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Streszczenie. Celem pracy jest opracowanie metodyki badań oraz modeli numerycznych Mes ramy 
ostoi i obrotowych platform ładunkowych wagonu do analizy sztywności konstrukcji z odwzorowaniem 
różnych zamocowań na wózkach jezdnych, wykonanie badań numerycznych oraz porównanie wyni-
ków obliczeń z wynikami eksperymentalnymi pomiaru strzałki ugięcia rzeczywistej platformy wagonu 
kolejowego. Badany wagon przeznaczony jest do transportu pojemników wymiennych w systemie 
aCTs [1] (Abroll Container Transport System, czyli odsuwany, kontenerowy system transportowy). 
istotą takiego przeładunku jest umieszczenie pojemnika na specjalnej platformie obrotowej umożli-
wiającej poziome przesunięcie ładunku na ciężarówkę. analizę wytrzymałościową konstrukcji ramy 
takiego wagonu wykonano metodą elementów skończonych Mes [3, 4]. Model 3D badanej platformy 
zbudowano z powłokowych i belkowych elementów skończonych. Dyskretny model Mes wykonano 
za pomocą preprocesora MsC Patran [5], a do obliczeń użyto programu MsC Nastran [6]. rozważano 
trzy warianty modeli Mes ramy wagonu, które różnią się sposobem odwzorowania konstrukcji rze-
czywistej oraz jej zamocowania na wózkach jezdnych za pomocą czopa skrętnego. W pracy wykazano 
wpływ sposobu modelowania, poziomu dokładności odzwierciedlenia w modelach Mes szczegółów 
konstrukcyjnych węzła zamocowania na poprawność odwzorowania sztywności badanej konstrukcji 
wagonu z platformami obrotowymi. ugięcia układu konstrukcyjnego rama-platformy obrotowe wago-
nu w zakresie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń eksploatacyjnych zweryfikowano za pomocą 
wyników eksperymentalnych pomiaru strzałki ugięcia rzeczywistej platformy wagonu kolejowego.
Słowa kluczowe: wagon kolejowy aCTs, modele Mes ramy-ostoi z platformami obrotowymi,  
numeryczne i eksperymentalne badania ramy-ostoi

1. Wstęp

W nowych systemach przewozów intermodalnych dużą rolę odgrywają wy-
godne i sprawne systemy przeładunkowe [1]. opierają się one najczęściej na 
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zasadzie przeładunku poziomego (np. system aCTs [2]). system przeładunkowy 
aCTs tworzą trzy podstawowe elementy: wagon wyposażony w platformy obro-
towe; samochód ciężarowy o odpowiedniej ładowności oraz wymienne pojemniki 
(rys. 1a, b). Ze względu na pewne rozwiązania konstrukcyjne przyjęte w takim 
wagonie i wdrożone już do eksploatacji, a szczególnie zastosowanie platform ła-
dunkowych obracanych do załadunku i wyładunku względem węzłów centralnie 
zamontowanych w osi podłużnej wagonu, postanowiono opracować i zweryfikować 
eksperymentalnie metodykę badań numerycznych wagonów specjalnych, a zwłasz-
cza tych przystosowanych do transportu kombinowanego naczep samochodów 
ciężarowych. Wagon o takim przeznaczeniu konstruowany jest w Katedrze Me-
chaniki i informatyki stosowanej WaT [10, 11]. Posiada on obniżoną platformę 
ładunkową obracaną podczas operacji załadunku i wyładunku tak, że umożliwia 
autonomiczny najazd ciągnika z naczepą na wagon i jej zjazd na rampę kolejową, 
bez zastosowania dodatkowych urządzeń dźwigowych. Wyniki i wnioski zaprezento-
wane w niniejszym opracowaniu i odnoszące się do eksploatowanej już konstrukcji 
wagonu aCTs zostaną wykorzystane w badaniach numerycznych prototypowego 
wagonu powstającego w WaT.

W niniejszej pracy przedstawiono eksperymentalno-numeryczne badania 
sztywności układu rama podwozia-obracane platformy ładunkowe wagonu do 
przewozu kontenerów w systemie aCTs. Na podstawie wyników badań ekspery-
mentalnych strzałki ugięcia wagonu, poddanego oddziaływaniu maksymalnego do-
puszczalnego ciężaru ładunku, zbadano wpływ sposobu modelowania i dokładności 

rys. 1a. Przykładowa platforma wagonu do przewozów intermodalnych w systemie aCTs [2]

rys. 1b. Widok fragmentu ramy-ostoi z obróconą do załadunku platformą aCTs oraz przykład 
operacji załadowczo-wyładowczej [1, 2]
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odzwierciedlenia w modelach Mes szczegółów konstrukcyjnych węzła zamocowania 
nadwózkowego na poprawność odwzorowania sztywności badanej konstrukcji 
wagonu z platformami obrotowymi. sformułowano wnioski odnośnie możliwości 
użycia metodyki Mes [3, 4, 12] do badań wytrzymałości takich konstrukcji oraz 
wpływu sposobu modelowania numerycznego na dokładność odwzorowania 
sztywności układu rama-platformy obrotowe wagonu kolejowego.

