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Tomasz Tomaszewski

Nowoczesne konstrukcje 
wagonów towarowych 
do przewozów specjalizowanych

wych celów wymusiły dostosowanie wagonów do danych zadań, 
tworząc jednocześnie grupę wagonów specjalnych, nazywaną wa-
gonami specjalizowanymi.

W artykule przedstawiono nowoczesne konstrukcje wagonów 
produkowanych w Polsce, jak również ważniejsze modernizacje, 
mające na celu wykorzystanie ich do przewozów specjalizowa-
nych. Omówione warianty konstrukcyjne odniesiono do podob-
nych, wykorzystywanych przez koleje DB. Porównanie takie wyda-
wało się celowe, by można było ocenić krajowe wagony na tle 
ogólnie bardziej zaawansowanych konstrukcji niemieckich (kolei 
DB), największego operatora kolejowego w Europie. Jednocze-
śnie przedstawiono tendencje w tworzeniu nowych grup wago-
nów towarowych specjalizowanych, pozwalających na przewóz 
koleją pojazdów samochodowych.

Wagony samowyładowcze serii F
Talbot
Wagony tej serii (fot. 1, 2) przeznaczone są do przewozu węgla, 
rud i innych materiałów sypkich niewrażliwych na oddziaływanie 
warunków atmosferycznych. Konstrukcja ta nie przewiduje zamy-
kania powierzchni górnej.

Omawiana wersja ma dwie niezależne komory z podłogą 
dwuspadową, pozwalającą na rozładunek grawitacyjny. Każda 
przestrzeń ładunkowa wyposażona jest w dwie klapy boczne, 
otwierane wspólnie dla obu komór za pomocą urządzeń pneuma-
tycznych lub też pojedynczo – ręcznie. Klapy otwierane się auto-
matycznie po obu stronach jednocześnie. Napełnianie komór 
odbywa się grawitacyjnie, przy wykorzystaniu urządzeń taśmocią-
gowych, dźwigowych i innych.

Współczesne niemieckie konstrukcje wykazują znacznie więk-
sze zróżnicowanie pod względem zarówno konstrukcyjnym, jak 
też zakresu wagowego przewożonych ładunków. Stosuje się tu nie 
tylko klasyczne (pneumatyczne i mechaniczne/ręczne) rozwiąza-
nia otwierania klap bocznych, lecz również urządzenia hydraulicz-
ne i magnetohydrauliczne, co pozwala na automatyzację procesu 
rozładunku wagonu.

Dumpcar 
Są to wagony otwarte przeznaczone do transportu materiałów 
sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) odpornych na wpływ at-
mosfery (fot. 3, 4).

Seria wagonów wyposażona jest w przechylne pudła (seria 
Fa, typ 442V) lub pudło (Fas 443V) z otwieranymi obustronnie 
burtami bocznymi. Załadunek odbywa się grawitacyjnie od góry 
za pomocą odpowiednich urządzeń (taśmociągi, dźwigi, itp.), 
podczas gdy rozładunku dokonuje się poprzez obrót skrzyni ła-
dunkowej wokół osi wzdłużnej wagonu o kąt ±45o. Obrót skrzyni 
ładunkowej powoduje wymuszenie kinematyczne układu cięgien 

 
Ponad 150-letnia historia przewozów towarowych koleją 
doprowadziła do powstania i rozwoju konstrukcji wa-
gonów uniwersalnych, służących do przewozu różnego 
rodzaju towarów. Z czasem jednak, wraz ze wzrostem za-
mówień na przewozy materiałów i surowców, oprócz uni-
wersalnych wagonów, powstawały również te, przezna-
czone wyłącznie do określonych celów, nazywane 
specjalizowanymi. Na bazie istniejących, a więc spraw-
dzonych typów wagonów, wieloletnich doświadczeń 
z produkcji i eksploatacji powstawały modyfikacje oraz 
wersje rozwojowe wagonów uniwersalnych, przeznaczo-
nych dla konkretnych ładunków.

