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1. Wstęp 

Podczas ruchu pojazdu wytwarza się wokół niego zmienne w czasie pole prędkości powietrza. 
W sytuacji, gdy pojazd jest dodatkowo poddany turbulentnemu działaniu wiatru, interakcja tych 
oddziaływań powoduje powstanie zmiennych w czasie sił i momentów działających na pojazd 
(Soper, 2014, Dorigatti, 2013). Oddziaływania aerodynamiczne mogą wywołać znaczne zmiany 
w dynamicznym zachowaniu się pojazdu, co może doprowadzić do utraty jego stabilności. W sytuacji 
krytycznej działania silnego wiatru bocznego na dużą powierzchnię pojazdów szynowych może dojść 
do ich przewrócenia się. Sytuacja taka zachodzi, gdy spowodowany działaniem wiatru aerodynamiczny 
moment obrotowy pojazdu względem główki szyny po stronie zawietrznej jest większy niż moment 
utrzymujący pojazd związany z jego masą. Zagadnienie wpływu silnego wiatru na pojazdy szynowe jest 
często podejmowane w pracach badawczych, zarówno jeśli chodzi o koleje normalnych, jak i wysokich 
prędkości (Baker, 2002, Baker et al., 2004, Robinson i Baker, 1990, Suzuki et al., 2003).  

Przewrócenie się tych wielkogabarytowych pojazdów jest obecnie coraz większym problemem, 
ponieważ względy ekonomiczne powodują, że ich konstrukcja jest coraz lżejsza. Redukcja masy jest 
zaletą z punktu widzenia mniejszego zużycia energii i zniszczeń powodowanych na linii kolejowej oraz 
większego przyspieszenia pojazdu, jednak jest ona bardzo niekorzystna ze względu na działanie wiatru 
(Carrarini, 2007, Bhadra et al., 2017). 

Obecnie dąży się do podwyższenia prędkości, z jaką poruszają się pojazdy szynowe, czego 
głównym powodem jest wzrost przewozów towarów drogą szynową w Europie (Soper et al., 2014). 
Należy zwrócić uwagę na to, że efekty wysokich prędkości poruszania się pojazdów szynowych są 
dodatkowo zwiększone w przypadku działania wiatru bocznego. 

Czynnikiem mogącym również zwiększać ryzyko przewrócenia się pojazdu jest jego kształt. 
Wpływa on znacznie na zaburzenia przepływu pola powietrza wokół przejeżdżającego pojazdu 
szynowego (Raghunathan et al., 2002). W sytuacji, gdy pojazd porusza się bez ładunku w kontenerze 
jego bezpieczeństwo ze względu na silny wiatr boczny jest także szczególnie zagrożone. Jeśli 
dodatkowo dochodzą specyficzne warunki ukształtowania terenu wokół linii kolejowej lub też 
zakrzywienie toru kolejowego – ryzyko przewrócenia się pojazdu szynowego zwiększa się (Hosoi 
i Tanifuji, 2012, Bocciolone et al., 2008). 

W celu określenia bezpiecznych warunków przejazdu pojazdu kolejowego w trakcie silnego wiatru 
konieczne jest zarówno oszacowanie sił aerodynamicznych oddziałujących na pojazd, jak i zrozumienie 
opływu powietrza wokół pojazdu (Noguchi et al., 2017). Analiza ryzyka związana z działaniem wiatru 
bocznego jest obecnie najważniejszym tematem dotyczącym problemów bezpieczeństwa w zakresie 
aerodynamiki pojazdów szynowych (Cheli et al, 2010, Proppe i Wetzel, 2006).  

W ostatnich latach kilka wypadków przewrócenia się wagonów kolejowych pod wpływem silnego 
wiatru bocznego spowodowało wzmożenie prac nad opracowaniem wytycznych do projektowania, 
które uwzględniałyby kryteria bezpieczeństwa dotyczące tego zjawiska.  