2. Metodyka badań

Bardzo popularną, a zarazem efektywną i dokładną metodą badań złożonych 
konstrukcji jest ta polegająca na łączeniu badań eksperymentalno-doświadczalnych 
i numerycznych. W biurach projektowych opracowywane są modele numeryczne 
nowych konstrukcji oraz wykonywane są analizy wytrzymałościowe. Dodatkowo 
realizowane są doświadczalne badania wytrzymałościowe takiej konstrukcji lub 
jej podzespołów. Na podstawie wyników z badań eksperymentalnych możliwa jest 
weryfikacja modelu numerycznego powstającej konstrukcji i zastosowanej metodyki 
obliczeniowej. W przypadku zbieżności wyników obydwu badań stwierdza się po-
prawność modelu numerycznego i metody obliczeniowej. Poprawnie opracowany 
model dyskretny może zostać użyty do bardziej skomplikowanych i złożonych 
obliczeń wytrzymałościowych lub do modyfikacji już gotowej i zweryfikowanej 
konstrukcji. otrzymawszy zgodne wyniki badań numerycznych i doświadczalnych 
przy określonym modelu i określonych warunkach brzegowych zakłada się, że przy 
zmianie wymuszenia lub przy modyfikacji elementów konstrukcyjnych wyniki ko-
lejnych analiz numerycznych będą również poprawne i wiarygodne. Dzięki takiemu 
podejściu wyniki obliczeń numerycznych mogą z powodzeniem zastąpić wyniki 
kosztownych badań eksperymentalnych. Dotyczy to zarówno projektowania, jak 
też ustalania przyczyn wystąpienia stanów awaryjnych, prowadzących nawet do 
zniszczenia ważnych części konstrukcji. 

W przykładowych pracach [8, 10-12] przedstawiono wyniki badań numerycz-
nych i eksperymentalnych złożonych konstrukcji i procesów fizycznych, którym 
one podlegają. W zaprezentowanych przypadkach wyniki te uzyskały odpowiednią 
zgodność. Zbieżność w wynikach obydwu badań stanowiła w tych pracach główny 
i wystarczający warunek na określenie poprawności badań numerycznych i wyników 
uzyskanych w wielowariantowych symulacjach. 

Ciekawymi i powszechnie znanymi przykładami komercyjnego zastosowania 
badań numerycznych są m.in. analizy komputerowe wytrzymałości, w tym także 
stanów niebezpiecznych złożonych konstrukcji inżynierskich [8, 12], zaawanso-
wanych symulacji z dziedziny dynamiki pojazdów (crash testy), w tym pojazdów 
kolejowych, czy analiz aerodynamicznych pojazdów Formuły 1 [9]. W tym ostat-
nim przykładzie superkomputery o dużej mocy obliczeniowej wykorzystuje się do 
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symulacji charakterystyk aerodynamicznych najnowocześniejszych samochodów 
wyścigowych, w których sprawdza się często oryginalne, prototypowe rozwiązania 
konstrukcyjne. Na podstawie analiz numerycznych projektuje się bolidy wyścigowe 
o jak najlepszych parametrach aerodynamicznych oraz dostosowuje się je precyzyjnie 
do jazdy w określonych warunkach wybranych torów wyścigowych [9]. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych modelu specjal-
nej platformy wagonu do przewozu ładunku w systemie aCTs. Na podstawie badań 
eksperymentalnych strzałki ugięcia wagonu poddanego działaniu maksymalnego 
ciężaru transportowanego ładunku stwierdzono, że istnieje możliwość użycia metod 
numerycznych do badań wytrzymałościowych takich konstrukcji. Wskazano także 
modele numeryczne najdokładniej odwzorowujące rzeczywisty charakter działania 
takiego wagonu z obrotowymi platformami ładunkowymi. Dzięki opracowaniu 
poprawnego modelu możliwe jest wykorzystanie zweryfikowanej numerycznej 
metody badań nietypowych wagonów do projektowania nowych, specjalizowanych, 
np. do przewozu kombinowanego platform kolejowych. W Wojskowej akademii 
Technicznej prowadzone są prace projektowe nad nowym, innowacyjnym wago-
nem kolejowym do przewozu kombinowanego [10, 11]. Zaproponowany przez 
konstruktorów z WaT wagon z obrotową platformą niskopodłogową stwarza 
możliwość łatwego i szybkiego autonomicznego załadunku, a następnie przewozu 
i autonomicznego rozładunku samochodów ciężarowych typu Tir bez koniecz-
ności inwestowania w rozwój infrastruktury dodatkowej, np. peronowej (system 
Modalohr [1]). Proponowany innowacyjny system przewozu koleją samochodów 
ciężarowych typu Tir, w stosunku do stosowanych obecnie konstrukcji tego typu, 
ma następujące zalety: 

 zastosowanie powtarzalnych wagonów-platform z automatycznym ob-
rotowym nadwoziem do szybkiego, bezpiecznego i łatwego załadunku 
i rozładunku samochodów ciężarowych, 

 zastosowanie peronów przeładunkowych w formie układu powtarzalnych 
segmentów do szybkiego, bezpiecznego i łatwego załadunku i rozładunku 
samochodów ciężarowych bez dodatkowych urządzeń dźwigowych, 

 umożliwienie taniego, ekologicznego i bezpiecznego przewozu ciągników 
siodłowych z naczepą o łącznej długości do 17 m, 

 wymiary konstrukcyjne wagonu wraz z ładunkiem w postaci naczepy do 
wysokości 4 m spełniają skrajnię GB1 na odcinkach prostych trakcji kolejowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 130 mm nad główką szyny, 

 relatywnie prosta i tania infrastruktura systemu, niewymagająca dodat-
kowych urządzeń załadowczo-wyładowczych, 

 niskie koszty eksploatacji systemu. 
Założenia techniczne, przyjęte przy projektowaniu scharakteryzowanej powy-

żej konstrukcji, a szczególnie te dotyczące jej wytrzymałości, wymagają spełnienia 
szeregu restrykcyjnych, często pozornie wykluczających się wymagań. realizacja 
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związanych z tym zadań nie byłaby możliwa z zachowaniem odpowiednich termi-
nów bez zastosowania nowoczesnych metod badawczych, w tym również metod 
modelowych [3, 4, 8-12] i badań symulacyjnych, w których wykorzystano potwier-
dzoną eksperymentalnie metodykę analizy numerycznej bazującą na Metodzie 
elementów skończonych.