Wagony specjalizowane, w odróżnieniu od uniwersalnych, cha-
rakteryzują się przystosowaniem do ograniczonej liczby zadań 
przewozowych, obsługując daną grupę materiałów. Na takich za-
łożeniach stworzono pojazdy towarowe o większym wyrafinowa-
niu technicznym, konstrukcyjnym, lepiej wyposażonych i oprzy-
rządowanych, by w możliwie największym stopniu dostosować je 
do przewozu określonych ładunków i wymagań użytkownika. Po-
stęp techniczny i konieczność realizacji postawionych, nietypo-

Fot. 2. Falns 121  Fot: DB

Fot. 1.  Falns 440V  Fot. FW Gniewczyna/archiwum CNTK



analizy

3/200412

analizy

3/2004 13

Fot. 5.  Facns 133  Fot. DB

otwierających burty po odpowiedniej stronie. Pudło jest pochyla-
ne za pomocą siłowników pneumatycznych.

Podobne rozwiązania konstrukcyjne wagonów z przechylnym 
pudłem, lub pudłami, zastosowano m.in. w Niemczech. Oprócz 
wymuszenia pneumatycznego (Fas 126 i Fakks 127) stosowane 
są również siłowniki elektrohydrauliczne (Fans 128). Wagony nie-
mieckie mają jednak większą ładowność, maksymalnie do 61 t, 
przy większych dopuszczalnych prędkościach jazdy.

Hopper
Wagony tej serii (fot. 5) przeznaczone są głównie do przewozu 
ładunków sypkich (węgiel kamienny, żwir, podsypka i inne) z sa-
moczynnym (grawitacyjnym) wyładunkiem na całą szerokość toru 
(podsypka) lub na boki wagonu. Ładowanie odbywa się za pomo-
cą taśmociągów, dźwignic i chwytaków.

Klasyczna konstrukcja zbiornikowego odkrytego wagonu sa-
mowyładowczego Hopper serii F nie jest obecnie w Polsce pro-
dukowana. Występują modyfikowane wersje tych wagonów, 
w których zastosowano ruchome zabezpieczenie ładunku przed 
warunkami atmosferycznymi, co sprawiło jednocześnie, iż wago-
ny te klasyfikuje się do grupy wagonów serii T z otwieranym da-
chem (np. Tadns, typ 439V).

W kolejach niemieckich występuje kilka typów wagonów tej 
serii, różniących się od siebie m.in. wielkością przestrzeni ładun-
kowej, ładownością, liczbą osi. (np. Fcs 084/088, Facs 124 
i inne).

Tablica 1
Wagony samowyładowcze serii F

Dumpcar

Seria  Fa Fas Fas Fans

Typ  442V 443V 126 128

Masa ładunku  [t] 34,0–50,0 34,0–50,0 31,5–59,0 29,0–61,0

Maksymalny nacisk na oś  [t/oś] 20,0 20,0 22,5 22,5

Pojemność użytowa maks. [m3] 2×15,5 30,0 40 2×18

Prędkość maks.  [km/h] 90 100 120

Rodzaj napędu   Pneumatyczny  Elektr.- 
     -hydr.

Liczba osi    4

Produkcja  Polska  Niemcy

Talbot

Seria  Falns  Falns Falls

Typ  436V 440V 121 150

Masa ładunku  [t] 37,5–63,5  39,5–65,5 42,5–87,5

Maksymalny nacisk na oś  [t/oś] 22,5 22,5 22,5 20,0

Pojemność użytkowa maks.  [m3] 85 82 90 60

Prędkość maks.  [km/h] 120  120 100

Rodzaj napędu  Pneumatyczny/ręczny Hydr. Mech.

Liczba osi  4  4 6

Produkcja  Polska  Niemcy

Hopper

Seria   Fcs  Facs

Typ   084/088  124

Masa ładunku  [t]  28,0  59,0

Maksymalny nacisk na oś  [t]  20,0  22,0

Pojemność użytkowa maks.  [m3]  40  70

Prędkość maks.  [km/h]  100  120

Liczba osi   2  4

Produkcja    Niemcy

Fot. 4.  Fans 128  Fot. DB

Wagony serii T z otwieranym dachem 
Wagony z otwieranym dachem (fot. 6–10) zasadniczo przezna-
czone są do przewozu materiałów wrażliwych na warunki atmos-
feryczne, głównie zawilgocenie. Należą do nich takie ładunki, jak: 
mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu i inne chemikalia 
oraz sypkie materiały spożywcze przewożone luzem (zboża i pro-
dukty zbożowe), jak również materiały w workach i na paletach.

