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ROZKŁAD NACISKÓW WAGONU WIELOPOZIOMOWEGO W TORZE PROSTYM 

 

W artykule opisano zarówno wyniki symulacji  jak i metodologię przyjętą podczas modelowania dynamiki wagonu 32 

osiowego w torze idealnie prostym. Symulację przeprowadzono dla wagonu poruszającego się z małą prędkością w stanie 

próżny/ładowny z przemieszczeniem poprzecznym najwyższego poziomu ramowego. Otrzymane wartości sił normalnych (po-

chodzących od nacisków kół) w warunkach dynamicznych, pozwoliły wyznaczyć dla jakich prędkości jazdy wagonu oraz prze-

mieszczeń najwyższego poziomu ramowego wagonu wieloosiowego zachowana jest stateczność ruchu (bezpieczeństwo ruchu). 

Model wagonu oraz jego symulację dynamiki ruchu wykonano w środowisku UM LOCO 6.0. 

 

WSTĘP 

Rozwój techniki i technologii wykonywania konstrukcji przyczy-
nił się do rozwoju programów komputerowych wspomagających 
pracę inżyniera. Konstruktorzy mają ścisły kontakt z obliczeniami, 
analizami, projektami rysunkami i modelami wobec czego praca ich 
staje się wydajniejsza przy zastosowaniu maszyn liczących (kompu-
terów) wyposażonych w odpowiednie oprogramowania. 

W ciągu ostatnich lat powstały programy umożliwiające prze-
prowadzanie analizy dynamicznej. Obecnie na rynku znajduje się 
kilka programów symulacyjnych, które w znaczny sposób ułatwiają 
pracę inżyniera konstruktora. Programy te pozwalają na testowanie 
projektu na wiele sposobów, umożliwiają jego optymalizację, obrób-
kę wyników wraz z wizualizacją ruchu elementów pojaz-
du/mechanizmu. 

Do tej pory na światowym rynku pojawiło się kilkanaście ko-
mercyjnych programów związanych z dynamiką. Jeżeli chodzi o 
programy stworzone dla specjalnych celów badań w środowisku 
pojazdów szynowych należy wymienić tu: VI/Rail, Vampire, E – 
train, Medyna oraz Universal Mechanizm. 

Oprogramowania te pozwalają na możliwie wiarygodne odtwo-
rzenie rzeczywistych konstrukcji jak również skomplikowane i zaa-
wansowane badania dynamiczne. 

Symulację dynamiki ruchu układów wielomasowych w przy-
padku pojazdów szynowych, umożliwiają analizę zawieszeń ukła-
dów biegowych itd. w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Inżynierowie podczas projektowania pojazdów muszą brać pod 
uwagę wszystkie kryteria, które mają bezpośredni wpływ na komfort 
i bezpieczeństwo jazdy.  

Możliwość zastosowania specjalistycznego oprogramowania 
do dynamiki pojazdów pozwala przewidywać wpływ konstrukcji na 
warunki stateczności ruchu oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Na 
etapie tworzenia modelu możemy uzyskać najlepsze rozwiązania 
pozwalające na uzyskanie odpowiednich kryteriów dla zapewnienia 
najlepszych osiągnięć konstrukcji.  

Do zalet związanych z zastosowaniem specjalistycznego opro-
gramowania do symulacji dynamiki pojazdów należy zaliczyć: 
– niskie koszty związane z badaniem prototypu, szybki cykl obli-

czeniowy, 
– znaczne skrócenie czasu powstawania produktu, 
– możliwości poznania wpływu parametrów obiektu na właściwo-

ści dynamiczne i odpowiedni ich dobór, 

– przeprowadzenie symulacji ruchu modelu wirtualnego bez po-
trzeby przeprowadzania tych prób na rzeczywistym obiekcie, co 
wiąże się ze zmniejszeniem kosztów produkcji, 

– wyeliminowanie niebezpieczeństwa, które może wystąpić pod-
czas eksperymentowania z realnym pojazdem. 
Wady jakie występują przy używaniu symulacji komputerowych 

to: 
– zwiększenie czasu rozwiązania zadania dla większej dokładno-

ści obliczeń, 
– umiejętność interpretacji wyników, 
– znajomość programu wraz z błędami typu obliczeniowego. 

Dzięki możliwości zastosowania w/w oprogramowania możliwe 
jest wiarygodne odtworzenie rzeczywistych konstrukcji oraz skom-
plikowanych i zaawansowanych badań dynamicznych. Można prze-
prowadzać analizę zawieszeń układów biegowych w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych tzn. biorąc wszystkie kryteria, które 
mają bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.  

