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Streszczenie

W pracy opracowano metody diagnozowania zagro enia bezpiecze stwa wagonów czynnikami 

technologiczno-konstrukcyjnymi. 
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DIAGNOSTICS OF RAIL CARRIAGE SAFETY IN GRAVITATIONAL MARSHALLING SYSTEMS 

Summary 

The paper presents methods of diagnosting threats to carriage safety using technological and 

design factors. 

Keywords: safety, gravitational marshalling, carriage. 

1. WST P

Przewozy kolejowe, polegaj ce na 

przemieszczaniu osób i towarów, realizowane s

dzi ki pracy poci gów pasa erskich i towarowych 

[3, 5, 7]. 

Uruchamianie poci gów jest poprzedzane 

wykonywaniem pracy manewrowej, polegaj cej na 

zestawieniu wagonów w sk ad poci gu.

Praca manewrowa w ruchu pasa erskim jest 

znikoma w porównaniu do pracy manewrowej  

w ruchu towarowym [3, 5, 7]. 

W ruchu towarowym sk ad poci gu cechuje 

ci g a zmienno  liczby wagonów, zmienno

wielko ci poszczególnych relacji wagonów, 

ró norodno  przewo onych adunków, ró ne

wyst powanie stacji nadania i stacji przeznaczenia 

jako punktów na adunku i wy adunku wagonów [3, 

5, 7] . 

W w z ach kolejowych na przeci ciu

zasadniczych ci gów tranzytowych oraz w pobli u

o rodków przemys owych o znacznej pracy 

adunkowej, [3, 5, 7] zachodzi potrzeba 

wykonywania znacznej pracy manewrowej. 

Wagony przybywaj ce do tych miejsc trzeba 

podzieli  wed ug kierunków odjazdu oraz stacji 

docelowych przewozu, a nast pnie zestawi  je  

w poci gi. 

Czynno ci te wykonuje si  na stacjach 

rozrz dowych, manewrowych i zak adowych. 

Podstawowy zakres pracy manewrowej na tych 

stacjach stanowi rozrz dzanie i zestawianie 

sk adów poci gów towarowych. 

Du e stacje rozrz dowe, manewrowe  

i zak adowe s  wyposa one w systemy 

rozrz dzania grawitacyjnego umo liwiaj ce

najbardziej wydajne rozrz dzanie wagonów. 

Ka dy wagon towarowy w czasie swojego tylko 

jednego obrotu jest przynajmniej 3 razy 

rozrz dzany z wykorzystaniem systemów 

rozrz dzania grawitacyjnego [3, 5, 7]: 

- po za adunku na stacji rozrz dowej rejonu 

za adunku,

- przed wy adunkiem na stacji rozrz dowej rejonu 

wy adunku,

- jako wagon pró ny po wy adunku na stacji 

rozrz dowej rejonu wy adunku.

Stacje wyposa one w systemy rozrz dzania

grawitacyjnego budowane s  i eksploatowane na 

kolejach zagranicznych, m.in. w krajach 

zachodnich. Przyk adami s  tu stacje rozrz dowe

Monachium Pó noc w Niemczech i Domodossola 

we W oszech wybudowane w latach 

dziewi dziesi tych XX wieku. 

Na sieci PKP znajduje si  100 stacji 

rozrz dowych, manewrowych i zak adowych  

z systemami rozrz dzania grawitacyjnego. 

Wiele z  nich wymaga modernizacji. 

O negatywnych skutkach rozrz dzania mo e

wiadczy  wielko  strat ponoszonych w wyniku kolizji 

wagonów i rozbijania adunków spowodowanych przez 

systemy rozrz dzania grawitacyjnego. 

Straty te szacuje si  w skali roku na ok. 100 mln 

z otych. 

Systemy rozrz dzania grawitacyjnego mog  by

przyczyn  zagro e  bezpiecze stwa nie tylko wagonów 

i adunków, ale równie  ludzi pracuj cych na stacjach 

rozrz dowych, manewrowych i zak adowych.  

Stacje rozrz dowe, manewrowe i zak adowe

stanowi  podstawowe ogniwo w organizacji 

przewozów adunków.

Tak wi c bezpiecze stwo transportu 

kolejowego zale y m.in. od  bezpiecznego dzia ania

stacji rozrz dowych, manewrowych i zak adowych, 
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których newralgicznymi systemami s  systemy 

rozrz dzania grawitacyjnego. 

