Maciej SZKODA

OCENA NIEZAWODNOCI I EFEKTYWNOCI
KOLEJOWYCH SYSTEMÓW PRZESTAWCZYCH
W TRANSPORCIE
MATERIAÓW NIEBEZPIECZNYCH
Streszczenie
Artyku zosta opracowany na podstawie prac badawczych, prowadzonych w Instytucie Pojazdów
Szynowych Politechniki Krakowskiej, dotyczcych oceny niezawodnoci i efektywnoci kolejowych
systemów ze zmian szerokoci torów 1435/1520 mm. Efektywno tych systemów uzaleniona jest
istotnie od metody zmiany szerokoci torów, wicej si ze zoonymi operacjami przeadunkowoprzestawczymi. W oparciu o analiz kosztu cyklu trwaoci (analiz LCC) dokonano porównawczej
oceny niezawodnoci i efektywnoci przewozu materiaów niebezpiecznych z wykorzystaniem aktualnie
stosowanej technologii: wymiany wózków wagonowych i perspektywicznej: systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów koowych SUW 2000.

WPROWADZENIE
Rozwój gospodarczy w znacznym stopniu zaley od sprawnego systemu transportowego,
który powinien umoliwia niezawodny, bezpieczny i efektywny przewóz towarów zarówno
w ruchu krajowym, jak i midzynarodowym. Zapewnienie tych warunków jest szczególnie
trudne dla midzynarodowego transportu kolejowego. Zwizane jest to z rónymi szerokociami torów wystpujcych na kontynencie euroazjatyckim. Wikszo europejskich pastw,
podobnie jak Polska, ma tory o szerokoci 1435 mm, ale koleje byej Wspólnoty Niepodlegych Pastw i innych, w tym Litwy, otwy i Estonii posiadaj linie kolejowe o przewicie
toru 1520 mm. Na terenie Azji, pocig porusza si po torze szerokim (1520 mm), by w Chinach i Korei znowu trafi na linie normalnotorowe (1435 mm). Jeszcze szersze tory s w
Hiszpanii i Portugalii – 1668 mm. Rónice te stwarzaj powane utrudnienia eksploatacyjne,
bowiem na styku torów o rónej szerokoci towar trzeba przeadowa, albo dokona wymiany
zespoów biegowych pojazdu szynowego. Operacje te s kosztowne, czasochonne i wymagaj
rozbudowanej infrastruktury w punktach granicznych wraz z caym, bardzo drogim zapleczem
magazynowo-przeadunkowym. Ponadto, operacje te znacznie wyduaj czas transportu.
Analiza stanu istniejcego w kolejowych przewozach ze zmian szerokoci torów wykazaa, e szczególnie wymagajcy usprawnienia, jest system przewozów przestawczych stosowany w transporcie materiaów niebezpiecznych (towarów chemicznych, produktów ropopochodnych). Obecne rozwizania stosowane w punktach granicznych na wschodniej granicy
Polski, dla tej grupy adunkowej, charakteryzuj si nisk niezawodnoci, s mao efektywne
oraz stwarzaj powane zagroenie dla rodowiska i bezpieczestwa otoczenia systemu [8, 9].
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1. SYSTEMY PODLEGAJCE ANALIZIE
W kolejowych systemach ze zmian szerokoci torów transport towarów moe odbywa
si z wykorzystaniem technologii przeadunkowej lub przestawczej. W technologii przestawczej przewóz odbywa si w tym samym rodku transportowym, który jest przestawiany w
punkcie granicznym z jednej szerokoci toru na drug. Niniejszy artyku dotyczy oceny niezawodnoci i efektywnoci dwóch wybranych systemów przestawczych, stosowanych
w transporcie materiaów niebezpiecznych:
– system 1, w którym zmiana szerokoci torów odbywa si poprzez aktualnie stosowan
wymian wózków wagonowych z podniesieniem nadwozia wagonu;
– system 2, w którym zmiana szerokoci torów odbywa si przy zastosowaniu perspektywicznej metody – samoczynnie rozsuwanych zestawów koowych SUW 2000.
W tabeli 1 zestawiono podstawowe parametry ilociowo-jakociowe charakteryzujce proces
obsugi w analizowanych systemach. W analizie pominito czas operacji zwizanych z przyjciem pocigu tj. czas sprawdzenia zabezpiecze, sprawdzenia zgodnoci dokumentów
przewozowych, odpraw celn i waeniem wagonów.
Tabela 1. Charakterystyka procesu obsugi w punktach styku 1435/1520 mm [9]
System