2.1.  Metodyka analiz numerycznych MES

Metoda elementów skończonych to zaawansowana metoda rozwiązywania 
układów równań różniczkowych, opierająca się na podziale dziedziny (tzw. dys-
kretyzacja) na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest przybliżane przez 
konkretne funkcje, i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla węzłów tego 
podziału [3, 4].

W liniowych zagadnieniach mechaniki konstrukcji, między wielkościami typu 
statycznego i geometrycznego, zachodzi relacja proporcjonalności. Dla układu 
z jednym stopniem swobody (jedna siła Q, jedno przemieszczenie q) zależność 
pomiędzy Q i q przedstawiono na rysunku 2.

Dla q = 1 mamy

 1 1,Q K= ⋅  (1)

podobnie dla dowolnego q

 .Q K q= ⋅  (2)

rys. 2. liniowa zależność Q = f(q)
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W obu przypadkach współczynnik K, charakteryzujący sztywność konstruk-
cji, jest taki sam. W układach o wielu stopniach swobody rolę współczynnika 
proporcjonalności przejmuje macierz sztywności K. Mając dane q, wyznaczymy 
bezpośrednio z równania (2) siły Q. Przy danym Q przemieszczenia wyznaczamy 
z równania odwrotnego do (2).

 .q K Q−= ⋅1  (3)

Przy braku proporcjonalności pomiędzy Q i q zależności między nimi nie są 
liniowe i przebiegają jak na rysunku 3. istnieje pewna krzywa Q = f(q), do której 
styczna wyznaczająca miarę sztywności K jest różna dla poszczególnych punktów.

rys. 3. Nieliniowa zależność Q = f(q)

Możemy ją przedstawić jako

 ,NLK K K= +0  (4)

gdzie: K0 — sztywność początkowa;
  KNL — zmiana sztywności spowodowana nieliniowością.

Przyczyna nieliniowości może zawierać się w materiale, a dokładniej w braku 
proporcjonalności między naprężeniem i odkształcaniem. Jest to tzw. nieliniowość 
fizyczna, która może występować także przy odkształceniach liniowo zależnych 
od przemieszczeń. Ma to miejsce np. w zagadnieniach plastyczności. inny rodzaj 
nieliniowości wynika z braku proporcjonalności między odkształceniami i prze-
mieszczeniami, co może mieć miejsce także przy liniowych zależnościach pomiędzy 
odkształceniami i naprężeniami, jak np. w zagadnieniach stateczności sprężystej. 
Jest to nieliniowość geometryczna, związana z dużymi przemieszczeniami, które 
należy uwzględnić przy budowaniu równań równowagi. 
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W zagadnieniach nieliniowych już ustalenie zależności typu Q = f(q) nie jest 
łatwe, natomiast wyznaczenie Q przy danym q, albo odwrotnie, jest praktycznie 
niewykonalne metodami bezpośrednimi [4]. Możliwe jest uzyskanie rozwiązań 
przybliżonych przez linearyzację i stosowanie specjalnych algorytmów obliczenio-
wych. W problemach nieliniowych mechaniki sformułowanych w Mes, efektywne 
okazały się metody przyrostowe oraz iteracyjne.

W praktyce obliczeniowej często stosuje się metodę mieszaną [4]. łączy ona 
w sobie metodę przyrostową oraz iteracyjną. obciążenie Q dzielone jest na przy-
rosty ΔQi. W ramach każdego przyrostu stosowane są iteracje (Newton-raphson) 
przy zmiennej macierzy sztywności. W poszczególnych cyklach przyjmowane są 
stałe, przybliżone macierze sztywności, co powoduje niespełnienie warunków 
równowagi. Po każdym cyklu oblicza się obciążenie niezrównoważone w danej 
konfiguracji odkształcenia. To obciążenie służy do wyznaczania dodatkowych 
przemieszczeń, czyli zmian konfiguracji zmierzających do konfiguracji odpowia-
dającej równowadze. Proces obliczeniowy kończy się po osiągnięciu równowagi 
z przyjętą dokładnością.

3. Modele numeryczne układu

Do wykonania badań numerycznych Mes niezbędne są odpowiednie modele 
dyskretne. Model numeryczny podwozia wagonu specjalnego aCTs wykonano 
w środowisku MsC.Patran [2]. W pierwszym etapie pracy zbudowano ramę-ostoję 
wagonu. rama została zamodelowana za pomocą elementów powłokowo-prętowych 
1D i 2D [3, 4, 5] (rys. 4).

W kolejnym etapie prac wykonano dodatkowe platformy obrotowe, które 
mocowane są na ramie-ostoi wagonu za pomocą specjalnych węzłów obrotowych 
umożliwiających ich ruch względem podwozia wagonu (rys. 1a, b). Platformy te 
zamodelowano za pomocą elementów 1D (rys. 5).

rys. 4. Model dyskretny ramy-ostoi wagonu
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Gotowe modele trzech platform obrotowych zintegrowano z ramą-ostoją 
wagonu. Cały model składa się z ramy głównej i trzech platform rozmieszczonych 
na płycie głównej ramy (rys. 6). 

rys. 5. Model Mes pojedynczej platformy obrotowej wagonu

rys. 6. Model platformy podwozia wagonu: rama-ostoja wraz z trzema identycznymi platformami 
obrotowymi

Powierzchnie połączeń w miejscach mocowania platform obrotowych na ramie-
ostoi wagonu zdefiniowano, stosując typ kontaktu węzeł-węzeł. Kontakty zdefinio-
wano także za pomocą specjalnych elementów MPC (Multi Point Constraint) [5, 6]. 
Dla wszystkich elementów belkowych zastosowanych do modelowania wybranych 
podzespołów układu rama-ostoja i platform obrotowych przypisano parametry prze-
krojów odpowiadające rzeczywistej konstrukcji. Model materiału zdefiniowano jako 
stal o parametrach wytrzymałościowych typowych dla stali konstrukcyjnej. Przyjęto 
model liniowo-sprężysty materiałowy z następującymi parametrami:

— moduł Younga E = 2 · 105 MPa,
— współczynnik Poissona ν = 0,3,
— gęstość ρ = 7,8 · 10–9 tona/mm3.