2. SFORMU OWANIE PROBLEMU 

Z ca ego przegl du literatury [4] wynika, e nie 

ma do tej pory opracowanych metod liczbowej 

oceny zagro enia bezpiecze stwa wagonów  

w systemach rozrz dzania grawitacyjnego.

Obecnie w Polsce i innych krajach dokonuje si

tylko jako ciowej oceny zagro enia bezpiecze stwa

wagonów w systemach rozrz dzania

grawitacyjnego.

Polega to na tym, e sprawdza si  czy wagony 

nie maj  zbyt du ych pr dko ci w wybranych 

punktach drogi staczania i czy nie doganiaj  si

w niektórych punktach tej drogi. 

Mo na to zapisa  nast puj co:

]0)t(Z[)]tt()VV[( minmax         (1) 

gdzie: 

V – pr dko  wagonu, 

Vmax – dopuszczalna pr dko  wjazdu wagonu 

na hamulec, 

t – odst p czasu mi dzy wagonem poprzednim 

a nast pnym, 

tmin – minimalny odst p czasu mi dzy 

wagonami potrzebny do prze o enia

zwrotnicy lub nastawienia   hamulca, 

Z(t) – zagro enie bezpiecze stwa wagonu 

staczanego w czasie t w systemie rozrz dzania

grawitacyjnego.

Projektuj c nowe systemy rozrz dzania

grawitacyjnego lub modernizuj c ju  istniej ce nie 

mo emy stwierdzi , które z nich powoduj

mniejsze zagro enie bezpiecze stwa wagonów  

i o ile.  

Nale y wi c opracowa  funkcje  

F przekszta caj c  konfiguracj  systemu 

rozrz dzania grawitacyjnego K na zagro enie

bezpiecze stwa wagonów kolejowych w tym 

systemie Z(t): 

F : K  Z(t)                          (2) 

Jako metod  badawcz  zastosowano analiz

planów schematycznych stref podzia owych oraz 

procesu technologicznego rozrz dzania wagonów  

i obliczenia analityczne symuluj ce staczanie 

wagonów.

Brak kryteriów liczbowej oceny bezpiecze stwa

[4] nie pozwala w pe nej mierze szczególnie na 

etapie projektowania, ujawni  niedoci gni

i podj  przedsi wzi cia które zwi kszy yby 

poziom bezpiecze stwa. Pojawi a si  obecnie 

tendencja do szerokiego wykorzystywania 

probalistycznych metod oceny bezpiecze stwa

[2, 6]. Przeciwie stwem bezpiecze stwa jest 

zagro enie.

3.  ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA
     WAGONÓW CZYNNIKAMI       
     TECHNOLOGICZNO- 
     KONSTRUKCYJNYMI 

Prawid owo  procesu rozrz dzania zale y od 

konieczno ci zachowania w odpowiednich 

punktach strefy rozga nej systemu rozrz dzania

grawitacyjnego dostatecznej odleg o ci mi dzy 

kolejno nast puj cymi po sobie wagonami. 

Odleg o  ta jest potrzebna do wykonania 

czynno ci sterowniczych. Punktami tymi s

zwrotnice, na których rozchodz  si  drogi 

wagonów lub hamulce torowe, które po zjechaniu 

jednego wagonu powinny by  nastawione na 

zahamowanie nast pnego wagonu. 

Wagony oddzielaj  si  od rozrz dzanego sk adu

w chwili przeje d ania przez grzbiet górki i od tej 

pory zaczyna si  staczanie. W czasie staczania  

z górki zmieniaj  si  odst py drogi i odst py czasu 

pomi dzy wagonami. 

Je eli wszystkie wagony przetaczanego sk adu

mia yby jednakowe d ugo ci mi dzy zderzakami  

i w a ciwo ci ruchowe, a przede wszystkim 

jednakowy opór jednostkowy, to przez ka dy punkt 

na swojej wspólnej drodze a  do zwrotnicy 

podzia owej przeje d a yby one w tym samym 

odst pie czasu jaki mia y na grzbiecie górki. 

