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Streszczenie 

Wykolejenia pociągów są najczęstszym rodzajem wypadków kolejowych wywołujących 

jednocześnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,  uszkodzenia infrastruktury, taboru, przewożonego 

towaru, zakłócenia świadczenia usług, a także szkody w środowisku (przewóz niebezpiecznych 

materiałów). Wobec powyższego analizy bezpieczeństwa ruchu takich pojazdów jest kluczowa. Przy 

projektowaniu pojazdów są prowadzone analizy/badania teoretyczne. Kontynuuje się je 

doświadczalnie jako badania dopuszczeniowe podczas kwalifikacji pojazdu do eksploatacji oraz po 

znaczących naprawach/modernizacjach pojazdu szynowego. 

1. Wstęp 

Bezpieczeństwo przed wykolejeniem jest zasadniczym kryterium oceny pojazdu. Aby móc spełnić 

takie kryterium decydują czynniki związane z pojazdem oraz z torem. Mechanizmem wywołującym 

wykolejenia pociągu jest utrata stabilności bocznej układu pojazd-tor. Skutkuje to wzrostem wartości 

siły poprzecznej w strefie kontaktu koło-szyna. Do analiz takiego zjawiska służą kryteria oceny 

opierające się o wartości wskaźników wykolejenia Y/Q oraz wzniosów kół Δz. 

 W niniejszym artykule krótko przybliżono charakteryzację stanu wiedzy dotyczącej metod 

oceny bezpieczeństwa przed wykolejeniem. Przeprowadzono także teoretyczne analizy 

porównawcze według kilku metod, które ocenią bezpieczeństwo przed wykolejeniem. Na potrzeby 

analiz powstał numeryczny model układu pojazd szynowy-tor. Jako model – pojazd testowy wybrano 

wagon towarowy posadowiony na wózkach typu Y25 [1]. Powstały model uwzględniał parametry 

dynamiczne elementów zastosowanych w rzeczywistym pojeździe. Wyniki analizy teoretycznej 

poparto badaniami eksperymentalnymi wg normy [2] i raportu ERRI (ORE) [3] przeprowadzonymi 

na rzeczywistym obiekcie (wagon towarowy - tor testowy). Uzyskane wyniki pozwoliły określić stan 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wagonu towarowego przy różnych kryteriach oceny. 
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2. Komentarze i wnioski 

W artykule analizowano zjawisko wykolejenia pojazdów szynowych. Sklasyfikowano metody oceny 

tego nie korzystnego zjawiska na podstawie przeglądu literatury [4-18].  Przedstawione w pracy 

badania eksperymentalne bezpieczeństwa przed wykolejeniem pokazały oraz stosowane metodologie 

przy ich wykonywaniu. Uzyskane z badań eksperymentalnych wyniki pozwoliły uwiarygodnić model 

numeryczny wagonu i wyniki uzyskane z symulacji komputerowej przy jego użyciu. Symulacje 

procedury badawczej określającej współczynniki wykolejenia, odciążenia kół oparto na modelu 

numerycznym wagonu towarowego. W pracy zaproponowano nowy model toru testowego do 

badania bezpieczeństwa przed wykolejeniem. W modelu tym wprowadzono dodatkowy pionowa 

nierówność toru stanowiąc wichrowatości bazująca na rozstawie zestawów kołowych w 

pojedynczym wózku. Ryzyko wykolejenia ocenione został wg kilku metod. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wskaźnika Y/Q stwierdzono, że jest on silnie uzależniony zarówno od 

prędkości jazdy jak również o współczynnika tarcia w elementach pojazdu oraz w strefie kontaktu 

koło szyna. 
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