Główny rodzaj pojazdów z otwieranym dachem, produkowa-
nych w Polsce to przede wszystkim wagony zbiornikowe serii 

Fot. 3.  Fa 442V  Fot. W Sasim, archiwum CNTK
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ładowcze z otwieranym dachem są modernizowanymi wagonami 
typu Hopper, dostosowywanymi do przewozu wrażliwych ładun-
ków poprzez zastosowanie ruchomego zadaszenia.

Zupełnie odmienną konstrukcją charakteryzują się wagony 
serii Tams, powstałe na bazie węglarki z dwuosiowymi wózkami. 
Zostały one dostosowane do przewozu nie tylko ładunków syp-
kich, ale również sztukowych. Odchylany dach pozwala na swo-
bodny załadunek, dając łatwy dostęp do całej powierzchni ładun-
kowej. Rozładunek możliwy jest czerpakami od góry, jak też 
ręcznie lub wózkami widłowymi – po otwarciu drzwi w ścianach 
bocznych.

Niemieckie konstrukcje wagonów z otwieranym dachem mają 
podobną budowę (Talbot, Hopper) i modernizaowane są poprzez 
montaż na wagonach pokryć uchylnych (np. Talns 968, Tds 926). 
Można również innymi sposobami zabezpieczać ładunek, cho-
ciażby dzięki zastosowaniu na wagonach-węglarkach dachów ro-
lowanych i przesuwnych (np. Teams 890, Tams 886).

Tablica 2
Wagony serii T z otwieranym dachem

Seria  Tads Tadns Tamns Talns

Typ  SNCF/T 439V 895 968

Masa ładunku  [t] 35-51 37-63 43-69 38-65,5

Maksymalny nacisk na oś  [t/oś] 18,5 22,5 22,5

Pojemność użytkowa maks.  [m3] 90 80 75,5 71,5

Prędkość maks. [km/h]  120  100

Liczba osi   4

Produkcja  Polska Niemcy

Wagony serii  K i S z przesuwnymi kołpakami 
i plandekami 
Do grupy wagonów przeznaczonych do przewozu towarów sztuko-
wych, dłużycy, rur, drobnicy, na paletach i innych specjalnych 
(zwoje i pakiety blach, transformatory i inne) zalicza się wagony 
kołpakowe (fot. 12, 13) i plandekowe (fot. 11, 14, 15), powstałe 
na bazie platform kolejowych. Wagony te spełniają zadanie prze-
wozowe towarów, również o gabarytach przekraczających skrajnię 
(np. transformatory), zapewniając jednocześnie ochronę ładunku 
przed działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Wagony te cechuje jednocześnie łatwość dostę-
pu do powierzchni ładunkowej, co możliwe jest dzięki częściowe-
mu (połowa i więcej) odsłonięciu platformy.

Wagony kołpakowe mają teleskopowo przesuwane fragmenty, 
które po zsunięciu odsłaniają maksymalnie połowę powierzchni 
ładunkowej. Na obu końcach wagonu znajdują się stałe ściany 
czołowe. Polscy przewoźnicy wykorzystują wagony kołpakowe se-

Fot. 10. Tadgs 959  Fot. DBFot. 9. Tanoos 896  Fot. DB

Fot. 8. Talns 969  Fot. DB

Fot. 7. Tamns 895  Fot. DB

Fot. 6. Tadns 439V  Fot. ZNTK Gniewczyna/archiwum CNTK

Tadds typ 430S-BG, Tads typ 444V, Tadns typ 439V i skrzyniowy 
Tams typ: 401Wj/T, 408W/T, 412/T. Mają one dach odchylany 
na boki, a oś obrotu dachu pokrywa się z osią wzdłużną wagonu.

Wagony zbiornikowe z odchylnym dachem wymienionych se-
rii budowane są jako 4-zbiornikowe, ładowane od góry (grawita-
cyjnie z silosów, taśmociągami itd.) i rozładowywane samoczyn-
nie (rozładunek między szyny lub na zewnątrz toków szynowych). 
Praktycznie wszystkie współczesne wagony zbiornikowe samowy-



analizy

3/200414

analizy

3/2004 15

rii Sikks 426Sc, Sikkps 426Sa, Simms 425S i 425Sa oraz 
Sis 426S.

Wagony plandekowe mają przesuwną elastyczną osłonę, któ-
ra po zsunięciu odsłania większość powierzchni platformy (Kils 
222S). Na czołach wagonu znajdują się stałe ściany.