W rzeczywisto ci opór jednostkowy 

poszczególnych wagonów przetaczanego sk adu

waha si  w pewnych granicach, wskutek czego czas 

przejazdu dwóch kolejnych wagonów od grzbietu 

górki do zwrotnicy podzia owej jest zró nicowany. 

Wagon ci kobie ny przejedzie drog  od grzbietu 

górki do okre lonego punktu na drodze staczania  

w czasie d u szym ni  wagon lekkobie ny. 

W celu zachowania potrzebnego odst pu czasu 

pomi dzy poprzedzaj cym wagonem 

ci kobie nym i nast puj cym wagonem 

lekkobie nym, instaluje si  hamulce odst powe

(rys. 1) [3]. 

Na hamulcach, rozjazdach i ukach poziomych 

nale a oby równie  kontrolowa  pr dko

wagonów.

Wida  st d, e czynniki technologiczno-

konstrukcyjne (pr dko ci napychania wagonów 

oraz konstrukcja planu i profilu systemu 

rozrz dzania grawitacyjnego) generuj  zagro enie

bezpiecze stwa wagonów przez element pr dko ci

i element czasu. 
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Rys. 1. System automatycznego sterowania rozrz dzaniem: a – konfiguracja automatycznego systemu 

rozrz dzania (ASR), b -  rozmieszczenie g ównych urz dze  torowych systemu (ASR) 

4.  METODA DIAGNOZOWANIA  
     ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA
     WAGONÓW CZYNNIKIEM PR DKO CI

4.1. Metoda diagnozowania rzeczywistego  
       zagro enia bezpiecze stwa wagonów  
       elementem  pr dko ci na ukach poziomych 

Maksymaln  pr dko  jazdy wagonu 

towarowego po uku (tak e uku rozjazdu) 

u o onym bez stosowania przechy ki toru autor 

proponuje obliczy  wed ug wzoru s u cego do 

obliczania minimalnych przechy ek w ukach.

Poniewa uki poziome i rozjazdy w systemach 

rozrz dzania grawitacyjnego s  u o one bez 

przechy ki, to wzór ten nale y zmodyfikowa ,

zak adaj c, e przechy ka  hmin  = 0. 

Pierwotna posta  wzoru jest nast puj ca [1]: 

max

2
max

min a153
R

V8,11
h             (3) 

gdzie: 

R – promie uku poziomego [m], 

hmin – przechy ka toru [mm], 

Vmax – najwi ksza pr dko  jazdy [km/h], 

amax – najwi ksze przyspieszenie 

niezrównowa one = 0,6 m/s2

Przyjmuj c hmin = 0, wzór (3) po 

przekszta ceniu ma posta :

R77,7278,0Vmax   [m/s]            (4) 
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Wynika st d, e pr dko  jazdy wagonu po uku

oraz rozje dzie na odga zienie nie powinna 

przekracza  pr dko ci wyliczonej ze wzoru (4). 

Wiedz c, [3] e systemy rozrz dzania

grawitacyjnego s  wyposa one w rozjazdy  

o minimalnym promieniu uku R = 190 m, a strefy 

podzia owe s  konstruowane w ten sposób, e

minimalny promie uku poziomego wynosi  

R = 150 m, mo emy podstawi  do wzoru (4)  

R = 150 m. 

Otrzymamy wówczas maksymalna pr dko

Vmax = 9,49 m/s, której przekroczenie spowoduje 

zagro enie bezpiecze stwa wagonów. 

Poniewa  pr dko ci takiej w praktyce nie osi ga

wagon w adnym punkcie strefy podzia owej, to 

mo emy stwierdzi , e nie wyst puje rzeczywiste 

zagro enie bezpiecze stwa wagonów elementem 

pr dko ci na ukach poziomych. 

4.2.  Metoda diagnozowania zagro enia
        bezpiecze stwa wagonów  czynnikiem  
        pr dko ci na hamulcach odst powych

Pr dko  wjazdu wagonów na hamulec 

odst powy VHO mo na wyznaczy  za pomoc

funkcji wielu zmiennych [1]: 

VHO = f (K, PW)                        (5) 

K – konfiguracja systemu rozrz dzania

grawitacyjnego,

PW – wybrane parametry wagonu. 