Grupa
przestawcza
[wagony]

1

10

2

cay skad
pocigu

Wyposaenie
punktu granicznego
[-]
10 stanowisk
z podnonikami
torowe stanowisko
przestawcze

redni
czas obsugi
[min]

redni czas wymiany
grupy przestawczej
[min]

Ilo grup
na dob
[-]

Zdolno
przestawcza
[wag./dob]

200,0

25,0

3

30,0

6,0

25,0

46

1380,0

2. OCENA NIEZAWODNOCI SYSTEMÓW
Dla analizowanych systemów zastosowano kompleksow metod oceny niezawodnoci,
w której uwzgldniono takie cechy systemów jak: uszkadzalno, trwao, obsugiwalno
i gotowo techniczn. Podstaw do oceny niezawodnoci systemów byy dane eksploatacyjne zebrane w rzeczywistych warunkach pracy, obejmujcych dla systemu wymiany wózków
okoo 7 lat, a dla systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów koowych prawie 4 lata eksploatacji. Umoliwio to obserwacj przebiegu eksploatacji elementów systemów w rónorodnych warunkach, a tym samym pozyskanie wiarygodnych danych do oceny niezawodnociowej.

2.1. Zaoenia i struktura analizowanych systemów
Ocena niezawodnoci rozpatrywanych systemów miaa charakter porównawczy, wic z
analizy, a tym samym ze struktury niezawodnociowej, wyczono elementy wspólne, które
maj taki sam wpyw w jednym i drugim systemie np.: infrastruktur kolejow 1435
i 1520 mm, pojazdy trakcyjne i inne. Orodek zainteresowania w porównywanych systemach
stanowiy elementy wyposaenia technicznego punktów styku rónej szerokoci torów oraz
taboru kolejowego zaangaowanego w procesie transportowym.
W systemie 1 do przestawienia wagonu z jednej szerokoci toru na drug stosowane s
stanowiska wymiany wózków wagonowych wraz ze wspópracujcymi suwnicami bramowymi. W systemie 2, rozbudowana infrastruktura techniczna punktu wymiany wózków zastpiona jest torowym stanowiskiem przestawczym. Odnonie taboru kolejowego najistotniejsze
rónice w zakresie oceny niezawodnoci dotycz wózków wagonowych. W systemie 1 do
realizacji przewozów po rónej szerokoci torów wymagane s dwa komplety wózków przypisane do jednego wagonu: jeden na tor 1435 i drugi na 1520 mm, które wymieniane s
w punkcie granicznym. W systemie 2 natomiast, stosowany jest jeden rodzaj wózków wypo-
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saony w zestawy koowe o zmiennym rozstawie kó, umoliwiajce kursowanie wagonu po
sieci kolejowej 1435 i 1520 mm.
Tabela 2. Zaoenia do analizy niezawodnociowej [4]
Lp.

ELEMENT

1. Rodzaj przewoonego adunku
2. Ilo wagonów przestawionych w punkcie styku 1435/1520 mm
3. adowno przestawianego wagonu
4. Obrót wagonu:
- system 1
- system 2
5. Odlego przewozu (w jedn stron, w poowie po torze 1435 mm i 1520 mm)
6. Czas eksploatacji systemów

ZA O ENIA
materiay niebezpieczne
w wagonach cysternach
5483,0 [wag./rok]
48,0 [ton]
10,6 [dni]
8,0 [dni]
1100,0 km
25 lat

