym mocowanym do stopki szyny śnieg 

został wytopiony jedynie częściowo, zaobserwowano wytopienie tunelu wokół grzejnika. 

Temperatura dwuteownika w strefie grzania klasycznego osiągnęła maksymalną wartość równą 

około 12°C (rys. 7.4b). 

główka dwuteownika 

kantówka 

kątownik 

szyjka dwuteownika 

główka dwuteownika 

stopka dwuteownika 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 7.3. Strefa z grzejnikiem odizolowanym: 
a) fotografia, b) obraz termograficzny w chwili t = 75 minut 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 7.4. Strefa z grzejnikiem klasycznym: 
a) fotografia, b) obraz termograficzny w chwili t = 75 minut 

7.2. Model II 

Układ modelowy II zbudowano z tych samych elementów, z których zbudowano układ 

modelowy I z rys. 9.1, tj. z: klasycznego grzejnika do ogrzewania opornic, dwuteownika, 

kątownika i kantówek. Podobnie jak w układzie z rys. 9.1 również w układzie modelowym II 

grzejnik zasilono napięciem przemiennym 220 V. W modelu II w układzie grzejnym wyodrębniono 

2 strefy grzania o długości 0,5 m: strefę grzania z grzejnikiem odizolowanym termicznie od stopki 

szyny oraz strefę grzania klasycznego z grzejnikiem ściśle przylegającym do stopki szyny. 

Grzejnik w strefie odizolowanej termicznie od stopki szyny wyposażono w aluminiowe radiatory. 

W układzie modelowym II zrezygnowano z wprowadzania materiału izolacyjnego oddzielającego 

poszczególne strefy grzania.  

Na rys. 7.5 przedstawiono omówione strefy w układzie modelowym II. Model zasypano 

śniegiem i załączono ogrzewanie. Zasilanie grzejnika wyłączono w 90 minucie procesu 

ogrzewania. Usunięto część śniegu z przestrzeni roboczej, tak aby możliwa była ocena stanu 

wytopienia śniegu wzdłuż grzejnika w widoku z boku (rys. 7.6). Na rys. 7.6a widać, że 

w przypadku grzejnika odizolowanego wytopiona została przestrzeń 14 cm x 8 cm. Na rys. 7.6b 

oceniono, że  przestrzeń ta jest rozmiarów 7 cm x 4 cm. Obserwacja ta potwierdza zasadność 

grzejnik klasyczny grzejnik klasyczny 

grzejnik bezstykowy grzejnik bezstykowy 
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zastosowania grzejnika o zwiększonej powierzchni oddawania ciepła. Wprowadzenie tej 

modyfikacji, np. w postaci radiatora, skutkuje bowiem zwiększeniem obszaru oddziaływania 

ciepła. Przekłada się to na wytopienie śniegu w większej przestrzeni wokół grzejnika niż 

w przypadku układu klasycznego, gdzie źródło ciepła jest punktowe i ze względu na konwekcyjny 

mechanizm wymiany ciepła oddawane jest poza obszar roboczy. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 7.5. Strefy grzania z grzejnikiem: a) odizolowanym, b) klasycznym w układzie modelowym II 
 

a) 

 

b) 

 
Rys. 7.6. Stan wytopienia śniegu w przestrzeni roboczej w układzie z grzejnikiem: 

a) odizolowanym termicznie, b) klasycznym po 90 minutach grzania 

strefa z grzejnikiem klasycznym 

strefa z grzejnikiem odizolowanym 

4 cm 

7 cm 

14 cm 

8 cm 
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7.3. Podsumowanie 

Wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych z zastosowaniem modelu 

fizycznego zbliżonego do rzeczywistego rozjazdu kolejowego potwierdziły wyniki badań 

symulacyjnych. 