Funkcj  (5) mo na przedstawi  za pomoc

wzoru Maclaurina w nast puj cy sposób [4]: 

Rw
cH

L19.2
cH37,4V oHO      (6)

gdzie: 

L – odleg o  od wierzcho ka górki rozrz dowej

do pocz tku hamulców odst powych [m], 

H – wysoko  mi dzy wierzcho kiem górki  

a pocz tkiem hamulców odst powych [m], 

c – sta a wynosz ca dla pr dko ci napychania 

wagonów 1,4 m/s oraz 0,8 m/s odpowiednio 

0,04 i 0,11, 

wo – jednostkowy opór toczenia wagonu [-], 

R – reszta, która dla wykonanej aproksymacji 

wynosi R = 0. 

Posta  wzoru (6) zosta a opracowana przy 

nast puj cych za o eniach:

a) opór od powietrza zosta  pomini ty ze wzgl du

na jego znikom  warto  oddzia ywania na 

wagon lekkobie ny (oko o 10 razy mniejszy od 

jednostkowego oporu toczenia wagonu), 

b) zmodyfikowane przyspieszenia ziemskie  

g’ = 9,57 m/s jak dla nowych wagonów 

lekkobie nych Eanos – 423 W [4], 

c) liczba rozjazdów przeje d anych przez wagon 

mi dzy wierzcho kiem a  hamulcem 

odst powym wynosi n = 3 [4], 

d) wspó czynnik przy sumie katów zwrotu wynosi 

0,008,

e) suma k tów zwrotu wynosi  = 10o [4]. 

Mo na przyj , z pewnym uproszczeniem, e

jednostkowy opór toczenia dowolnego 

j-tego wagonu jest zmienn  losow  o rozk adzie

normalnym [4] 

),,w(N owo

gdzie: 

00311,0wo

00101,0wo

Wobec tego warto  pr dko ci j-tego wagonu 

na hamulcu odst powym jest równie  zmienn

losow .

Wstawiaj c do wzoru (6) oo ww ,

otrzymujemy wzór na warto  oczekiwan

pr dko ci HOV .

Odchylenie standardowe warto ci pr dko ci

zwi zane jest zale no ci :

2
wo

2

2
V

cH

L19,2
HO

            (7) 

Korzystaj c z funkcji g sto ci rozk adu

prawdopodobie stwa pr dko ci wjazdu j-tego 

wagonu na hamulec odst powy oraz tablicy 

dystrybuanty rozk adu normalnego, mo na obliczy

zagro enie bezpiecze stwa wagonów na hamulcach 

odst powych, czyli prawdopodobie stwo

wykolejenia wagonów na tych hamulcach. 

Wykolejenie nast puje, gdy pr dko  wjazdu 

wagonów na hamulce odst powe przekracza  

VHO = 8,5 m/s.  

Z przeprowadzonych oblicze  wynikaj

nast puj ce wnioski: 

 ilo ciowej oceny zagro enia bezpiecze stwa

wagonów na hamulcach odst powych wed ug

opracowanej metody wystarczy dokona  dla 

jednego hamulca. Podej cie takie jest 

uprawnione ze wzgl du na symetri  uk adu

torowego, 

 zagro enie bezpiecze stwa wagonów w systemie 

rozrz dzania grawitacyjnego, czyli 

prawdopodobie stwo ich wykolejenia na 

hamulcach odst powych dla pr dko ci

napychania wynosz cych 1,4 m/s oraz 0,8 m/s 

wynosi odpowiednio 0,0107 oraz 0,00005, 

 obliczenia te przeprowadzono dla L = 138 m  

i H=3,92 m. Wymiary te odpowiadaj

32-torowemu uk adowi z jednym torem 

grzbietowym, 

 rzeczywiste prawdopodobie stwo zagro enia

bezpiecze stwa wagonów czynnikiem pr dko ci

na hamulcach odst powych otrzymamy, mno c

obliczone prawdopodobie stwo przez 

prawdopodobie stwo pojawienia si  wagonu 

czteroosiowego p4 = 0,9 w systemie 

rozrz dzania grawitacyjnego i prawdopodo-

bie stwo, e jest on adowny  

p  = 0,85.
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4.3.  Metoda diagnozowania zagro enia
        bezpiecze stwa wagonów czynnikiem 
        pr dko ci na hamulcach docelowych 

Pr dko  wjazdu wagonów na hamulec 

docelowy VHD mo na wyznaczy  za pomoc

funkcji opisanej wzorem (5). 