Zaoenia przedstawione w tabeli 2, w poczeniu z analiz stanu rzeczywistego, umoliwiaj okrelenie licznoci elementów wchodzcych w skad systemu 1 i 2 oraz ich struktur
niezawodnociowych. Struktura niezawodnociowa systemu 1 (rys. 1) zostaa odwzorowana
poprzez szeregowe poczenie czterech podsystemów P1.1, P1.2, P1.3 i P1.4:
– podsystem P1.1 skada si cznie ze 176 wózków typu 2XTa na tor 1435 mm (element
1.1), które tworz struktur niezawodnociow z rezerw przesuwajc si o krotnoci rezerwowania k = 10. Oznacza to, e dla 160 wózków podstawowych zaoono rezerw
eksploatacyjn 16 elementów, z których kady moe zastpi dowolny wózek podstawowy w przypadku jego uszkodzenia;
– podsystem P1.2 skada si cznie ze 176 wózków typu 18-100 na tor 1520 mm (element
1.2), które analogicznie jak podsystem P1.1, odwzorowano struktur niezawodnociow
z rezerw przesuwajc si o krotnoci rezerwowania k = 10. W analizie podsystemów
P1.1 i P1.2 zakada si, e wózki rezerwowe nie mog ulec uszkodzeniom, gdy nie pracuj i e przebywanie wózka w stanie, w którym nie pracuje nie wpywa na jego niezawodno. Poza tym zakada si, e czas w przecigu, którego wózek uszkodzony zostaje zamienionym elementem rezerwowym, jest praktycznie równy zeru oraz urzdzenie przeczajce jest absolutnie niezawodne;
– podsystem P1.3 skada si z 14 stanowisk wymiany wózków (element 1.3), które odwzorowano jako struktur progow typu 10 z 14. Do uzyskania zaoonej rocznej iloci przestawianych wagonów w punkcie granicznym, niezbdnych jest co najmniej 10 stanowisk.
Struktura progowa 10 z 14 oznacza, e podsystem P1.3 znajduje si w stanie poprawnej
pracy, kiedy co najmniej 10 z 14 stanowisk wymiany wózków prawidowo wykonuje
przypisane im funkcje;
– podsystem P1.4 skada si z 3 suwnic bramowych (element 1.4), które odwzorowano za
pomoc struktury niezawodnociowej szeregowej.

Rys. 1. Struktura niezawodnociowa systemu 1: P1.1, P1.2, P1.3, P1.4 – podsystemy systemu 1,
1.1 - wózki wagonowe typu 2XTa 1435 mm, 1.2 - wózki wagonowe typu 18-100 1520 mm,
1.3 - stanowiska wymiany wózków, 1.4 - suwnice bramowe
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Struktura niezawodnociowa systemu 2 (rys. 2) zostaa odwzorowana poprzez szeregowe
poczenie dwóch podsystemów P2.1 i P2.2:
– podsystem P2.1 skada si cznie ze 132 wózków typu 4RS/N na tor 1435 i 1520 mm
(element 2.1), które tworz struktur niezawodnociow z rezerw przesuwajc si
o krotnoci rezerwowania k = 10. Oznacza to, e dla 120 wózków 4RS/N zaoono rezerw eksploatacyjn 12 elementów, z których kady moe zastpi dowolny wózek podstawowy w przypadku jego uszkodzenia. Podobnie jak dla podsystemów P1.1 i P1.2 w systemie 1, zakada si, e czas w przecigu, którego uszkodzony wózek zostaje zamienionym elementem rezerwowym, jest praktycznie równy zeru oraz urzdzenie przeczajce
jest absolutnie niezawodne;
– podsystem P2.2 skada si z jednego torowego stanowiska przestawczego (element 2.2).

Rys. 2. Struktura niezawodnociowa systemu 2: P2.1, P2.2 – podsystemy systemu 2, 2.1) Wózki
wagonowe typu 4RS/N z zestawami przestawnymi, 2.2) Torowe stanowisko przestawcze

2.2. Wskaniki zastosowane do oceny niezawodnociowej
Ilociowo niezawodno systemu wyraa si za pomoc wska ników niezawodnociowych. Kolejowe systemy przestawcze, bdce przedmiotem analizy w niniejszej pracy, skadaj si z elementów nieodnawialnych i odnawialnych. Jako cao systemy te nale do grupy obiektów odnawialnych, gdy po wymianie uszkodzonego elementu nieodnawialnego lub
naprawie elementu odnawialnego system odzyskuje utracony przejciowo stan zdatnoci.
Przy analizie niezawodnoci nie jest istotne, w jaki sposób zachodzi odnowa, czy poprzez
wymian uszkodzonego elementu na nowy, czy poprzez jego napraw. Równie czas odnowy, na który skada si midzy innymi: czas diagnozowania uszkodzenia, czas niezbdny na
gromadzenie materiaów i czci zamiennych do naprawy oraz czas czynnoci naprawczych,
traktuje si jako cao. Podstawow charakterystyk obiektów odnawialnych jest funkcja
odnowy H(t). Dla obiektów, których czas trwania odnowy jest pomijalnie may do czasu poprawnej pracy, H(t) przedstawia oczekiwan liczb odnów równowan z liczb uszkodze
do chwili t i definiowana jest nastpujco [2]:
H( t )

f

¦ Fn (t)

n 1

(1)

gdzie:
Fn(t) – dystrybuanta czasy pracy obiektu do wystpienia n-tego uszkodzenia
t