3.1. Warunki podparcia i warianty modeli układu wynikające z dokładności 
odwzorowania szczegółów konstrukcyjnych

Bardzo ważnym etapem opracowania modeli dyskretnych ramy wagonu jest 
poprawne odwzorowanie rzeczywistych warunków podparcia konstrukcji. roz-
ważana rama wagonu zamocowana jest na wózkach jezdnych za pomocą czopów 
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skrętu (rys. 7) i osadzona dodatkowo na ślizgach bocznych. Ślizgi ograniczają ruch 
ramy względem wózków w płaszczyźnie poprzecznej wagonu. Przykład takiego 
zamocowania zamieszczono na rysunku 8. 

rys. 7. sposób podparcia lewego czopa skrętnego w wariantach a, B i C modeli ramy wagonu

W wariancie a i B modelu przyjęto najprostszy sposób odzwierciedlenia pod-
parcia ramy-ostoi wagonu. Przyjęto, że zamocowania występują na powierzchniach 
bocznych styku czopów skrętnych z częścią nadwózkową ramy wagonu. W miejscu 
zabudowy lewego czopa nałożono więzy (rys. 7), w których odebrano węzłom trzy 
translacyjne stopnie swobody, a w miejscu oddziaływania prawego czopa w węzłach 
ramy odebrano dwa translacyjne stopnie swobody. Taka definicja stopni swobody 
umożliwia odwzorowanie w modelu prawego czopa swobodnego ruchu ramy-ostoi 
na kierunku osi wzdłużnej wagonu.

W wariancie C modelu ramy wagonu, na powierzchniach bocznych czopów 
skrętnych odwzorowanych w częściach nadwózkowych ramy zdefiniowano więzy, 
w których uwzględniono translacyjny stopień swobody na kierunku wzdłużnym wa-
gonu oX, jak na rysunku 7. umożliwiono w ten sposób swobodny przesuw wzdłużny 
ramy względem tych części lewego i prawego podparcia ramy wagonu. W wariancie C 

rys. 8. schemat modelu podparcia ramy-ostoi w części nadwózkowej
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zdefiniowano również translacyjne stopnie swobody na kierunku pionowym oZ dla 
wszystkich węzłów, z wyjątkiem dwóch węzłów leżących w środku symetrii podparć 
nadwózkowych (rys. 7), modelujących powierzchnie boczne lewego i prawego zamoco-
wania na czopach skrętu. W celu poprawnego odwzorowania współpracy ramy wagonu 
z wózkiem, w wariancie C modelu uwzględniono także ślizgi boczne. aby ograniczyć 
możliwość swobodnego obrotu w modelu ramy wagonu względem centralnych pod-
parć, na czopach skrętu wprowadzono elementy sprężyste. Zdefiniowano je w miejscu 
występowania ślizgów w rzeczywistej konstrukcji pomiędzy wagonem a wózkami, 
na powierzchniach bocznych belki poprzecznej ramy wagonu, jak pokazano na  
rysunku 8. Zastępczą sztywność tak zdefiniowanego pojedynczego elementu spręży-
stego przyjęto równą k = 41,172 kN/mm. elementy sprężyste zastępujące w modelu 
numerycznych oddziaływanie ślizgów bocznych na ramę rozmieszczono symetrycznie 
względem osi podłużnej wagonu.

3.1.1. Wariant A modelu

W poszczególnych wariantach modeli numerycznych układu rama-ostoja 
wagonu przyjęto różne dokładności odwzorowania szczegółów konstrukcyjnych. 
W wersji a modelu dyskretnego wagonu nie uwzględniono platform obrotowych. 
Ponadto model obciążenia zdefiniowano wyłącznie w postaci ciężaru własnego 
konstrukcji. Dzięki takiemu podejściu możliwa była ocena masy podzespołów 
układu odwzorowanych w modelu wydzielonej ramy-ostoi. Tak zbudowany model 
w programie MsC.Patran posiada masę 8,37 tony, natomiast masa rzeczywista ramy 
wagonu wynosi 8,25 tony. różnica pomimo zastosowanych w modelu dyskretnym 
ramy uproszczeń jest więc niewielka i wynosi około 120 kg. analizy zmierzające do 
oceny poprawności zastosowanego modelu układu poprzez porównanie wyników 
badań eksperymentalnych wymagają uwzględnienia ciężaru własnego konstrukcji. 
Dokonana ocena dokładności odwzorowania masy i jej rozkładu w modelu nume-
rycznym pozwoli ustalić wpływ poziomu dokładności odwzorowania szczegółów 
konstrukcyjnych na wyniki analiz numerycznych układu rama-ostoja wagonu.