Funkcj  t  mo na przedstawi  za pomoc  wzoru 

Maclaurina w nast puj cy sposób: 

1o

111

1

111HD

Rw
cL0016,0H

L12,2

CL0016,0H24,4V

         (8) 

gdzie: 

L1 – odleg o  od wierzcho ka górki rozrz dowej

do pocz tku hamulców docelowych [m] 

H1 – wysoko  mi dzy wierzcho kiem górki  

a pocz tkiem hamulców docelowych [m], 

c1 – sta a wynosz ca dla pr dko ci napychania 

wagonów 1,4 m/s oraz 0,8 m/s odpowiednio 

0,41

i 0,48, 

wo – jednostkowy opór toczenia wagonu, 

R1 – reszta, któr  dla wykonanej aproksymacji 

mo na pomin , gdy  jej warto  kszta tuje si

na poziomie – 0,13. 

Wzór (8) zosta  opracowany dla wagonu 

ci kobie nego, który identyfikuje si  z wagonem  

2-osiowym. Nie jest on hamowany na hamulcu 

odst powym. Rozpatrujemy ruch tego wagonu na 

tor kierunkowy o najmniejszym oporze, gdy  na 

hamulcu docelowym tu zlokalizowanym, wyst puje

najwi ksze zagro enie wykolejenia wagonu  

2-osiowego. 

Korzystaj c z funkcji g sto ci rozk adu

prawdopodobie stwa pr dko ci wjazdu wagonu na 

ten hamulec docelowy oraz tablicy dystrybuanty 

rozk adu normalnego, mo na obliczy

prawdopodobie stwo zagro enia bezpiecze stwa

wagonów elementem pr dko ci na hamulcach 

docelowych. 

Wykolejenie nast puje, gdy pr dko  wjazdu 

wagonów na hamulce przekracza VHD=5,5 m/s [4]. 

Mo emy wi c napisa :

pVHD = p (VHD > 5,5)                         (9) 

Obliczenia przeprowadzono dla L1 = 396,5 m, 

H1 = 4,78 m. 

Prawdopodobie stwo zagro enia ezpiecze stwa

wagonów czynnikiem pr dko ci na hamulcach 

docelowych dla pr dko ci ich napychania 0,8 m/s  

i 1,4 m/s wynosi odpowiednio 0,9938 i 0,9989. 

Rzeczywiste prawdopodobie stwo zagro enia

powy szego bezpiecze stwa otrzymamy, mno c

obliczone prawdopodobie stwo przez 

prawdopodobie stwo pojawienia si  wagonu  

2-osiowego p2=0,1 w systemie rozrz dzania

grawitacyjnego oraz przez czynnik 1/16 ze wzgl du

na symetri  uk adu torowego oraz 

prawdopodobie stwa pojawiania si  wagonu 

pró nego pp=0,15.

5.4. Metoda diagnozowania zagro enia
       bezpiecze stwa wagonów czynnikiem czasu 

Najd u sz  drog , w systemie rozrz dzania

grawitacyjnego, na której wagon lekkobie ny mo e

swobodnie pod a  za wagonem ci kobie nym 

jest droga mi dzy wierzcho kiem górki rozrz dowej

a pocz tkiem hamulca odst powego.

Zagro enie bezpiecze stwa wagonów 

czynnikiem czasu na hamulcu odst powym 

wyst pi, gdy spe niony zostanie warunek: 

trz  <  ttch                                  (10) 

gdzie: 

trz – rzeczywisty czas nast pstwa wjazdu wagonu 

ci kobie nego i lekkobie nego na hamulec 

odst powy [s], 

ttch – czas technologiczny potrzebny do obs ugi 

hamulca odst powego [s]. 

Czasy te mo na obliczy  z nast puj cych wzorów: 

trz = To + tn4 – tp2                      (11)

ttch  = ts + tr + th                         (12)

gdzie: 

To – czas od chwili staczania si  wagonu 

poprzedniego do chwili staczania wagonu 

nast pnego [s], 

tn4 – czas od chwili rozpocz cia staczania wagonu 

nast pnego do chwili wjazdu na hamulec 

odst powy [s], 

tp2 – czas od chwili rozpocz cia staczania wagonu 

poprzedniego do chwili wjazdu na hamulec 

odst powy [s], 

ts – czas sterowania (1,1s), 

tr – czas przetwarzania informacji przez cz owieka 

w sytuacji wyboru (czas reakcji) [s], 

tr = 0,179 + 0,079 log2 n                    (13) 

gdzie: 

n – liczba mo liwych sytuacji, 

th – czas podnoszenia hamulca torowego   

(0,83 s) [4].  