Załadunek i rozładunek obu typów wagonów odbywa się urzą-
dzeniami dźwigowymi lub wózkami widłowymi. Ważne jest jed-
nak to, że możliwy jest pionowy załadunek, istotny przy przewozie 
m.in. transformatorów i blach w kręgach.

Niemieccy operatorzy wykorzystują głównie plandekowe plat-
formy serii Shimms i Sahimms.

Tablica 3
Wagony serii S i K z przesuwnym zadaszeniem

Seria  Kils Simms Shimmns-tu Sahimms(-u)

Typ  222S 425S/Sa 718 900

Masa ładunku  [t] 17,0–19,0 38,5–56,5 38,5–68,0 41,1–86,5

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,5 20,0 21,5 20,0

Powierzchnia użytkowa maks. [m2] 34,4 25,5 — —

Prędkość maks.  [km/h]  120

Liczba osi  2  4 6

Produkcja  Polska  Niemcy

Fot. 13. Simms 425Sa  Fot. ZNTK Gniewczyna/archiwum CNTK

Fot. 11.  Kils 222S  Fot. Zastal-Wagony/archiwum CNTK

Fot. 15. Sahimms 901  Fot. DB

Wagony kryte budowy specjalnej serii  H
Wagony kryte z rozsuwanymi ścianami (fot. 16, 17) w więk-
szości przypadków powstały w wyniku modernizacji wagonów 
krytych i platform starszych typów. Zastosowano w nich drzwi 
o dużej powierzchni, ułatwiające dostęp do przestrzeni ładun-

Fot. 12. Shimms 425S  Fot. ZNTK Gniewczyna/archiwum CNTK.

kowej. Wagony te przeznaczone są do transportu ładunków wraż-
liwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych i wymagają-
cych ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Powstało wiele odmian wagonów tej serii, co sprawia, że 
w omawianej grupie znajdują się również wagony quasi-kołpako-
we (np. Habills typ 426Sb). Przesuwane drzwi pozwalają na takie 
ustawienie, że jednorazowo można obsłużyć połowę przestrzeni 
ładunkowej. Rozwiązanie to ułatwia załadunek, zwłaszcza towarów 
ładowanych ręcznie lub za pomocą wózków widłowych.

Niektóre odmiany wagonów serii H kolei DB wykonane są do 
konkretnych zadań, są one bardziej dopracowane pod względem 
technicznym i nowocześniejsze niż ich polskie odpowiedniki.

Tablica 4
Wagony kryte budowy specjalnej serii H

Seria  Hbbillnss Habbillnss Habbins Hbis-tt

Typ  216K Ha/DB  293

Masa ładunku  [t] 15,0-28,0 37,5-63,5 37,5-63,5 16,5-25,5

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,5 22,0 22,5 20,5

Pojemność użytkowa maks.  [m3] 105,0 170,0 167,4 100,0

Prędkość maks.  [km/h]  120

Liczba osi  2 4 2

Produkcja  Polska  Niemcy

Fot. 14. Shimmns-tu 718  Fot. DB
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strukcje tego rodzaju powstają głównie poprzez modernizacje 
w celu dostosowania ich do obecnych potrzeb.

Znormalizowane kontenery 20’, 30’, 40’ i nadwozia wymien-
ne ustawiane i mocowane są na standardowych trzpieniach plat-
form. Ich załadunek i rozładunek odbywa się w większości po-
przez zastosowanie urządzeń dźwigowych lub też dzięki 
specjalnym systemom obrotowych prowadnic, pozwalających na 
załadunek poziomy bezpośrednio z i na pojazd samochodowy 
(Scs 435Z w systemie załadunku ACTS). Platformy umożliwiają 
również transport naczep i całych pojazdów drogowych. Zała-
dunek odbywa się w tym przypadku przy użyciu urządzeń dźwi-
gowych lub też ramp przeładunkowych. Jedną z propozycji, uła-
twiających ustawianie pojazdów na platformach, jest wykonanie 
odchylanych burt czołowych wagonu, które po rozłożeniu tworzą 
pomost między wagonami (Rglmms CFR/R).