Na podstawie badań znalazły potwierdzenie obserwacje, że zastosowanie grzejnika 

odizolowanego termicznie od stopki szyny przekłada się na: 

 wzrost skuteczności wytapiania śniegu; 

 wzrost temperatury grzejnika; 

 obniżenie temperatury szyny w porównaniu z układem klasycznym. 
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

Użytkowane urządzenia EOR nie zawsze spełniają stawiane im wymagania. W trudnych 

warunkach pogodowych notowane są przypadki, że śnieg zalegający w przestrzeni między 

opornicą a iglicą ulega zaledwie częściowemu wytopieniu. Zalegająca w obszarze roboczym 

masa śniegowa stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego 

uniemożliwiając przełożenie rozjazdu a w konsekwencji wykolejenie pojazdu. 

Badania procesu nagrzewania rozjazdu kolejowego przeprowadzono metodą symulacji 

komputerowych w programie ANSYS. Rozpatrzono efektywność energetyczną ogrzewania za 

pomocą dwóch typów grzejników: klasycznym i bezstykowym. Dodatkowo przeprowadzono 

analizę numeryczną ogrzewania rozjazdu z zastosowaniem płyty indukcyjnej. Rozważono wpływ 

poszczególnych mechanizmów wymiany ciepła na przebieg i czas trwania wytapiania śniegu. 

Przeprowadzono analizę nagrzewania w odpowiadających sobie modelach 2D i 3D. 

Analiza porównawcza wykonana dla modelu 2D i 3D wykazała, że wyniki obliczeń 

w układzie 2D z wystarczającą dokładnością odpowiadają wynikom otrzymanym w analizie 3D. 

Rezygnacja z modelu 3D jest zatem dopuszczalna, a znakomitą korzyścią wynikającą z tego 

uproszczenia jest znaczące zmniejszenie czasu trwania obliczeń numerycznych. 

W układach z grzejnikiem klasycznym proces ogrzewania przebiega wolno, mimo 

znacznej mocy znamionowej zainstalowanych elementów grzejnych wynoszącej około 330 W/m. 

Główną przyczyną wpływającą na długi czas potrzebny do wytopienia śniegu jest proces 

nagrzewania opornicy w rozjeździe. Energia cieplna z opornicy zostaje rozproszona w otaczającą 

przestrzeń. Przedstawione wyniki symulacji pokazały, że w celu osiągnięcia wyższej temperatury 

szyny grzejnik powinien dokładnie przylegać do szyny. Przy podgrzaniu szyny do wyższej 

temperatury wzrasta ilość ciepła emitowanego do otaczającego powietrza metodą konwekcji w 

przestrzeń poza obszarem roboczym rozjazdu. Jest to ciepło tracone i wpływa na obniżenie 

sprawności nagrzewania metodą klasyczną. Na podstawie wyników obliczeń stwierdzono, że 

układ klasyczny charakteryzuje się dużą energochłonnością. Ogrzanie przestrzeni między 

opornicą i iglicą wymaga dostarczenia znaczącej ilości energii. 

Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że układ grzejny bezstykowy 

i indukcyjny charakteryzują się wyższą sprawnością w porównaniu z metodą tradycyjną. 

Przyczyną występowania różnic jest zmiana kierunku dystrybucji ciepła. W przypadku rozjazdu 

ogrzewanego grzejnikiem bezstykowym przepływ ciepła odbywa się bezpośrednio w obszar 

roboczy rozjazdu z pominięciem szyny. Jest to istotna zmiana w stosunku do układu klasycznego, 

w którym szyna jest znaczącym odbiornikiem ciepła i pełni rolę radiatora. 

W pracy wykazano, że wzrost efektywności procesu ogrzewania rozjazdów kolejowych 

można uzyskać poprzez: zwiększenie powierzchni oddawania ciepła z grzejnika oraz poprzez 

ukierunkowanie przepływu ciepła w obszar roboczy rozjazdu. Poprzez odizolowanie grzejnika od 

szyny wzrasta temperatura elementu grzejnego, obniża się temperatura szyny, a ciepło 

kierowane jest bezpośrednio w obszar roboczy rozjazdu. Z tych powodów grzejnik bezstykowy 

oraz indukcyjny charakteryzują się wyższą sprawnością procesu nagrzewania w stosunku do 

rozwiązania klasycznego. Wytopienie śniegu trwa zatem znacznie krócej (nawet o 50% 
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w porównaniu z systemem ogrzewania klasycznego, co wykazały badania eksperymentalne 

opisane w [5]). Termiczne odizolowanie grzejnika od szyny jest zatem rozwiązaniem 

wpływającym na zwiększenie efektywności procesu ogrzewania rozjazdów kolejowych. Stanowi 

to istotną przesłankę do kontynuacji i rozwoju badań w tym kierunku. 