Fn (t)

³ Fn1 t  x dF ( x ); F1 ( t ) F ( t )

(2)
Na rys. 3 przedstawiono funkcje odnowy dla wybranych elementów analizowanych systemów: standardowego wózka 2XTa (system 1) i wózka typu 4RS/N z zestawami przestawnymi (system 2).
0
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a)

b)
b

Rys. 3. a)
a Funkcja odnowy
o
wózzka 2XTa, b) Funkcja odnowy wózk
ka 4RS/N

Pozza funkcj odnowy
o
w przyjtej
p
meetodzie ocen
ny niezawoddnoci zastoosowano naastpujcy zestaaw wska nikków:
– intennsywno (parametr) strumienia
s
u
uszkodze
z(t);
z
– oczeekiwany czaas do pierw
wszego uszkoodzenia MT
TTF;
– oczeekiwany czas poprawnnej pracy odd chwili zak
koczenia „k-1”
„
odnowy do uszk
kodzenia
o nuumerze „k” MTBFk;
– dysttrybuanta czzasu usuwannia uszkodzzenia (odnow
wy) G(t);
– oczeekiwany czaas usuwaniaa uszkodzennia MTTR;
– stacjjonarny wskka nik gotoowoci operracyjnej AO i gotowoci rzeczywisstej AR.
Deffinicje pow
wyszych wska ników s dostpn
ne w normaach oraz obszernej litteraturze
z zakressu trwaocii i niezawoddnoci m. inn.: [1, 2, 3, 6]. Obliczenia natomiaast zamieszcczone s
w pracaach naukowyych [4, 9].
Poddstawowe charakterystyyki niezawoodnociowee odnoszcee si do sysstemu skad
dajcego
si n eleementów, z których kaady pracuje i jest odn
nawiany nieezalenie odd pozostaycch, poczonychh szeregowoo mona przzedstawi nastpujco:
n
– Zmiienna losow
wa przedstaw
wiajca liczbb uszkodze systemu NS(t) do chhwili „t”:
NS (t )

N 1 ( t )  N 2 ( t )  ...  N i ( t )  ...  N n ( t )

(3)

gdzzie:
Ni(tt) – zmiennaa losowa ozznaczajca liczb
l
uszko
odze i-tegoo elementu do chwili „tt”
–

reddnia liczba uszkodze
u
s
systemu
do chwili t (fu
unkcja odnoowy) HS(t):
HS ( t )

E >N ( t )@ ¦ E >N i ( t )@ ¦ H i ( t )
n

n

i 1

i 1

(4)

gdzzie:
Hi(tt) – funkcja odnowy i-ttego elemenntu systemu
u
–

Gotoowo technniczna systeemu AS:
AS

A1  A2  ...  An

n

 Ai

(5)

i 1

gdzzie:
Ai – gotowo techniczna i-tego elem
mentu system
mu

2.3. Poorównanie niezawoodnoci syystemów
Na rysunkach 4a-d za pom
moc wybraanych wskaa ników nieezawodnocciowych porrównano
nieuszkkadzalno, trwao, obsugiwaln
o
no oraz gotowo
g
syystemu 1 i 2. Do porrównania
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nieuszkkadzalnoci zastosowanno wska nikk redniej liiczby uszkoodze systeemu w jedny
ym roku
eksploaatacji (FR), który
k
w odnniesieniu doo pojedynczego elemenntu zdefiniow
wano nastp
pujco:
FRi