Specjalnie do przewozu naczep samochodowych powstały 
wagony z podłogą obniżoną w części międzywózkowej (tzw. kie-
szeniowe, koszowe), co pozwala na przewóz naczep siodłowych 
(pojazdów samochodowych) przy zachowaniu obowiązującej 
skrajni taboru kolejowego. Naczepa mocowana jest na wagonie 
m.in. za pomocą ruchomego siodła – podobnego do tych, jakie 
montowane są na samochodowych ciągnikach siodłowych. Wa-
gony te (np. Sdgmnss 434S), oprócz możliwości przewozu po-
jazdów drogowych różnego typu (lub ich fragmentów), przystoso-
wane są z reguły do montowania kontenerów o znormalizowanych 
wymiarach i pojemników odpowiadających wymaganiom UIC. 
Załadunek i rozładunek odbywa się za pomocą urządzeń dźwigo-
wych.

Niemieckie katalogi podają wiele możliwości przewozu kon-
tenerów i naczep samochodowych na wagonach kolejowych. 
Większość typów pokrywa się z tymi, jakie wykorzystywane są 
w polskich kolejach, niemniej oferta zachodnia wydaje się bar-
dziej rozbudowana, jeśli pod uwagę bierze się spektrum możli-
wości dostosowania typu wagonu do konkretnych wymagań: od 
małych dwuosiowych wagonów, do konstrukcji wieloosiowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje tu rodzina wagonów przegubo-
wych Sggmrs (polski odpowiednik to Sggos, typ 624Z, 624Za) 
do przewozu kontenerów i nadwozi wymiennych.

Wagony przegubowe wykonane są w konwencji dwuczłonów 
(platform lub wagonów z obniżoną podłogą) opartych na trzech 
wózkach (środkowy wózek jest wspólny), a urządzenia cięgłowo-
-zderzne znajdują się na końcach zespolonego wagonu.

Tablica 5
Wagony-platformy serii S do przewozu kontenerów 
i naczep

Seria  Sdgmnss Scs Lgs Sggmrs

Typ  434S 435Z 572 714/715

Masa ładunku  [t] 37,5–66,0 35,5–51,5 26,0 104,0

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,0 20,0 20,0 22,5

Prędkość maks.  [km/h] 120 100 120 140

Liczba osi  4 4 2 6

Produkcja  Polska  Niemcy

Transport kombinowany 
Problem konieczności odciążenia sieci dróg narodowych wymu-
sza przeniesienie części transportu ładunków na kolej poprzez 
przewóz całych pojazdów. Poza zmniejszeniem zatłoczenia auto-
strad i ewidentnym ograniczeniem całkowitych kosztów przewo-

Fot. 17. Hbbills 311  Fot. DB

Fot. 16. Hbis-tt 293  Fot. DB

Wagony platformy serii R i S do przewozu kontenerów 
i naczep
Przewóz kontenerów, naczep i wymiennych nadwozi samochodo-
wych, w tym naczep siodłowych, odbywa się na wagonach plat-
formach lub specjalnych wagonach typu kieszeniowego, kręgo-
słupowego i koszowego (fot. 18–23).

Platformy kolejowe niejednokrotnie bazują na istniejących od 
lat i sprawdzonych modelach wagonów. Specjalizowane kon-
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Fot. 18. Scs 435Z  Fot. W Sasim

Fot. 19. Sdgmnss 434S  Fot. FW Gniewczyna/archiwum CNTK

zowych (w tym paliwa, remontu dróg, zużycia pojazdów, itd.), 
jednym z bardziej istotnych argumentów przemawiających za 
skierowaniem tirów na tory jest ochrona środowiska naturalnego, 
niezaprzeczalnie zyskująca przy przewozach kolejowych.

Zwiększenie przewozów samochodowych sprawiło, że kolej 
zaczęła poszukiwać możliwości adaptacji taboru szynowego do 
transportu pojazdów drogowych. Powstało wiele koncepcji roz-
wiązania tego problemu, pośród których jednym, zapewne naj-
szerzej przyjętym obecnie na świecie, są omówione wagony tzw. 
kieszeniowe, które, poza kształtem nadwozia-platformy, niewiele 
odbiegają od klasycznych konstrukcji platform.

Promowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat konstruk-
cje do transportu kombinowanego to m.in. platformy niskopodło-
gowe (z kołami jezdnymi o mniejszej średnicy do przewozu ca-
łych pojazdów drogowych, np. Rollendelandstrassen), wagony 
typu kieszeniowego, koszowego i kręgosłupowe, przeznaczone do 
przewozu pojazdów drogowych (naczepy), lub ich części (wy-
mienne nadwozia), oraz konstrukcje specjalnie wykonane do 
przewozu pojazdów drogowych, tj. systemy: bimodalny i MODA-
LOHR. 

