
PRZYKRY STUKOT NIE ZNIKNIE
Tramwaje Szczecińskie nie widzą pilnej potrzeby szlifowania szyn na ulicy Krzywoustego. Mimo że ich stan powoduje 
nieznośny, uciążliwy dla mieszkańców hałas
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Teoretycznie w tym roku była szan
sa na taki remont torowiska, bo i tak 
będą na nim prowadzone prace re
montowe. Zapisane zostały w budże
cie miasta na 2017 rok (w ramach 4 
min zł na remonty torowisk). Tyle że 
nie obejmą one szlifowania szyn.

To operacja, która pozwala wydłu
żyć żywotność torowiska, zmniejszyć 
hałas, wibracje, a także zużycie obrę
czy tramwajowych kół. To, wjatóm sta
nie są tory wzdłuż ulicy Krzywouste
go, słychać z daleka. Tramwaje, które 
na odcinku od Bramy Portowej do pla
cu Kościuszki nie mają przystanku, roz
pędzają się do około 4050 kilometrów 
na godzinę. I przy tej prędkości prze- 
j eżdżają przez mocno już wyrobione 
łączenia szyn. Dobiega z nich charak

terystyczny, głośny stukot. Jego echo 
słychać późnym wieczorem nawet na 
ał. Woj ska Polskiego, co w efekcie było 
jednym z argumentów na „nie” prze
ciwko pomysłowi powrotu takiej ko
munikacji na śródmiejską część alei.

Torowisko wzdłuż ulicy Krzywo
ustego wybudowane zostało od pod
staw w czasie m odernizacji ulicy 
w 2005 roku. Było jednym z pierw
szych, na którym zastosowano gu
mowe izolacje i osłony mające zmniej
szyć hałas i wibracje. Po nieco ponad 
10 latach eksploatacji ów systemjuż 
niewiele daje. Gumowa izolacja roz
padła się, wzdłuż szyn są pokaźnej 
wielkości ubytki, a do tego dochodzą 
jeszcze wspomniane zużyte łączenia.

Tramwaje Szczecińskie przyzna
ją, że nie jest idealnie. Nie ma jednak 
szans na szlifowanie szyn w tym ro
ku.

Torowisko wzdłuż ulicy Krzywoustego wybudowane zostało 
od podstaw w czasie modernizacji ulicy w 2005 roku

- Stan zużycia falistego szyny na tym 
odcinku wskazuje, że prace związane 
przeszlifowaniem są wplanach do zre
alizowania w dągu najbliższych dwóch 
łat - mówi Hanna Pieczyński, rzecznik 
Tramwajów Szczecińskich. - Sytuacja 
jest monitorowanaprzezpracowników 
TS i na ten rok nie są planowane prace 
przy tym akurat elemencie.

Co więc zostanie zrobione w tym 
roku? W planach jest usunięcie sta
rych, gumowych otulin i ich resztek, 
wyregulowanie styku krawędzi jezd
ni i krawędzi torowiska i uzupełnienie 
wyrwwasfalcie przy torach. Finał bę
dzie wypełnienie przestrzeni między 
szynami ajezdnią „materiałami che- 
moutwardzalnymi lub aplikowanymi 
na gorąco”. Ta nowa izolacja ma, we
dług Tramwajów Szczecińskich, po
prawić szczelność torowiska i wpły
nąć także na komfort jazdy. ©