3.1.2. Wariant B modelu

W kolejnym etapie opracowano modele numeryczne ramy wagonu w warian-
cie B. uwzględniono w nich trzy platformy obrotowe (rys. 5), które zintegrowano 
z opisanym powyżej modelem ramy wagonu. elementy platformy obrotowej połą-
czono z ramą wagonu za pomocą elementów MPC (Multi Point Constraint), które 
umożliwiają definiowanie więzów wewnętrznych [5, 6]. Takie warianty modelu 
ramy wraz z platformami ruchomymi i mocującymi je z ramą węzłami obrotowymi 
można uznać za precyzyjniejszy wariant odwzorowania numerycznego rzeczywi-
stego układu wagonu. 
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Dokonano oceny dokładności odwzorowania masy w rozważanych modelach 
badanego układu. W tym celu wykonano analizy w modelach ramy z platformami 
obrotowymi obciążonych wyłącznie ciężarem własnym. stwierdzono, że model 
układu ramy i platform obrotowych posiada masę 15,47 ton. rzeczywista masa 
kompletnego wagonu wynosi 28,5 tony, w tym masa wózków stanowi około 9 ton. 
W badanym numerycznie układzie ramy nie uwzględniono wózków jezdnych, 
a odwzorowano jedynie odpowiedni sposób jej podparcia na wózkach, odpowia-
dający rzeczywistemu zamocowaniu wagonu. różnica w podanej powyżej masie 
wynika także z tego, że nie uwzględniono w badanym układzie masy innych ele-
mentów stanowiących osprzęt kompletnego wagonu, które podobnie jak wózki nie 
wpływają bezpośrednio na sztywność całej konstrukcji, m.in. hamulców, urządzeń 
pozycjonujących platformy obrotowe. 

3.1.3. Wariant C modelu

Wariant C modelu układu rama-platformy obrotowe wagonu stanowi zmody-
fikowaną konstrukcyjnie wersję wariantu B. Modyfikacjom poddano następujące 
podzespoły odwzorowane w modelu:

 węzeł obrotowy stanowiący połączenie platformy obrotowej z ramą-ostoją 
wagonu,

 część nadwózkową ramy wagonu,
 płyty wzmacniające belek poprzecznych.

•	 Połączenie	platformy	obrotowej	z	ramą	wagonu
W wariancie B platformę obrotową wraz z ramą wagonu połączono za pomocą 

elementów MPC, uwzględniając oddziaływanie we wszystkich 6 stopniach swobody 
pomiędzy łączonymi węzłami. W wariancie C taką definicję kontaktu podzespołów 
odwzorowanych w modelu pozostawiono tylko dla węzłów obrotowych platform 
ładunkowych, natomiast dla reszty elementów kontakt sprowadzono jedynie do 
modelowania oddziaływania na kierunku pionowym oZ — rys. 9 (kierunek dzia-
łania grawitacji i obciążenia zewnętrznego). Model, w którym tak odwzorowano 
połączenia pomiędzy podzespołami ruchomymi wagonu, jest mniej przesztyw-
niony [7] i lepiej odpowiada rzeczywistym warunkom oddziaływania platformy 
obrotowej na ramę wagonu.

•	 Część	nadwózkowa	ramy-ostoi	wagonu
W wariancie C uwzględniono płytę czołową, której obrys zaznaczono kolo-

rem czerwonym na rysunku 9. Jest to płyta o grubości 10 mm (rys. 10 — Bl 10). 
W modelu wprowadzono również usztywnienie poziome w postaci płyty poziomej 
o grubości 18 mm (rys. 10 — Bl 18 — kolor zielony).
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W wariancie C odwzorowano ponadto modele dwóch teowników (rys. 10 — kolor 
niebieski), które stanowią fragmenty ślizgów. W modelu posłużyły one do zamocowa-
nia zastępczych elementów sprężystych, którymi modelowano oddziaływanie ślizgów 
na część nadwózkową ramy-ostoi (patrz: modyfikacja podpór — rys. 8).

•	 Płyty	wzmacniające	belek	poprzecznych
Modyfikacji poddano także modele elementów wzmocnień belek poprzecznych 

(rys. 9 i 11 — kolor niebieski). W uproszczonych wariantach a i B zamodelowano 
je za pomocą elementów belkowych 1D [3, 4], a połączenia tak odwzorowanych 
usztywnień z ramą za pomocą elementów MPC (rys. 11 — kolor czerwony). W wa-
riancie C wzmocnienia te zamodelowano w postaci kompletnych płyt za pomocą 
elementów powłokowych 2D [3, 4] (rys. 11).

rys. 9. rama wagonu w części nadwózkowej w widoku z góry

rys. 10. Część nadwózkowa wagonu, przekrój C-C

rys. 11. Modele usztywnień belek poprzecznych — widok od czoła wagonu (przekrój a-a na rys. 9)
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3.2.  Modele obciążeń w wielowariantowych analizach numerycznych

W każdym z opisanych modeli numerycznych a, B i C definiowano dwa wa-
rianty obciążenia. W każdym wariancie obciążenie stanowił ciężar badanego układu 
określony odpowiednio w zależności od rozpatrywanej konfiguracji konstrukcyjnej 
wagonu. W modelu pierwszego wariantu obciążenia przyjęto, że na wagon działa 
jedynie ciężar wybranych podzespołów wagonu, wynoszący 191,3 kN. Jest to ciężar 
rzeczywisty wagonu, w którego skład wchodzą:

—  rama-ostoja,
—  trzy platformy obrotowe,
—  dodatkowy osprzęt wagonu, m.in. hamulce, urządzenia pozycjonujące 

platformy obrotowe.
W analizie numerycznej nie uwzględniono ciężaru wózków, ponieważ nie 

ma on wpływu na ugięcie ramy wagonu. W rozdziale 3.1.2 ustalono, że model 
układu ramy i platform obrotowych posiada masę 15,47 ton. W celu dopasowania 
ciężaru modelu ramy-ostoi i trzech platform obrotowych do wartości 191,3 kN 
układ obciążono dodatkowo ciężarem osprzętu wagonu. W wariancie a modelu 
numerycznego obciążenie takie zastąpiono ciśnieniem przyłożonym do górnej 
powierzchni podłużnicy stanowiącej środkową część modelu ramy wagonu, jak 
pokazano na rysunku 12. Wartość tak zdefiniowanego dodatkowego obciążenia 
zewnętrznego wynosi ∆FA = 191,3 – 82,1 = 109,2 kN.