Wagony niskopodłogowe stanowią specjalny rodzaj platform 
z kołami jezdnymi o zmniejszonej średnicy tocznej (360 mm, 
standard 920 mm), co pozwala na obniżenie powierzchni ładun-
kowej, a w związku z tym na przewóz naczep drogowych z zacho-
waniem obowiązującej skrajnii. Problemy związane z tą konstruk-
cją, to przede wszystkim zwiększone zużycia zestawów kołowych, 
łożysk, problemy obsługowe, naprawcze, itp. wynikające ze 
zwiększonych  prędkości obrotowych, jak również problemy zała-
dunku, podczas którego zespół wagonów albo należy rozłączać, 
albo przeprowadzać samochód przez cały skład, co niewątpliwie 

Fot. 20. Lgs 580  Fot. DB

Fot. 21. Sgns 691  Fot. DB

Fot. 22. Sggmrs 715  Fot. DB

Fot. 23. Sdgmns 743  Fot. DB

komplikuje załadunek, wydłużając czas i zwiększając koszty za-
i wyładunku.

Budowę wagonów kieszeniowych i zastosowanie ich do 
transportu pojazdów samochodowych omówiono w miejscu po-
święconym wagonom platformom.

Zespoły bimodalne należą do jednego z młodszych syste-
mów przewozów naczep samochodowych koleją. Podstawą tego 
systemu jest idea wykorzystania naczepy drogowej jako elementu 
nośnego składu pociągu. Naczepa rozłączana jest z ciągnikiem 
siodłowym i opierana każdym z końców na odpowiednich adapte-
rach wózków kolejowych, tak, iż na każdym z wózków pośrednich 
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opierają się dwie naczepy, a na wózkach skrajnych (z urządzenia-
mi cięgłowo-zderznymi) jedna naczepa. System ten zakłada moż-
liwość względnie szybkiej organizacji składu pociągu, jak też 
sprawnej jego obsługi poprzez włączanie i odłączanie kolejnych 
elementów. W systemie tym nie zakłada się konieczności tworze-
nia dodatkowej rozbudowanej infrastruktury kolejowo-drogowej, 
dając przedsięwzięciu szeroką możliwość unifikacji i wdrożenia. 
Problem jednak pojawia się wówczas, gdy okazuje się, że oprócz 
specjalnych wózków z adapterami mocującymi, do stworzenia 
tego systemu należy wprowadzić specjalnie wzmocnione ramy 
nośne naczep samochodowych, jak również odpowiednie zunifi-
kowane systemy mocowań, podnoszenia podwozia pojazdu dro-
gowego oraz dostosowanie systemu hamulcowego wózka i połą-
czenie go z odpowiednim układem, zamocowanym na naczepie. 
Zmiana konstrukcji naczepy zwiększa jej masę własną, zmniej-
szając tym samym dopuszczalną ładowność. System bimodalny 
wymaga jednak unifikacji (wózki, naczepy), aby mógł być zaak-
ceptowany na szeroką skalę – jest to główna przyczyna, dla której 
problem bimodalnego systemu przewozu naczep samochodo-

wych na wózkach kolejowych nie wszedł do powszechnego uży-
cia i nadal – pomimo przeprowadzonych badań ruchowych i uru-
chomieniu nielicznych składów – pozostaje w sferze bardziej 
koncepcyjnej niż wdrożeniowej.

W Polsce wykonano i przebadano do tej pory zespół trzech 
wagonów bimodalnych, składający się z dwóch cystern oraz na-
czepy skrzyniowej. Niemieckie koleje (DB) wykorzystują kilka 
składów tego typu, niemniej z punktu widzenia nakładów finanso-
wych „bimodal” nie wydaje się aktualnie być konkurencją dla 
tradycyjnych form transportu.

Alternatywną propozycją przewozu zespołów ciągnika siodło-
wego z naczepą jest zaproponowany przez francuską firmę MO-
DALOHR system o tej samej nazwie. Podstawowe założenie zakła-
da stworzenie takiego wagonu przegubowego o obniżonej 
przestrzeni międzywózkowej, by możliwy był transport naczep 
drogowych lub naczep z ciągnikami siodłowymi (razem lub osob-
no), bez potrzeby dostosowywania konstrukcji pojazdu drogo-
wego. 