>

§ Hi( t ) ·
uszk
¸
¨
¨ T ¸  8.760,00
rok
© i ¹

@

(6)

gdzzie:
FRi – rednia liiczba uszkoodze i-tegoo elementu w jednym rooku eksploaatacji,
Hi(tt) – funkcja odnowy i-ttego elemenntu w cyklu utrzymaniaa,
Ti – czas eksploatacji i-teggo elementuu w cyklu uttrzymania (w godz.).
Do porównania trwaoci systemów zastosowan
no wska niiki: MTTF – oczekiwaany czas
pracy doo pierwszeggo uszkodzeenia i MTBF
F – oczekiw
wany czas pracy midzyy uszkodzen
niami.
Do porównaniaa obsugiwaalnoci zastosowano wska
w
nik reedniego, skuumulowaneg
go czasu
obsug technicznycch systemuu w jednym
m roku eksp
ploatacji (M
MR), który uwzgldniaa czny
czas poowicony na
n obsugi biece
b
i prrofilaktyczn
ne elementóów systemu. W odniesieniu do
pojedynnczego elem
mentu wska nik ten zdeefiniowano nastpujco
n
o:
MRi

> @

§ TN
N  TOi ·
h
¸  8.7
¨ i
¸ 760,0
¨
rok
Ti
¹
©

(7)

gdzzie:
MR
Ri – redni, skumulowan
s
ny czas obsuug techniczn
nych i-tego elementu
e
w roku eksplo
oatacji,
TNi – redni czzas napraw biecych w cyklu utrzzymania i-teego elemenntu,
TOi – redni czzas obsug profilaktycz
p
znych w cyk
klu utrzymaania i-tego eelementu,
Ti – czas eksploatacji i-teggo elementuu w cyklu uttrzymania (w godz.).
Do porównaniaa gotowocii techniczneej zastosowano wska niki
n gotowooci rzeczyw
wistej AR
i skumuulowanego czasu
c
przesttoju system
mu MADT w jednym rooku eksploattacji.
a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Porównanie
P
nieuszkadzzalnoci, trw
waoci, obsu
ugiwalnoci oraz gotow
woci systemó
ów
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Z przeprowadzzonych oblicze wynikka, e system
m 2 charaktteryzuje si wysz uszkadzalnoci w porównaaniu do systemu 1. Prrzy uwzgld
dnieniu uszzkodze eleementów po
odstawowych i rezerwowych, rednia liczba uszkkodze systtemu 2 (FR2), jest 2,8 rrazy wikszza w porównaniiu do systeemu 1 (rys. 4a). Std, porednio wynika nisza trwao systemu 2. Przy
zaoenniu 10% rezeerwy nieobccionej dlaa wózków 4RS/N,
4
uszkkodzenia w systemie wystpuj
w
rednio po 330 goodzinach praacy, podczaas gdy w sy
ystemie 1, redni czass midzy usszkodzeniami (M
MTBF1) jesst ponad dw
wukrotnie wiikszy (rys. 4b). redniia liczba uszzkodze jesst jednak
niewysttarczajca do
d komplekksowej ocenny niezawo
odnoci kollejowych syystemów przestawczych. Wana
W
jest nie tylko illo i czstoo wystpo
owania uszkkodze, ale równie icch rodzaj
i co za tym idzie czas
c
powicony na icch usuniciee. Na rys. 4c
4 przedstaawiono, e pomimo
wyszejj uszkadzalnnoci, skum
mulowany czas
c
obsug technicznyych w system
mie 2 (MR2), jest o
40% mnniejszy jak dla systemuu 1. Z porów
wnania goto
owoci wynnika, e systtem 2 charaakteryzuje si wyszym
w
wsska nikiem gotowoci technicznejj (AR2) i poonad 30-krootnie krótszzym czasem przzestojów tecchnicznych (MADT2) w porównan
niu do systemu 1 (rys. 44d).

3. OC
CENA EFE
EKTYWN
NOCI SYSTEMÓ
S
ÓW
Do porównania efektywnnoci kolejoowych systeemów przesstawczych, charakteryzzujcych
si rónnymi niezaw
wodnociam
mi, zastosow
wano model LCC (Life Cycle Costt). Jako miaar efektywnocci ekonomicznej przyjto cakow
wity koszt fu
unkcjonowaania system
mu tzw. kosszt cyklu
trwaocci (LCC) obbliczony w 25-letnim okresie
o
eksp
ploatacji [55, 10]. W annalizie zasto
osowano
proceduur zgodn z zaleceniaami proponoowanymi w normie PN
N-EN 60300-3-3 „Zarzzdzanie
niezawoodnoci. Prrzewodnik zastosowa
z
 - Szacowan
nie kosztu cyklu
c
ycia”. Metoda ta,
t zostaa opisaana przez auutora w praccy [9]. Podsstaw do bu
udowy moddelu kosztu stanowi paarametry
zwizanne z nieuszkadzlanocci, trwaooci, obsu
ugiwalnoci i gotowoci, wyzznaczone
w ramacch analizy niezawodno
n
ociowej.