W pracy wykazano, że każdy z mechanizmów transportu ciepła ma znaczący wpływ na 

przebieg nagrzewania rozjazdu. Rozkład pola temperatury w powietrzu jest kształtowany głównie 

przez konwekcyjną wymianę ciepła, podczas gdy temperatura w: szynie, iglicy i śniegu jest 

determinowana przez mechanizm przewodzenia. W rozważanych zagadnieniach i przyjętych 

założeniach udział mechanizmu promieniowania w rozpływie ciepła jest równie istotny jak 

pozostałych. 

W niniejszej pracy omówiono wyniki analizy numerycznej przebiegu procesu topnienia 

z wykorzystaniem metody entalpowej zaimplementowanej w programie ANSYS Fluent. 

Wykazano, że w rozważanych zagadnieniach cieplnych analiza MES charakteryzuje się dużą 

dokładnością otrzymanych wyników. Niewątpliwie dużą wadą wybranej metody jest czas trwania 

obliczeń. W przypadku procesu topnienia w prostych modelach czas ten wynosi od kilku do 

kilkunastu dni. Czas obliczeń numerycznych w układach złożonych, tj. rozważany w pracy rozjazd 

kolejowy, może trwać wiele miesięcy ciągłej pracy komputera PC. Podsumowując, 

w rozpatrywanym przypadku topnienia śniegu w obszarze roboczym rozjazdu mimo dużej 

dokładności obliczeń, to jednak czas ich trwania jest ekstremalnie długi i nieużyteczny 

w zastosowaniach praktycznych. 

Użytkowanie obecnych systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych EOR 

wiąże się z: dużą energochłonnością; dużymi obciążeniami finansowymi; potrzebą optymalizacji 

systemów ogrzewania. W porównaniu z rozwiązaniem klasycznym: izolowanie opornicy od strony 

zewnętrznej zwiększa temperaturę grzejnika oraz opornicy, przez co zwiększa się efektywność 

ogrzewania rozjazdu; odizolowanie grzejnika od szyny powoduje wzrost temperatury grzejnika; 

odizolowanie grzejnika od szyny i zastosowanie radiatora powoduje wzrost temperatury 

przestrzeni w obszarze roboczym rozjazdu. 

Zaprezentowana analiza pól temperatury i przebiegu przemian fazowych dla modelu 

rozjazdu kolejowego stanowi realizację etapu prac, które są prowadzone na Politechnice 

Gdańskiej. Potrzebę kontynuacji prac nad przedstawionym zagadnieniem uzasadnia fakt, że 

obecne przepisy prawne nakładają coraz bardziej rygorystyczne wymagania co do stosowania 

urządzeń energooszczędnych. Użytkowanie systemów EOR jest poważnym obciążeniem 

finansowym dla zarządców infrastruktury kolejowej. Czynniki ekonomiczne uzasadniają potrzebę 

poszukiwania rozwiązań alternatywnych do tradycyjnych. W kraju badania na ten temat są 

aktualnie prowadzone przez firmę Arex z Gdyni i firmę Termorad z Radomia, a także poprzez 

CNTK z Warszawy. 

Dalsze prace autora niniejszego opracowania [8] skupione są na zagadnieniu 

modelowania procesów przemian fazowych mając na celu wykonanie efektywnego czasowo 

i wystarczająco dokładnego modelu numerycznego dla analizy stanu nieustalonego w procesie 

wytapiania śniegu w przestrzeni roboczej rozjazdu kolejowego.   
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