rys. 12. Dodatkowe obciążenie w postaci ciśnienia na modelu podłużnicy ramy wagonu (widok z góry)

W wariancie B i C takie obciążenie dodatkowe zamodelowano w postaci obcią-
żenia ciągłego, nałożonego na elementy belkowe, których użyto w modelach trzech 
platform obrotowych (rys. 13). Wymuszenie modelowano jedynie na części modeli 
pozostającej w bezpośrednim kontakcie z ramą wagonu. W wariancie B wartość 
uzupełniającego obciążenia zewnętrznego wynosi ∆FB = 191,3 – 151,7 = 39,6 kN.  
W wariancie C wartość dodatkowego obciążenia zewnętrznego przyjęto:

 ∆FC = 191,3 – 152,1 = 39,2 kN.

W drugim wariancie obciążenia założono zgodnie z normą [13], że kompletny 
wagon wraz ładunkiem ma masę dopuszczalną wynoszącą 80 ton. Jest to wariant 
obciążenia odpowiadający ciężarowi, który zastosowano podczas eksperymentalne-
go pomiaru strzałki ugięcia wagonu. Na takie obciążenie składał się ciężar własny 
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wagonu i ciężar trzech obrotowych platform wraz z pojemnikami wymiennymi 
załadowanymi miałem węglowym. W wariancie drugim obciążenia, podobnie jak 
w wariancie pierwszym obciążeń, nie uwzględniono ciężaru wózków. Wymuszenie 
zewnętrzne w wariantach a, B i C modeli wagonu zdefiniowano podobnie jak 
w wariancie pierwszym obciążenia, modyfikując odpowiednio wartości ciśnienia 
zastępczego. Wartości ciśnienia dla modeli a, B i C zredukowano analogicznie jak 
w wariancie pierwszym, uwzględniając ciężar badanego układu określony w zależ-
ności od rozpatrywanej konfiguracji konstrukcyjnej wagonu.

4. Charakterystyka i wyniki badań eksperymentalnych

W celu oceny poprawności zastosowanych modeli numerycznych i metodyki 
badania układu rama-ostoja i platform ładunkowych wagonu wykorzystano wyniki 
pomiaru przemieszczeń wykonanego w próbie obciążeniowej z zastosowaniem 
rzeczywistego wagonu. Wartość ugięcia w badaniach eksperymentalnym mierzono 
w ośmiu punktach pomiarowych pokazanych na schemacie rysunku 14. 

Pierwszą serię pomiarów ugięć ramy, w zaznaczonych na rysunku 14 prze-
krojach wagonu, wykonano, gdy wagon był obciążony jedynie ciężarem własnym, 
wynoszącym 279,6 kN (odpowiednik masy własnej 28,5 tony). Drugi pomiar 
ugięć ramy w tych samych przekrojach pomiarowych (rys. 14) wykonano przy 
pełnym załadunku trzech pojemników miałem węglowym. Pojemniki wymienne 
(rys. 1) znajdowały się na platformach obrotowych i były zaryglowane w stanie 
przygotowanym do transportu. Ciężar tak obciążonego wagonu wynosił 784,8 kN, 
co odpowiadało masie kompletnego wagonu równej 80 ton. Masa taka stanowi 
maksymalną masę dopuszczoną przez normę [13] do eksploatacji wagonu. ugięcia 
względne w odpowiednim przekroju (rys. 14) tak obciążonej konstrukcji wyliczono 
poprzez odjęcie od wartości ugięcia otrzymanego w drugim pomiarze wartości 
z pierwszego pomiaru. stwierdzono, że maksymalna wartość ugięcia względnego 

rys. 13. Model obciążenia platformy obrotowej (widok z góry na platformę obrotową i ramę wagonu)
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dla badanej platformy wagonu wynosi 14 mm i zarejestrowano ją w przekroju 
nr 4 (rys. 14). Wartość tak określonej strzałki ugięcia zastosowano do porównania 
z odpowiednimi wynikami symulacji komputerowych próby obciążeniowej.

5. Weryfikacja modeli komputerowych — porównanie wyników 
badań eksperymentalnych i numerycznych układu ostoja-

platformy ładunkowe wagonu

Podstawowym wyznacznikiem poprawności wyników w symulacjach kom-
puterowych są odpowiednie modele numeryczne dokładnie odwzorowujące kon-
strukcję, sposób jej podparcia i obciążenia. Niezastąpioną metodę oceny jakości 
zastosowanych modeli dyskretnych [3, 4, 12] stanowią badania eksperymentalne. 
W niniejszej pracy do sprawdzenia poprawności odwzorowania sztywności układu 
rama-platformy ładunkowe wagonu specjalnego w modelach Mes także zastoso-
wano wyniki badań eksperymentalnych. otrzymane wyniki analiz numerycznych 
w wariantach a, B i C modeli badanego układu wagonu porównano z wynikami 
eksperymentalnymi pomiaru strzałki ugięcia rzeczywistej konstrukcji.

W modelu a otrzymano następujące wartości maksymalnych przemieszczeń 
pionowych: 

 wariant pierwszy obciążenia: 24,9 mm,
 wariant drugi obciążenia: 6,86 mm.
Wartość ugięcia względnego wyznaczona jako różnica wartości z dwóch po-

miarów wynosi 24,9 – 6,86 = 18,04 mm ≅ 18 mm. Wartość naprężeń maksymalnych 
zredukowanych wg hipotezy wytężeniowej hubera [4] wynosi 457 MPa (wariant 
obciążenia dopuszczalnego). 