3.1. Model
M
koszztu cyklu trwaocii
Dlaa analizowannych system
mów opracoowano wspó
ólny modell kosztów, w którym LCC
L
wyraono nastpujc
n
 formu:
L
LCC
KI  KE
(8)
gdzzie:
KI – koszty inw
westycyjne systemu,
KE – koszty ekksploatacji systemu.
s
Kosszty inwesttycyjne (KII) to suma nakadów kapitaowyych niezbddnych do realizacji
r
przewozzów w danyym systemie. Koszty eksploatacji
e
(KE) stanoowi kosztyy utrzymania i uytkowaniaa systemu. Analiza miiaa charaktter porównaawczy, wicc w modeluu kosztów uwzgldu
niono tyylko te kateegorie, któree s róne dla
d oceniany
ych systemóów. Strukturr kosztów przyjt
w analizzie przedstaawiono na ryysunku 5.

Rys. 5. Struktura
S
kosztów w modelu
m
LCC analizowan
nych systemóów [9].
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Jednym z najwaniejszych zada w modelowaniu LCC jest definicja struktury podziau
kosztu, która polega na dekompozycji kategorii kosztów na najwyszym poziomie, które wynikaj z przyjtej formuy na LCC, na koszty skadowe. Kada kategoria kosztu powinna zosta podzielona a do osignicia najniszego poziomu tzw. elementu kosztu. Element kosztu
jest to taka warto, której nie mona wyrazi jako sum innych kosztów. Jest on definiowany
za pomoc matematycznych formu zawierajcych parametry, wartoci stae lub funkcje. Takie podejcie ma t zalet, e jest usystematyzowane i uporzdkowane, a zatem dajce wysoki
poziom ufnoci, e wszystkie elementy kosztu majce due znaczenie w LCC zostay
uwzgldnione. Koncepcj definiowania elementów kosztu w modelu LCC mona znale  m.
in. w jednym z programów Ministerstwa Obrony USA Integrated Logistics Support (Dyrektywa DOD 4100.35 1968 r.) oraz w normie PN-EN 60300-3-3 z 2006 roku [4, 5, 7].
W zastosowanym modelu, jednym z elementów kosztu byy koszty utrzymania biecego
(KUB) zwizane z naprawami biecymi wykonywanymi po wystpienia uszkodzenia elementu systemu. KUB uwzgldniaj zarówno koszty robocizny jak i koszty materiaów, czci
zamiennych. Do wyznaczenia KUB wykorzystano funkcje odnowy H(t) wyznaczone w ramach analizy niezawodnociowej. Koszty utrzymania biecego dla pojedynczego elementu
systemu (KUBn) wyraono nastpujc formu:
KUBn

>H n ( ti )  H n ( ti1 )@ > MMH n  CPH n

 ACM n @ >zl/rok @

(9)

gdzie:
Hn(ti) – warto funkcji odnowy n-tego elementu w i-tym roku eksploatacji;
MMHn – rednia pracochonno naprawy biecej n-tego elementu;
CPHn – koszt roboczogodziny przy naprawie biecej n-tego elementu;
ACMn – redni koszt zuycia materiaów w naprawie biecej.
Ogólnie, w modelu LCC zastosowano 19 elementów kosztów, zdefiniowanych na 54 parametrach i funkcjach. Kalkulacj LCC oparto na niezdyskontowanych wartociach kosztów.
Wycen elementów kosztu oparto o ceny stae (netto) z poziomu 2008 roku.