1. BUDOWA MODELU POJAZDU SZYNOWEGO 

Do największych, używanych w kraju wagonów przeznaczo-
nych do przewozu ładunków wielkogabarytowych należą dwa wa-
gony specjalne NORCA 24 i NORCA 32, zbudowane w latach 70 – 
tych w Konstalu na licencji NORCA MACHINERY COMPANY 
(USA). Największy na świecie 36 osiowy wagon dziobowy CEBX 
800, o ładowności 790 ton, pracuje w Ameryce Północnej i jest 
przeznaczony do przewozów poza obrębem elektrycznej sieci trak-
cyjnej. Na rys.1 przedstawiono największy na świecie wagon dzio-
bowy CEBX 800. Model 32 osiowego wagonu do przewozu ładun-
ków wielkogabarytowych utworzono w programie Universal Mecha-
nizm 6.0.  

 

 
Rys. 1. Wagon CEBX 800 na szlaku kolejowym [4] 

 
Dynamiczny model wagonu wieloosiowego składa się z połą-

czonych ze sobą poziomów ramowych, które zostały wyposażone  
w ślizgi boczne. Najniższy z poziomów ramowych połączony jest  
z ramą skrzynkową wózka, którego pierwszy stopień usprężynowa-
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nia stanowi zespół sprężyn śrubowych. Założono, że zestawy koło-
we mają średnicę 920mm (profil S1002 europejski) i poruszają się 
po torze kolejowym zbudowanym z szyn typu UIC60. Szyny oraz 
zestawy kołowe zamodelowano jako elementy niezużyte. Podczas 
tworzenia modelu uwzględniono jego parametry techniczno – eks-
ploatacyjne oraz jego mechaniczną strukturę [1,3]. Zdefiniowano 
odpowiednio pary kinematyczne w węzłach przenoszących obcią-
żenia, oraz masy poszczególnych poziomów ramowych i sztywności 
sprężyn. Schemat odpowiadający połowie wagonu oraz jego model 
utworzony w środowisku UM LOCO przedstawiono na rys. 2. Nato-
miast na rys. 3 przedstawiono widok rzeczywistego obiektu wraz z 
przemieszczeniem jego najwyższego poziomu ramowego  (0,5m). 

 

 
Rys. 2. Widok ogólny wagonu, a) schemat połowy 32 osiowego 
wagonu b) widok pojazdu utworzonego w środowisku UM LOCO 6.0 
c) przemieszczenie poprzeczne poziomu najwyższego 

 

 
Rys.3. Wagon 32 osiowy NORCA a) na szlaku kolejowym, b) prze-
mieszczenie najwyższego poziomu ramowego na obiekcie rzeczy-
wistym  

 
Symulację wykonano przy następujących założeniach: 

– tor prosty idealny R = ∞ m (szyny zamodelowano jako niezuży-
te – UIC60), 

– masy: mwag = 672•103 kg - masa wagonu ładownego (brutto), 
mproz = 272•103 kg - masa wagonu próżnego, mlad = 400•103 kg - 
masa ładunku, mz = 1,5•103 kg - masa zestawu kołowego,  ma-
sy poszczególnych poziomów ramowych: m1 = 5,5•103 kg, m2 = 
20•103 kg,  m3 = 32•103 kg, m4ramy = 36•103 kg, m4ramy + mlad = 
436•103 kg. 

– wymiary baz podłużnych poziomów ramowych: B2 = 6000 mm, 
B3 = 12000 mm, B4 = 30250 mm, 

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

– położenie środka masy poszczególnych poziomów ramowych: 
Hm1 = 0,72 m, Hm2 = 0,94 m, Hm3 = 1,245 m, Hmlad = 1,66 m, 

– sztywność sprężyn I stopnia kz = 6,81•105 N/m [3], 

– prędkości wagonu próżny/ładowny V= 5, 10, 20, 50, 70 km/h.  
– przemieszczenie najwyższego poziomu ramowego Δmlad = 

0,1m,0,15m…0,5m. 
 