Obecnie przepisy dotyczące poruszania się pojazdów kolejowych w warunkach silnego wiatru 
w rejonie Europy są regulowane przez specyfikacje techniczne (TSI, 2014) oraz normę erupejską (PN-
EN 14067-6, 2010). W dokumentach tych opisany jest sposób sprawdzania pojazdów szynowych przed 
dopuszczeniem ich do użytkowania, rozważając niekorzystne warunki wiatrowe, które mogą 
spowodować ich przewrócenie się. W Polsce nie ma aktualnie krajowych norm ani wytycznych, które 
mogłyby pomóc projektantom konstrukcji pojazdów szynowych w wyznaczeniu ich odporności na 
działanie wiatru bocznego, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. 

Podatność pojazdów szynowych na wpływy aerodynamiczne jest coraz większa, jednak samo 
zagadnienie ich przewracania się pod wpływem wiatru nie jest jeszcze dostatecznie rozpoznane. 
Konieczne jest zatem poszerzenie wiedzy na temat charakteru samego zjawiska. Ponadto brakuje 
wystarczających informacji dotyczących określenia bezpieczeństwa pojazdów szynowych, a przede 
wszystkim wagonów towarowych, narażonych na działanie silnego wiatru bocznego. W związku z tym 
zaproponowano przeprowadzenie badań modelowych tego zagadnienia w tunelu aerodynamicznym.  
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1.1. Opis i analiza przypadków przewracania się pojazdów szynowych przy działaniu 
silnego wiatru bocznego 

Najwięcej wypadków pojazdów szynowych spowodowanych przez wiatr wiąże się 
z przewróceniem pojazdu, podczas gdy ryzyko wykolejenia się lub innych wypadków jest prawie 
zaniedbywalne (Carrarini, 2007). W ciągu ostatnich 150 lat wydarzyło się ponad 40 wypadków 
pojazdów szynowych pod wpływem wiatru, w wielu przypadkach gdy pojazdy poruszały się po 
wąskotorowej linii kolejowej (Proppe i Wetzel, 2006). Biorąc pod uwagę miejsca wypadków, 
najbardziej niebezpiecznymi odcinkami linii kolejowej są mosty, wiadukty i zbocza. W ostatnich latach 
przewrócenie się pojazdów szynowych miało miejsce w Japonii, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, 
Australii i Chinach.  

Na rys. 1.1 zestawiono liczbę wypadków pojazdów szynowych spowodowanych działaniem wiatru 
bocznego w poszczególnych latach. Dokładniejsze informacje na temat poszczególnych wypadków 
zostały zestawione w Załączniku nr 1.   

 

Rys. 1.1. Zestawienie wypadków pojazdów szynowych spowodowanych działaniem silnego wiatru bocznego 

W wielu przypadkach wypadki pojazdów szynowych miały miejsce, gdy kontenery w składzie 
pociągu były puste. Wówczas są one bardziej narażone na zdmuchnięcie przez wiejący z dużą 
prędkością wiatr. Sytuacja taka wydarzyła się 1.03.2008 r. w Anglii, w dwóch odległych od siebie 
lokalizacjach: Cheddington (południowy-wschód) oraz w Hardendale (środkowy zachód) (rys. 1.2). 
W obu przypadkach pojazd szynowy poruszał się z prędkością około 120 km/h. Wiatr wiejący 
z prędkością ponad 14 m/s zdmuchnął puste kontenery ze składu pociągu. Pojazd poruszał się po 
prostym torze przebiegającym w nasypie kolejowym. Teren od strony napływu wiatru był płaski. 
Analiza przyczyn wypadków pozwoliła stwierdzić, że powodem obu z nich było oddziaływanie dużych 
sił aerodynamicznych (RAIB, 2009).   

a) 

 

b) 

 

Rys. 1.2. Zdmuchnięte kontenery oraz ich pierwotne położenie w składzie pociągu: Cheddington (a), 
Hardendale (b) (RAIB, 2009) 

Puste kontenery zostały zdmuchnięte z wagonów również w wypadku, który miał miejsce 
7.03.2015 r. w Scout Green Cumbria w Wielkiej Brytanii (rys. 1.3). Pojazd poruszał się wówczas 
z prędkością 120 km/h i narażony był na działanie wiatru bocznego o prędkości 24-28 m/s.  
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Rys.1.3. Kontener zdmuchnięty w wypadku w Scout Green Cumbria (RAIB, 2016) 

Tego samego miesiąca miała miejsce podobna sytuacja zdmuchnięcia pustych kontenerów 
z wagonu. Wypadek wydarzył się 31.03.2015 r. w Deeping St Nicholas w Wielkiej Brytanii. Pojazd 
poruszał się z prędkością 61 km/h, a prędkość wiatru wynosiła 25-29 m/s.  