3.2. Analiza modelu LCC
Analiza modelu LCC wykonana z zastosowaniem oprogramowania CATLOC wykazaa,
e zastosowanie systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów koowych SUW 2000 w przewozie materiaów niebezpiecznych, w porównaniu do aktualnie stosowanej wymiany wózków
wagonowych, zapewnia zdecydowanie wysz efektywno systemu transportowego. Na rysunku 6a porównano LCC systemu 1 i 2 obliczone dla okresu 25 lat eksploatacji. LCC systemu 2 jest o 3,2 mln z nisze w porównaniu do systemu 1. Z rysunku 6b, na którym przedstawiono struktur LCC mona odczyta, e pomimo zdecydowanie wyszych kosztów inwestycyjnych w systemie 2, osigane s znaczce oszczdnoci wynoszce ponad 18,9 mln z
w kosztach eksploatacji [9].
W celu oszacowania wpywu zmian parametrów i elementów kosztów na LCC przeprowadzono analiz wraliwoci. W systemie 2, w którym stosowane s samoczynnie rozsuwane
zestawy koowe SUW 2000, obejmowaa ona nastpujce parametry:
– redni liczb uszkodze elementów systemu;
– gotowo techniczn podsystemów;
– pracochonno napraw biecych elementów systemu;
– pracochonno obsug profilaktycznych elementów systemu;
– koszt roboczogodziny przy obsugach profilaktycznych i biecych;
– koszt przestoju systemu;
– koszt wózka z zestawami przestawnymi.
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a)

b)

Rys. 6. a)
a Koszt cyk
klu trwaoci LCC, b) Koszty
K
inwesstycyjne KI i koszty eksp
ploatacji KE
E

Anaaliza wraliwoci wykkazaa, e czynnikiem
m decydujcym w naj
ajwikszym stopniu
o efektyywnoci ekoonomicznejj zastosowaania system
mu SUW 20000 w trannsporcie maateriaów
niebezppiecznych jeest koszt wóózka z zestaawami przesstawnymi. Obnienie
O
aaktualnej ceeny wózka o 20%
% wpywa na obnieniie LCC systtemu o 11,5
5%, czyli poonad 8,5 mlln z. Z paraametrów
niezawoodnociowyych bardzo istotny jest wska nik gotowoci
g
t
technicznej
podsystem
mów oraz
rednia liczba uszzkodze elementów systemu.
s
Po
odwyszeniie nieuszkaadzalnoci systemu
o 20%, poprzez zw
wikszenie niezawodno
n
oci wózków wyposaonych w zestawy przeestawne,
wpywaa na obniennie LCC o 2,6% czyli 1,9 mln z. Analiza wraliwoci
w
wykazaa ponadto,
p
e przy aktualnie oferowanej
o
cenie wózkka z zestawami przestaawnymi i obbliczonych parametrach niezawodnocciowych, effektywno systemu SU
UW 2000 jeest ograniczzona dugoci relacji transsportowej do 1460 km [4, 9].

PODS
SUMOWA
ANIE
Nieezawodny orraz efektyw
wny system transportu kolejowego
k
o jest podstaaw rozwoju
u gospodarczeggo i wymianny handloweej pomidzyy krajami Europy
E
i Azzji. Prace naad nowymi bardziej
efektyw
wnymi, ni dotychczas
d
stosowane,, metodami pokonywannia rónic sszerokoci toru
t
wydaj si konieczne. W artykulle przedstaw
wiono zwizze porównanie niezaw
wodnoci i efektywe
noci dw
wóch wybrranych systeemów ze zmian
z
szerokoci toróów stosowannych w transporcie
materiaów niebezppiecznych. Do oceny efektywnoc
e
ci zastosow
wano analiz LCC, jako
o metod
pozwalaajc na koompleksow ocen, uw
wzgldniajcc wszystkie fazy yccia przedsiwzicia.
Analizaa wykazaa, e poziom
m niezawodnnoci system
mu samoczzynnie rozsuuwanych zeestawów
koowycch SUW 20000 jest zaddowalajcy i jest on ko
onkurencyjnny do wymiaany wózków
w wagonowychh. Zastosow
wanie samoczynnie rozsuwanych zestawów koowych jest ekono
omicznie
uzasadnnione dla rellacji transpoortowych o dugoci po
oniej 1500 km.
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RELIABILITY AND EFFICIENCY ASSESSMENT
OF THE TRACK GAUGE CHANGE SYSTEMS
IN THE TRANSPORT
OF HAZARDOUS MATERIALS
Abstract
The paper is based on the research work done at the Institute of Rail Vehicles, Cracow University
of Technology, on the assessment of the reliability and efficiency of the 1435/1520 mm track gauge
change systems. The efficiency of these systems depends considerably on the gauge change method
relating to complex handling and track gauge change operations. The Life Cycle Cost (LCC) analysis
served as the basis for a comparative analysis of the reliability and efficiency of the transport of hazardous materials with the use of the currently applied technology: wagon bogie exchange, and the
technology of the future: the SUW 2000 system of self-adjusted wheel sets.
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