Czas jazdy wagonu t w systemie rozrz dzania

grawitacyjnego mo na obliczy  ze wzoru:  

ko

2

VV

L2
t                                 (14) 

gdzie: 

L2 – droga przejazdu [m], 

Vo – pr dko  spychania wagonu [m/s], 

Vk – pr dko  wagonu w punkcie badanym 

(pocz tek hamulca odst powego) [m/s]. 

Funkcj  te mo na przedstawi  za pomoc  wzoru 

Maclaurina. Tak przedstawione funkcje dla tn4 i tp2
wstawiamy do wzoru (11). 

Obliczamy wymagany czas technologiczny: 

ttch = 2,19 s 

Czas rzeczywisty nast pstwa wagonów na 

hamulcu odst powym obliczony ze wzoru (11) 

przyjmuje posta :

trz = A + B · wo + R2              (15) 

Dla wagonu 2-osiowego uto samianego  

z wagonem ci kobie nym przy pr dko ci
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napychania 0,8 m/s i 1,4 m/s wielko  A przyjmuje 

warto ci odpowiednio 31,4 oraz 29,39. Natomiast 

wielko  B odpowiednio warto ci 553,1 oraz 485,5. 

Dla wagonu 4 osiowego uto samianego  

z wagonem lekkobie nym przy pr dko ci

napychania 0,8 m/s i 1,4 m/s wielko  A przyjmuje 

warto ci odpowiednio 32,09 oraz 27,54. Natomiast 

wielko  B odpowiednio warto ci 45 oraz 29,3. 

Maksymalna warto  R2 wynosi 1,33 i mo e

by  pomini ta.

Korzystaj c z funkcji g sto ci rozk adu

prawdopodobie stwa czasu rzeczywistego 

nast pstwa wagonów na hamulce odst powe oraz 

tablicy dystrybuanty rozk adu normalnego, mo na

obliczy  prawdopodobie stwo zagro enia

bezpiecze stwa wagonów elementem czasu 

(przekroczenia czasu technologicznego co skutkuje 

dogonieniem wagonów i ich zderzeniem) na 

hamulcach odst powych. 

Prawdopodobie stwo to wynosi 0,00001 dla 

pr dko ci napychania wagonów Vo = 0,8 m/s oraz 

0,00008 dla pr dko ci napychania wagonów  

Vo = 1,4 m/s. 

Rzeczywiste prawdopodobie stwo zagro enia

powy szego bezpiecze stwa otrzymamy, mno c

obliczone prawdopodobie stwo przez 

prawdopodobie stwo pojawienia si  wagonu 

lekkobie nego za wagonem ci kobie nym  

p24 = 0.04 oraz przez prawdopodobie stwo

nierozdzielania si  wagonów na inne tory przed 

hamulcem odst powym pr = 0,4. 

6.   WNIOSKI

Z przeprowadzonych bada  wynika, e

zagro enie bezpiecze stwa wagonów czynnikami 

technologiczno-konstrukcyjnymi z wynosi [4]: 

Z=1-(1-p4·p ·pvHO)(1-p24·pr·ptHO)(1-p2·ps·pp·pvHD)

     (16) 

gdzie: 

pvHO – prawdopodobie stwo wykolejenia wagonu 

na hamulcu odst powym obliczone w rozdz. 

4.2,

ptHO – prawdopodobie stwo dogonienia si

wagonów na hamulcu odst powym obliczone  

w rozdz. 5, 

pvHD – prawdopodobie stwo wykolejenia wagonu 

na hamulcu docelowym obliczone w rozdz. 4.3. 

Pozosta e oznaczenia podano w tre ci pracy. 

Wstawiaj c dane liczbowe otrzymamy: 

Z=1-(1-0,9 0,85 0,01)(1-0,04 0,4 0,00008)

 (1-0,1 0,06 0,15 0,9989)

Z = 0,0085                                                         (17) 
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