Z kolei 18.08.2019 r. w Walton w hrabstwie Harvey w USA pod wpływem silnego wiatru wykoleiły 
się dwa pociągi o łącznej liczbie wagonów 140. Wszystkie wagony były puste, a większość z nich 
składała się z dwóch kontenerów, przez co ich powierzchnia była duża. W momencie, gdy doszło do 
wykolejenia pojazdów szynowych zanotowano podmuchy wiatru o prędkości około 30 m/s (1, 2). 

Często wypadki pojazdów szynowych powodowane są przez nagły, silny podmuch wiatru. 
Sytuacja taka miała miejsce w dniu 11.11.2008 r. w Loongana w zachodniej Australii (rys. 1.4 a), gdy 
pojazd szynowy, który wjechał w burzę piaskową został nagle przewrócony (ATSB, 2008, Simes, 2011). 
Podobne zdarzenie miało miejsce 1.11.2016 r. w Tarcoola (rys. 1.4 b) oraz 25.11.2010 r. w okolicy 
Marla w Australii, gdy część wagonów w składzie pociągu towarowego została przewrócona pod 
wpływem silnego wiatru (Simes, 2011, 3) (rys. 1.4 c).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

Rys. 1.4. Wykolejenie się pociągów towarowych pod wpływem silnego podmuchu wiatru: Loongana w Australii 
(Simes, 2011) (a), Tarcoola w Australii (Simes, 2011) (b), Marla w Australi (3) (c) 

Analizując wypadki pojazdów szynowych spowodowanych działaniem wiatru można zauważyć, że 
niebezpiecznym odcinkiem linii kolejowej są mosty i wiadukty. W Ohio w USA w lutym 2003 r. 
i w styczniu 2008 r. podmuch wiatru o prędkości 22 m/s spowodował wykolejenie się pociągu 
towarowego przejeżdżającego przez most (ATSB, 2008). Natomiast 17.02.2006 r. w Kahnawake 
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w Kanadzie, pociąg towarowy przejeżdżający mostem zwodzonym nad St Lawrence Seaway został 
również przewrócony przez silny wiatr boczny. W ostatnim czasie działanie silnego wiatru na pojazd 
szynowy przejeżdżający przez most Huey P. Long w Nowym Orleanie (USA) spowodowało 
zdmuchnięcie kilku wagonów. Wypadek miał miejsce 27.04.2015 r.  

Jak wskazano wcześniej, problem działania silnego wiatru na pojazdy szynowe jest szczególnie 
zauważalny w przypadku kolei wąskotorowej. Zgodnie z (Suzuki et al., 2003, Matschke et al., 2000, 
Fujii et al., 1999) od 1872 r. w Japonii wydarzyło się przynajmniej 29 wypadków pociągów 
pasażerskich spowodowanych działaniem wiatru. Większość z nich miała miejsce na liniach kolei 
wąskotorowej przy prędkości wiatru powyżej 30 m/s. W (Masataka, 2008) zostały zestawione wypadki 
kolejowe spowodowane przez wiatr w Japonii. Większość z nich była wynikiem nagłego podmuchu 
wiatru. 

Wypadki pojazdów szynowych spowodowane działaniem wiatru mają miejsce przede wszystkim 
na wyspach, takich jak Japonia i Wielka Brytania lub na obszarach o dużych płaskich przestrzeniach, 
jak np. Australia. Wówczas naturalne ukształtowanie terenu powoduje, ze prędkość wiatru osiąga 
wysokie wartości. Zdarza się jednak, że również w środku kontynentu występuje silny wiatr powodujący 
przewrócenie się pojazdów szynowych. Przykładem może być tu wypadek, który wydarzył się w Austrii 
17.02.2002 r., gdzie podmuch wiatru spowodował przewrócenie się pojazdu szynowego (Peters, 2004). 
Z kolei 3.01.2018 r. w Lenk w Szwajcarii wagon pociągu pasażerskiego wykoleił się pod wpływem 
silnego wiatru bocznego.    