Koncepcja MODALOHR bazuje na obniżonej konstrukcji obro-
towej platformy z wózkami standardowymi, na którą z niewielkiej 
rampy może wjechać zespół drogowy. Całość przewiduje ko-
nieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury, potrzebnej do 
załadunku i rozładunku pojazdów, z tym, że możliwe jest równo-
ległe ładowanie wszystkich wagonów, co ma niebagatelne zna-
czenie dla czasu trwania operacji. System ten wydaje się znacz-
nie prostszy do zastosowania, tym bardziej w odniesieniu do 
omówionego już pociągu bimodalnego. Istotnym problemem 
francuskiego projektu nie jest jednak konieczność wytworzenia 
niskopodłogowych wagonów przegubowych z obrotową platfor-
mą, ale wymagania odnośnie infrastruktury drogowo-kolejowej 
(rampy, drogi dojazdowe, skrajnia, itp.), bez której wprowadzenie 
na szeroką skalę tego pomysłu nie wydaje się możliwe.

Podsumowując problem transportu kombinowanego, wydaje 
się, że w obecnej sytuacji jedynie wagony typu kieszeniowego 
mają względnie szerokie zastosowania w ramach sieci kolejo-
wych Europy. Pozostałe wzmiankowane propozycje, ze względu 
na swoją nietypowość nie zostały powszechnie wdrożone, co na-
stąpić może nie tylko po przebadaniu konstrukcji pod względami 
technicznymi, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę koszty wy-
tworzenia, wdrożenia i eksploatacji. Bez tych kalkulacji systemy 
te pozostaną jedynie ciekawostkami technicznymi.

Tablica 6
Transport kombinowany

Seria  Bimodal BMd MODALOHR

Masa ładunku  [t] 23,0/16,0 44,0

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,0 22,5

Prędkość maks.  [km/h] 160/120 120

Liczba osi  4 6

Produkcja  Polska Francja

Wagon cysterna typu 456Re o pojemności 120 m3 
do przewozu węglowodorów skroplonych
Wagon cysterna typu 456Re jest największym w Europie wago-
nem do przewozu węglowodorów skroplonych LPG. Pojemność 
120 m3 powoduje, że ładowność graniczna wynosi 54,7 t – są to 
parametry niemal dwukrotnie przekraczające dotychczas użytko-
wane w Europie cysterny. Do napełniania i opróżniania zbiornika 
służą zawory denne (z  trójnikami i zaworami odcinającymi) z ze-

Fot. 25. Zespół bimodalny  Fot. IPS „Tabor” Poznań/archiwum CNTK

Fot. 24. Zespół bimodalny  Fot. W Sasim
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Fot. 26. System MODALOHR  Fot. MODALOHR/archiwum CNTK

społem tablic i dźwigni. Zawory denne dostosowane są do moż-
liwości napełniania/opróżniania w zależności od stanu skupienia 
(ciekły/gazowy) LPG.

Tablica 7
Cysterna 456Re 
do przewozu węglowodorów skroplonych

Typ  456Re

Masa ładunku  [t] 54,7

Maksymalna pojemność  [m3] 122

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,5

Prędkość maks.  [km/h] 120

Liczba osi  4

Produkcja  Polska

Węglarki serii E
Wagony węglarki (fot. 27–29) przeznaczone są do przewozu ma-
teriałów sypkich (węgiel, ruda żelaza, kruszywa, piasek), drobnicy 

i ładunków sztukowych, niewrażliwych na warunki atmosferyczne 
czy uszkodzenie.

Załadunek odbywa się za pomocą czerpaków, taśmociągami 
lub – w przypadku ładunków skupionych – z wykorzystaniem 
suwnic i dźwigów. Rozładunek dokonywany jest ręcznie lub me-
chanicznie: czerpakami, dźwigami bądź na wywrotnicach wago-
nowych – bocznych lub czołowych. Dwie pary drzwi bocznych 
umożliwiają załadunek i rozładunek za pomocą wózków widło-
wych. Bardzo często ładunek umieszczony w węglarkach mo-
że być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi przez 
założenie na wagon brezentowej opończy (np.: Eanos 423W, 
Eans 424W).

