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Rafał PODSIADŁO 

WPŁYW PRZEMIESZCZANIA NAJWY�SZEGO 
POZIOMU RAMOWEGO WAGONU  

32 OSIOWEGO W TORZE PROSTYM  
NA ROZKŁAD SIŁ NORMALNYCH 

Streszczenie 
W artykule opisano zarówno wyniki symulacji  jak i metodologi� przyj�t� podczas modelowania 

przemieszczenia poziomu najwy�szego wagonu 32 osiowego w torze idealnie prostym. Symulacj�
przeprowadzono dla wagonu poruszaj�cego si� ze stał� pr�dko�ci� V = 5km/h (stan pró�ny), 
rezultatem której było uzyskanie warto�ci sił normalnych (naciski kół na szyn� strony lewej i prawej 
wagonu). Model wagonu wykonano w �rodowisku UM LOCO 6.0.  

WST�P 
W ci�gu ostatnich lat powstały programy umo�liwiaj�ce przeprowadzanie analizy 

dynamicznej układów wielomasowych. Programy te pozwalaj� na testowanie projektu na 
wiele sposobów, umo�liwiaj� jego optymalizacj� i  obróbk� wyników wraz z wizualizacj�
ruchu elementów pojazdu/mechanizmu. 

Do tej pory na �wiatowym rynku pojawiło si� kilkana�cie komercyjnych programów 
zwi�zanych z mo�liwo�ciami przeprowadzenia dynamiki ruchu. W �rodowisku pojazdów 
szynowych najbardziej znane to: Adams/Rail, Vampire, E – train, Medyna oraz najmłodszy z 
nich Universal Mechanizm. 

Dzi�ki mo�liwo�ci zastosowania w/w oprogramowania mo�liwe jest wiarygodne 
odtworzenie rzeczywistych konstrukcji oraz skomplikowanych i zaawansowanych bada�
dynamicznych. Mo�na przeprowadza� analiz� zawiesze� układów biegowych w warunkach 
zbli�onych do rzeczywistych tzn. bior�c wszystkie kryteria, które maj� bezpo�redni wpływ na 
komfort i bezpiecze�stwo jazdy.  

Przeprowadzanie symulacji na modelach wirtualnych pozwala przewidzie� wpływ jaki ma 
konstrukcja na warunki stateczno�ci ruchu oraz komfort i bezpiecze�stwo jazdy. Na etapie 
tworzenia modelu mo�emy uzyska� najlepsze rozwi�zania pozwalaj�ce na uzyskanie 
odpowiednich kryteriów dla zapewnienia najlepszych osi�gni�� konstrukcji.  

1. BUDOWA MODELU POJAZDU SZYNOWEGO 
Do najwi�kszych, u�ywanych w kraju wagonów przeznaczonych do przewozu ładunków 

wielkogabarytowych nale�� dwa wagony specjalne NORCA 24 i NORCA 32, zbudowane w 
latach 70 – tych w Konstalu na licencji NORCA MACHINERY COMPANY (USA).  Model 
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32 osiowego wagonu do przewozu ładunków wielkogabarytowych stworzono w programie 
Universal Mechanizm 6.0.  

Model wagonu składa si� z poł�czonych ze sob� poziomów ramowych, które zostały 
wyposa�one w �lizgi boczne. Najni�szy z poziomów ramowych poł�czony jest z ram�
skrzynkow� wózka, którego pierwszy stopie� uspr��ynowania stanowi zespół spr��yn 
�rubowych. Zało�ono, �e zestawy kołowe maj� �rednic� 920mm (profil S1002 europejski) i 
poruszaj� si� po torze kolejowym zbudowanym z szyn typu UIC60. Szyny oraz zestawy 
kołowe zamodelowano jako elementy niezu�yte. Podczas tworzenia modelu wzi�to pod 
uwag� jego parametry techniczno – eksploatacyjne oraz jego mechaniczn� struktur� [1,2]. 
Zdefiniowano odpowiednio pary kinematyczne w w�złach przenosz�cych obci��enia, oraz 
masy poszczególnych poziomów ramowych i sztywno�ci spr��yn. Schemat odpowiadaj�cy 
połowie wagonu oraz jego model utworzony w �rodowisku UM LOCO przedstawiono na rys. 
1. Na rys.2 przedstawiono przemieszczenie najwy�szego poziomu ramowego na 
rzeczywistym obiekcie. 