Wykonane obliczenia dla struktury statycznie wyznaczalnej po-

twierdzają, że nacisk zestawu kołowego wagonu specjalnego (w 
stanie ładownym - ładunek 400 ton) wynosi około 20 ton, co jest 
zgodne z przepisami kolejowymi. Odpowiednio przyjęta struktura 
wagonu przyczynia się do właściwego rozkładu nacisków na po-
szczególne poziomy ramowe, a w konsekwencji na odpowiedni 
nacisk koła na szynę. Przekroczenie wartości nacisku na szynę 
stanowiłoby zagrożenie bezpiecznego ruchu wagonów, które cha-
rakteryzują się złożoną strukturą. Siłę działająca na zestaw kołowy 
wagonu 32 osiowego można wyznaczyć również z zależności: 
– dla wagonu ładownego: 

 

   (1.1) 

 
– dla wagonu próżnego: 

 

   (1.2) 

gdzie: 
 mwlad = 672•103 kg – masa wagonu ładownego, 

mwproz = 272•103 kg – masa wagonu próżnego, 
g =9,81m/s2 – przyspieszenie standardowe siły ciężkości, 

 Lo = 32 – liczba zestawów kołowych wagonu. 
 
W tablicy 1.1 przedstawiono wartości siły normalnej dla roż-

nych prędkości wagonu próżny/ładowny uzyskane z przeprowadzo-
nej symulacji w programie UM LOCO. Jak można zauważyć, otrzy-
mane wartości sił normalnych są zbliżone do wyników uzyskanych z 
zależności 1.1, 1.2. Wobec powyższego można stwierdzić, że od-
powiednio przyjęta struktura (pod względem konstrukcyjnym) wago-
nu przyczynia się do uzyskania odpowiednich nacisków kół na 
szynę.  

Na rys.4 i 5 przedstawiono otrzymany wykres sił normalnych 
kolejno dla wagonu próżny/ładowny. Należy pamiętać, że otrzyma-
ne wyniki przeprowadzone zostały dla toru idealnego bez prze-
mieszczenia poprzecznego najwyższego poziomu ramowego.  

 
Tab.1.1 Wartości siły normalnej uzyskane w UM LOCO  

Masa wagonu [ton] Prędkość wagonu [km/h] Siła normalna [kN] 
(oddziaływanie koło/szyna)  

272 5,10,20,50,70 
 

41,74 

672 104,094 

 

 
Rys. 4. Ilustracja sił oddziaływania koła na szynę w UM LOCO,  
a) wykres sił normalnych dla wagonu w stanie próżnym, b) rozkład 
sił normalnych na wszystkich kołach wagonu, c) siła normalna 
działająca na zestaw I wagonu 
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Rys. 5. Ilustracja sił oddziaływania koła na szynę w UM LOCO, a) 
wykres sił normalnych dla wagonu w stanie ładownym, b) rozkład sił 
normalnych na wszystkich kołach wagonu, c) siła normalna działa-
jąca na zestaw I wagonu 

 
Została przeprowadzona również symulacja dynamiki ruchu 

wagonu z przemieszczaniem najwyższego poziomu ramowego. W 
tablicy 1.2 zestawiono wartości siły normalnej dla wagonu próżnego 
poruszającego się ze stałą prędkością wynosząca 5km/h (strona 
lewa QnL /prawa QnP) otrzymane z przeprowadzonej symulacji w 
programie UM LOCO. Można zauważyć (otrzymane wartości sił 
normalnych), że zmiana geometrii struktury wagonu w wyniku 
przemieszczenia najwyższego poziomu ramowego wpływa na 
odciążenie jednej strony wagonu a dociążenie drugiej. Przemiesz-
czenie poprzeczne najwyższego poziomu ramowego w wagonie 
typu NORCA jest ograniczone i wynosi 0,5m. W praktyce nie wyko-
nuje się  przesuwu poprzecznego dla wagonu próżnego, ponieważ 
w takim stanie wagon ten nie przekracza skrajni ładunkowej. Na 
rys.6 przedstawiono otrzymany wykres sił normalnych dla wagonu w 
stanie próżnym dla przesuwu poprzecznego najwyższego poziomu 
ramowego wynoszącego 0,5m. W stanie próżnym przemieszczanie 
poprzeczne najwyższego poziomu ramowego dla prędkości jazdy 
5km/h nie ma wpływu na utratę stateczności ruchowej wagonu (tabl. 
1.2). Jak już wspomniano powyżej wagon w stanie próżnym nie 
przekracza skrajni ładunkowej dlatego też nie ma potrzeby używa-
nia mechanizmów przesuwu podczas pokonywania szlaku kolejo-
wego. 