Niemieckie koleje wykorzystują węglarki podobnej budowy, 
w tym wagon polskiej produkcji – Eanos-x 59, wzmocniony, wy-
posażony w jedną parę drzwi na burtę.
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Tablica 8
Nowoczesne węglarki 

Seria  Eanos Eans Ealos-x Eanos-x

Typ  423W 424W 053 052

Masa ładunku  [t] 39,5-65,5  40,5-56,5 39,5-65,5

Maksymalny nacisk  [t/oś] 22,5  20,0 22,5

Pojemność użytkowa maks.  [m3] 82,5  86,0 82,5

Prędkość maks.  [km/h]  120

Liczba osi   4

Produkcja  Polska  Niemcy

Podsumowanie
Obserwując przedstawione w artykule nowe konstrukcje lub mo-
dernizacje, można zauważyć generalną tendencję w dostosowy-
waniu pojazdów szynowych ogólnego użytku do konkretnych ce-
lów przewozowych. Tego typu specjalizacja generuje niemałe 
nakłady pracy w stworzeniu lub modernizacji pojazdów i ich 
utrzymaniu, ale również pozwala na korzyści, których nie mogą 
zapewnić wagony ogólnego przeznaczenia. Dostosowanie wago-
nów do konkretnych celów przewozowych daje nie tylko możli-
wość transportu danego towaru w ogóle, ale znacząco skraca 

czas załadunku i rozładunku, całkowity czas transportu towaru 
i obsługi wagonu, co jednoznacznie przekłada się na zyski z prze-
wozu, a zatem wymownie przemawia za powszechnym użytko-
waniem, lub dążeniem do wykorzystania, wagonów specjalizo-
wanych.

W polskich warunkach, pomimo widocznego marazmu trans-
portu kolejowego, licznie powstają nowe i modernizowane wago-
ny do przewozów specjalizowanych. Eksploatacja tych wagonów, 
podyktowana jest względami czysto ekonomicznymi i poparta 
analizą rynku. 

Specjalizowane konstrukcje wymagają jednak stworzenia nie-
jednokrotnie specjalnych warunków pracy i obsługi. Dotyczy to 
nie tylko samego pojazdu, ale pełnej infrastruktury kolejowej, 
która musi uwzględniać występowanie składów innych od do-
tychczas spotykanych. Poza omawianymi problemami stacji prze-
ładunkowych, czy terminali samochodowo-kolejowych, istotne 
wydaje się zwrócenie uwagi na infrastrukturę drogową i skrajnię. 
Obowiązująca powszechnie w Europie karta UIC 505-1, dotyczą-
ca skrajni, jest modyfikowana (np. w Niemczech, we Francji) na 
potrzeby wybranych linii przewozowych dla konkretnych po-
jazdów specjalizowanych. W Polsce, poza niedogodnościami na-
tury organizacyjnej, istotnym problemem pozostaje skrajnia, która 
jest niejednokrotnie rozbieżna w stosunku do podstawowych wy-
magań karty UIC (czy równoważnych przepisów krajowych), nie-
kiedy je nawet naruszając. Powoduje to często brak możliwości 
przejazdu pociągu składającego się z wagonów specjalizowanych 
lub przejazdu z dopuszczalnymi na danym szlaku prędkościami. 
Jest to problem znacznie ograniczający wykorzystanie polskich 
linii kolejowych nie tylko do przewozów własnych, lecz także 
międzynarodowych. Ciągłe pomiary skrajni dynamicznej mogłyby 
wykazać rozbieżności występujące między skrajnią istniejącą 
a wymiarami wymaganymi.

Wydaje się więc, że transport specjalizowany, w tym kombi-
nowany, jest jednym z głównych celów rozwojowych współcze-
snej kolei. Dążenie do nowoczesności konstrukcyjnej przy jedno-
czesnym zapewnieniu ścisłej współpracy na linii tabor–utrzymanie 
szlaku, umożliwia uzyskanie szybkiego, nowoczesnego – a co 
najważniejsze – atrakcyjnego dla klienta środka przewozowego.
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Fot. 27. Eanos 423W  Fot. ZNTK Gniewczyna/archiwum CNTK

Fot. 28. Eanos-x 059  Fot. ZNTK Gniewczyna/archiwum CNTK

Fot. 29. Eanos-x 055 Fot. DB