W modelu B zarejestrowano następujące wartości strzałek ugięcia ramy: 
 wariant pierwszy obciążenia: 17,2 mm,
 wariant drugi obciążenia: 4,9 mm.

rys. 14. schemat wagonu z zaznaczonymi przekrojami pomiarowymi rozmieszczonymi wzdłuż osi 
podłużnej układu
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Wartość ugięcia względnego wynosi 17,2 – 4,9 = 12,3 mm. Wartość naprężeń 
maksymalnych wg hipotezy hubera-Misesa-hencky’ego wynosi 395 MPa. 

W modelu C otrzymano następujące wartości ugięcia: 
 wariant pierwszy obciążenia: 21,2 mm,
 wariant drugi obciążenia: 6,1 mm.
Wartość ugięcia względnego wyznaczonego na podstawie tych wyników wynosi  

21,2 – 6,1 = 15,1 mm. Wartość naprężeń maksymalnych wg hipotezy hubera-Mi-
sesa-hencky’ego wynosi odpowiednio 168 MPa. 

opisane powyżej wartości zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1

Zestawienie wyników maksymalnych ugięć i naprężeń zredukowanych dla poszczególnych modeli

Porównywana  
wartość Model a Model B Model C Wagon  

rzeczywisty

ugięcie [mm] 18 12,3 15,1 14

Naprężenia  
zredukowane [MPa] 457 > Re 395 > Re 168

350 MPa* 175 MPa
2

Re
x
= =

*Re = 350 MPa dla stali s355Jr.

Na rysunku 15 porównano linie ugięć zarejestrowanych podczas próby ob-
ciążenia wagonu w przekrojach pomiarowych 1-8 (rys. 14) oraz wyznaczonych 
z zastosowaniem Mes. 

rys. 15. ugięcie wagonu zarejestrowane w kolejnych punktach pomiarowych i wyznaczone nume-
rycznie z zastosowaniem wariantu C modelu Mes

Na rysunku 16 zaprezentowano także mapę przemieszczeń i widok deformacji 
wyznaczonych dla podłużnicy ramy-ostoi wagonu.

Na podstawie zestawień tabelarycznych i graficznych wyników ugięć zareje-
strowanych eksperymentalnie i otrzymanych z rozwiązań numerycznych można 
stwierdzić, że różnice względne wyników uzyskanych w uproszczonym modelu 
a i B badanego układu wynoszą około 30% w zakresie przemieszczeń i ponad 
240% w zakresie maksymalnych naprężeń zredukowanych. Poziom odniesienia 
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naprężeń zredukowanych ustalono w relacji do granicy plastyczności materiału 
(stal konstrukcyjna s355Jr), z której wykonana jest rama-ostoja i platformy ła-
dunkowe badanego układu, przy zastosowaniu współczynnika bezpieczeństwa 
konstrukcji x = 2. Zarówno wartości ugięć jak i naprężeń maksymalnych otrzymane 
numerycznie w wariancie a i B różnią się znacznie od wartości zarejestrowanych 
eksperymentalnie i ustalonych jako dopuszczalne dla tego typu konstrukcji. 

Na podstawie otrzymanych wyników możemy stwierdzić, że sztywność kon-
strukcji otrzymana w modelu C najmniej różni się od wyników eksperymentalnych. 
Maksymalne różnice względne nie przekraczają w tym przypadku wartości 8% 
w zakresie przemieszczeń i 4% w zakresie naprężeń zredukowanych odniesionych 
do naprężeń dopuszczalnych.

Modele zaprezentowane w wariancie a i B nie mogą być zastosowane do badań 
numerycznych układu ostoja-platformy ładunkowe wagonu specjalnego ze względu na 
niedokładności opisu sztywności najbardziej złożonych konstrukcyjnie fragmentów 
konstrukcji i w odwzorowaniu lokalnych stanów wytężenia badanego układu.

6. Szczegółowa analiza wytężenia układu rama-ostoja wagonu

szczegółową analizę wytężenia układu rama-ostoja wagonu wykonano w wa-
riancie C modelu rama-ostoja, w którym najprecyzyjniej odwzorowano szczegóły 
konstrukcyjne badanego układu. 

Na rysunku 17 zamieszczono mapy naprężeń zredukowanych połowy modelu 
rama-ostoja wagonu w trzech rzutach (kolejno z dołu, z boku i z góry). Ze względu 
na ułatwienie identyfikacji stanu wytężenia konstrukcji, rozkłady naprężeń zredu-
kowanych w modelu numerycznym opisano w czterech wydzielonych obszarach 

rys. 16. obraz deformacji mostu po 10-krotnym ich przeskalowaniu w wariancie C modelu nume-
rycznego. Wartość maksymalna przemieszczeń pionowych wynosi 21,2 mm
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o wspólnych cechach konstrukcyjnych. obszary te przedstawiono na rysunku 18. 
Dla lewego odcinka nadwózkowego rama-ostoja (obszar 1) naprężenia płyty pozio-
mej ramy wagonu i płyt podłużnych nie przekraczają 35 MPa. W drugim obszarze 

rys. 17. Naprężenia zredukowane otrzymane w lewej połowie modelu rama-ostoja wagonu; widoki 
map układu w trzech rzutach (płaszczyzny rzutowania opisane za pomocą układów współrzędnych 

widocznych po lewej stronie modelu) — σzred max = 168 MPa

rys. 18. Naprężenia zredukowane w obszarze mocowania czopa skrętu w części nadwózkowej 
ramy-ostoi
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stanowiącym belkę poprzeczną, największa koncentracja naprężeń występuje 
w środkowej jego części. Wartość maksymalna wynosi 168 MPa. W obszarze trzecim 
wartości naprężeń płyty poziomej ramy wagonu i płyt podłużnych nie przekraczają 
100 MPa. W obszarze czwartym obejmującym podłużnice wraz z węzłami obrotu 
platform ładunkowych nastąpiło zmniejszenie wartości naprężeń zredukowanych 
dla płyt podłużnych do poziomu 75 MPa. Maksymalne wytężenie elementów płyty 
poziomej ramy wagonu jest identyczne jak w obszarze 3.