 

Tab.1.2 Wartości siły normalnej uzyskane z przeprowadzonej symu-
lacji dla wagonu w stanie próżnym 

V = 5km/h, wagon próżny 

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

QnL [kN] 42 42 43 43 43 44 44 45 45 

QnP [kN] 41 40 40 39 39 38 38 38 37 

 

 
Rys. 6. Ilustracja  sił oddziaływania kół na szynę, a) wykres sił 
normalnych dla zestawu I wagonu w stanie próżnym, b) wykres sił 
normalnych na wszystkich kołach, c) rozkład sił normalnych na 
wszystkich kołach wagonu, d) siły normalne działające na zestaw I 
wagonu 

Wagon w stanie ładownym może poruszać się z prędkością nie 
większą niż 50km/h. Podczas wykonywania manewrów przesuwu 
najwyższego poziomu ramowego wagon może poruszać się z pręd-
kością zbliżoną do prędkości pieszego a więc nie większą niż 
5km/h. Wykonano symulacje dla prędkości 5km/h i dopuszczalnego 
przemieszczenia poprzecznego ładunku. Otrzymane wyniki wykaza-
ły, że przemieszczenie najwyższego poziomu przy prędkości 5km/h 
nie powoduje utraty stateczności ruchu. Jak można zauważyć zmia-
na geometrii struktury wagonu w wyniku przemieszczenia najwyż-
szego poziomu ramowego ma znaczący wpływ na odciążenie jednej 
strony wagonu a dociążenie drugiej, skutkujące obciążeniem koła 
jednej osi dochodzącym nawet do 15t.  

 
Tab.1.3 Wartości siły normalnej uzyskane z przeprowadzonej symu-

lacji dla wagonu w stanie ładownym 

V = 5km/h, wagon ładowny 

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

QnL [kN] 114 118 122 126 132 139 141 143 149 

QnP [kN] 96 90 87 81 76 66 66 64 59 

PODSUMOWANIE 

Dziobowy wagon wielopoziomowy z wózkami klasycznymi (o 
ramach ,,skrzynkowych”) w torze niezwichrowanym, zachowuje 
należytą stateczność strukturalną (wyrównane naciski kół na szynę). 
W praktyce większość istniejących europejskich wagonów dziobo-
wych z wózkami klasycznymi nie może bezpiecznie pokonywać 
odcinków toru o zwichrowaniach ekstremalnych, ze względu na zbyt 
duże nierównomierności nacisków przekątnych kół na szyny.  

Dziobowy wagon wielopoziomowy z wózkami klasycznymi (o 
ramach ,,skrzynkowych”) w torze niezwichrowanym, zachowuje 
stabilność podczas przemieszczania najwyższego poziomu ramo-
wego w stanie próżnym i ładownym przy prędkościach dochodzą-
cych do 5km/h i przemieszczeniu ładunku do 0,5m. W praktyce 
przemieszczenie to wykorzystywane jest podczas transportu ładun-
ku wielkogabarytowego, a więc wagonu w stanie ładownym. Prze-
prowadzona analiza wykazała, że wraz ze zmianą przemieszczenia 
(zmiana struktury wagonu) następuje odciążenie jednej a dociąże-
nie drugiej strony wagonu mające wpływ na rozkład sił normalnych.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Grabowski E., Kosiara A:, Wybrane problemy techniczne prze-
wozu ładunków wielkogabarytowych wagonami specjalnym. 
„Pojazdy szynowe”, 2002, nr 3.  

2. Madej J., Podsiadło R., Wagony specjalne do przewozu ładun-
ków wielkogabarytowych o dużej masie. Zasady budowy i ste-
rowania. Warszawa 2006, Druk: Wydawnictwo ITE Radom. 

3. Elektroniczny podręcznik użytkownika Universal Mechanizm 
6.0, 2010. Laboratory of Computational Mechanics, Bryansk 
State Technical University. 

4. http://www.railroadfan.com/phpbb/viewtopic.php?f=20&t=18775 

Force distribution in a multi-level car on a straight track 

Methodology used to model dynamics of a 32 axial car moving 
on an ideal straight track and resulting simulation results are pre-
sented. The simulation was performed for the multi – level car mov-
ing at low speed in an empty / loaded state with a lateral movement 
of the highest level load frame. The values of normal forces (derived 
from wheel pressure) obtained under dynamic c onditions allowed to 
determine the maximal car speed and lateral movements of its 
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highest level load frame still maintaining the movement stability 
(safety). The car model and simulation of the dynamic forces exert-
ed while in motion were evaluated within the Universal Mechanism 
LOCO 6.0 environment. 
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