Rys. 1. Widok ogólny wagonu, a) schemat połowy 32 osiowego wagonu b) przemieszczenie 
poprzeczne poziomu najwy�szego, c) widok modelu z zastosowanym przemieszczeniem 
poziomu najwy�szego
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Rys.2. Przemieszczenie najwy�szego poziomu ramowego na obiekcie rzeczywistym  

Symulacj� wykonano przy nast�puj�cych zało�eniach: 
– tor prosty idealny R = � m (szyny zamodelowano jako elementy niezu�yte – UIC60), 
– masy: mproz = 272•103 kg - masa wagonu pró�nego,  mz = 1,5•103 kg - masa zestawu 

kołowego, masy poszczególnych poziomów ramowych: m1 = 5,5•103 kg, m2 = 20•103 kg,  
m3 = 32•103 kg, m4ramy = 36•103 kg. 

– wymiary baz podłu�nych poziomów ramowych: B2 = 6000 mm, B3 = 12000 mm, B4 = 
30250 mm, 

– rozstaw �lizgów bocznych dla poszczególnych poziomów ramowych An = 2000 mm (n 
=1...3), 

– poło�enie �rodka masy poszczególnych poziomów ramowych: Hm1 = 0,72 m, Hm2 = 0,94 
m, Hm3 = 1,245 m, Hmlad = 1,66 m, 

– sztywno�� spr��yn I stopnia kz = 6,81•105 N/m [3], 
– pr�dko�ci wagonu w stanie pró�nym V= 5 km/h,  
– przemieszczenie najwy�szego poziomu ramowego (bez ładunku) 	mlad = 

0,1m,0,15m…0,5m. 

W tablicy 1.1 przedstawiono warto�ci siły normalnej dla stałej pr�dko�ci wagonu 
pró�nego (strona lewa/prawa) otrzymane z przeprowadzonej symulacji w programie UM 
LOCO. Mo�na zauwa�y� (otrzymane warto�ci sił normalnych), �e zmiana geometrii struktury 
wagonu w wyniku przemieszczenia najwy�szego poziomu ramowego wpływa na odci��enie 
jednej strony wagonu a doci��enie drugiej. Przemieszczenie poprzeczne najwy�szego 
poziomu ramowego w wagonie typu NORCA jest ograniczone i wynosi 0,5m. W praktyce nie 
wykonuje si�  przesuwu poprzecznego dla wagonu pró�nego, poniewa� w takim stanie wagon 
ten nie przekracza skrajni ładunkowej. Na rys.3 przedstawiono otrzymany wykres sił 
normalnych kolejno dla wagonu w stanie pró�nym.  

Tab.1 Warto�ci siły normalnej uzyskane z przeprowadzonej symulacji 
V = 5km/h, wagon pró�ny 

	mlad [m] 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

QnL
[kN] 42,42 42,91 43,3 43,72 43,75 44,56 44,7 45,08 45,5 

QnP
[kN] 41,07 40,72 40,23 39,82 39,88 38,9 38,78 38,36 37,98 
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Rys. 3. Ilustracja  sił oddziaływania kół na szyn�, a) wykres sił normalnych dla zestawu I wagonu w 
stanie pró�nym, b) wykres sił normalnych na wszystkich kołach, c) rozkład sił normalnych na 
wszystkich kołach wagonu , d) siły normalne działaj�ce na zestaw I wagonu  

PODSUMOWANIE 
Dziobowy wagon wielopoziomowy z wózkami klasycznymi (o ramach ,,skrzynkowych”) 

w torze niezwichrowanym, zachowuje stabilno�� podczas przemieszczania najwy�szego 
poziomu ramowego w stanie pró�nym (przemieszczenie do 0,5m). W praktyce 
przemieszczenie to wykorzystywane jest podczas transportu ładunku wielkogabarytowego, a 
wi�c wagonu w stanie ładownym. Przeprowadzona analiza wykazała, �e wraz ze zmian�
przemieszczenia (zmiana struktury wagonu) nast�puje odci��enie jednej a doci��enie drugiej 
strony wagonu.  
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THE IMPACT OF THE MOVEMENT  
THE HIGHEST LEVEL OF 32 AXLES CAR  

FOR NORMAL FORCES 

Abstract 
In this paper, results of simulation and the methodology adopted at the highest level of 

displacement modeling a multilevel 32-axle car on the straight track. The simulation was carried out 
for the wagon moving at a constant speed of V = 5 km/h, the result of which was to obtain the values 
for the normal forces. The model and simulation has been delivered in the  UM LOCO 6.0 
environment. 

Autor: 
dr in�. Rafał Podsiadło– Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu 