analizując rozkład naprężeń w modelu C wagonu, należy zauważyć, że naj-
większa ich koncentracja występuje w części nadwózkowej — obszar 2 (rys. 17, 18). 
Najbardziej wytężonym elementem w konstrukcji okazała się płyta pionowa o gru-
bości 10 mm (rys. 10 — Bl 10). Tak duża wartość naprężeń (σzred max = 168 MPa) 
wynika z bliskiego położenia tej płyty względem czopa skrętnego (zamocowania 
części nadwózkowej ramy wagonu). Drugim powodem tak dużej koncentracji 
naprężeń w tym elemencie jest to, że płyta ta jest bezpośrednio połączona z nastę-
pującymi elementami: płyta pozioma ramy wagonu, wzmacniająca płyta pozioma 
o grubości 18 mm (rys. 10), lewa i prawa płyta podłużna (elementy nośne ramy 
wagonu). W wyniku deformacji tych wszystkich elementów występuje kumulacja 
naprężeń w płycie pionowej i w obudowie czopa skrętnego, które stanowią bezpo-
średnie podparcie ramy-ostoi na wózkach wagonu (rys. 17).

7. Podsumowanie

We wszystkich zaprezentowanych w pracy wariantach badań numerycznych, 
w których badano wpływ dokładności odwzorowania sztywności modelu na 
wytężenie i deformacje wagonu specjalnego, zastosowano identyczne procedury 
numeryczne Mes. W pracy omówiono metodykę badań numerycznych, zapropo-
nowano różnej klasy modele ramy ostoi wagonu i podjęto dyskusję ich przydatności 
do badania prototypowej konstrukcji wagonu.

Modele a i B omówione w pracy ze względu na zastosowane uproszczenia 
nie mogą być użyte w analizach numerycznych. spiętrzenia naprężeń otrzymane 
w ww. modelach są większe od granicy plastyczności zastosowanego w konstrukcji 
materiału. Wynikają one z zastosowania uproszczonych technik modelowania.

Model podpory części nadwózkowej ma bezpośredni wpływ na sztywność mo-
delu podwozia wagonu platformy kolejowej. Zastąpienie podpór konstrukcyjnych 
ramy wagonu więzami sztywnymi, uproszczenie modelu w części nadwózkowej 
oraz pominięcie elementów sprężystych odwzorowujących w modelu ślizgi boczne 
wózków kolejowych stanowią podstawowe kryteria przesądzające o nieprzydatno-
ści modelu dyskretnego Mes wagonu specjalnego z platformami obrotowymi do 
analiz numerycznych.
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otrzymana wartość ugięcia dla modelu C odpowiada wartości eksperymen-
talnej (różnica ok. 8%). Naprężenia zredukowane mieszczą się w granicy naprężeń 
dopuszczalnych, Możemy więc stwierdzić, że opracowany model w wariancie C jest 
poprawny i może posłużyć do dalszych badań, a zastosowana metoda obliczeniowa 
może z powodzeniem zastąpić kosztowne badania eksperymentalne.

Zaprezentowana metodyka badań numerycznych, modele dyskretne i wpływ 
charakterystyk użytych w nich elementów skończonych, parametrów siatek Mes 
i odmiennych strategii rozwiązań numerycznych na zbieżność i jakość otrzymywanych 
wyników będzie przedmiotem kolejnych testów numerycznych wagonu specjalnego. 
Dzięki opracowaniu poprawnego modelu możliwe jest wykorzystanie zweryfikowanej 
numerycznej metody obliczeniowej do projektowania nowych i ulepszonych platform 
kolejowych, w tym także dla konstrukcji specjalnych, takich jak wagon projektowany 
w Katedrze Mechaniki i informatyki stosowanej Wojskowej akademii Technicznej 
z obniżonym dnem i obrotową platformą ładunkową do przewozu naczep. 

artykuł opracowany na podstawie referatu z XXX seminarium KNs Wydziału Mechanicznego WaT 
11-13.05.2011.
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K. Chłus, W. Krasoń

Multiset numerical analysis of a special railway platform frame-carriage
Abstract. The paper presents the selected elements of the research methodology of the frame-carriage 
loading platforms system for specific transports. There was discussed the structure of numerical 
Fe models of the system and selected results of static analysis. The examined railway wagon was 
designed to transport interchangeable containers in aCTs (abroll Container Transport system). 
The essential matter of such reloading is placing the container on a special rotating platform which 
enables horizontal reloading of the load onto the truck. in order to perform strength numerical 
analyses with a finite element method (FeM), a 3D shell-beam model of the wagon was prepared. 
The discreet FeM model was developed with the aid of MsC Patran preprocesor and MsC Nastran 
program was applied for numerical analysis. The models were verified with the use of results of an 
experimental measurement of the decline of the real rail carriage platform. The obtained value of 
the frame deflection from the numerical simulation of the static test corresponds to an experimental 
value. on the basis of the presented here numerical results, it can be concluded that the developed 
model is correct and can be used to further strength research.
Keywords: aCTs railway wagon, Fe models of the frame-carriage with rotatable platforms, numerical 
analysis and experimental measurements of the frame-carriage structure