Analizowanie przyczyn wypadków pojazdów szynowych powoduje powstanie nowych środków 
zaradczych i procedur bezpieczeństwa. Wypadki, które wydarzyły się w Europie spowodowały 
przeprowadzenie serii badań dotyczących bezpieczeństwa poruszania się pojazdów szynowych przy 
silnym wietrze bocznym. Rezultatem wzmożonych prac nad zmniejszeniem ryzyka przewrócenia się 
pojazdów szynowych poruszających się w warunkach wietrznych było opracowanie norm 
bezpieczeństwa (PN-EN 14067-6, 2010, TSI, 2014). Wyznaczono w nich procedury oceny 
aerodynamicznej pojazdów szynowych ze względu na wpływ silnego wiatru bocznego.  

Liczne wypadki w Wielkiej Brytanii spowodowały dodatkowo stworzenie wewnętrznych procedur 
oceny aerodynamicznej pojazdów szynowych dla tego kraju (GM/RT2142, 2009). Określona jest w nich 
minimalna wartość granicznej prędkości wiatru, przy której pojazd może bezpiecznie się poruszać. 
Wyznaczono również procedurę określenia tej prędkości dla danego pojazdu. 

Z kolei w rezultacie dochodzenia JR (Japan Railway Company) w sprawie przyczyn wypadku 
pociągu pasażerskiego, który miał miejsce w Uetsu (Japonia) w 25.12.2005 r. zdecydowano 
m.in. o zmniejszeniu prędkości, z jaką może poruszać się pojazd szynowy w przypadku silnego wiatru 
(Masataka, 2008). Natomiast wypadek, który wydarzył się na linii Nemuro (Japonia) 22.02.1994 r., gdy 
pociąg poruszał się po nasypie w łuku, skutkował zastosowaniem barier przeciwwiatrowych na 
odcinkach linii kolejowej szczególnie narażonych na silne działanie wiatru (Imai et al., 2002). 
JR wyznaczyła nie tylko zasady poruszania się pojazdów szynowych przy silnym wietrze, ale 
wprowadziła jednocześnie system ostrzegania o warunkach pogodowych (Masataka, 2008). W celu 
optymalizacji kontroli działania kolei w warunkach silnego wiatru prowadzone są pomiary 
meteorologiczne, aby określić charakterystykę struktury wiatru w danym terenie. Nowe metody 
bezpieczeństwa skupiają się już nie tylko na monitorowaniu prędkości wiatru, ale także jego kierunku 
na danych odcinkach linii kolejowej (Araki et al., 2017). 

1.2. Działanie wiatru bocznego na wagony towarowe 

Wagony towarowe są bardziej narażone na skutki działania silnego wiatru bocznego niż wagony 
pasażerskie, ponieważ ich geometria – duże płaskie powierzchnie o ostrych krawędziach – powoduje, 
że są bardziej podatne na wpływy aerodynamiczne (rys. 1.5).  

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wiadomo, że kształtowanie się strefy 
przyściennej powietrza wokół wagonu towarowego i pasażerskiego bardzo się różni. Nieopływowy 
kształt pociągów towarowych sprawia, że prędkości powietrza wokół przejeżdżających pojazdów są 
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większe niż w przypadku poruszających się szybciej pociągów pasażerskich (Soper et al., 2014, Flynn 
et al., 2016). Ponadto opływ powietrza wokół wagonów towarowych charakteryzuje się wysoką 
turbulencją i bardzo zależy od typu wagonu i jego konfiguracji obciążeniowej.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 1.5. Nieopływowy kształt wagonu towarowego: wagon kryty budowy specjalnej (a), wagon cysterna (b) 

W przypadku wagonów towarowych ważny jest ich stopień załadowania oraz sposób rozłożenia 
masy w wagonie, ponieważ masy w tym przypadku są większe niż w wagonach pasażerskich. Przez to 
wagony towarowe nieprzewożące ładunku lub z ładunkiem nierównomiernie rozłożonym w kontenerze 
są bardziej narażone na skutki działania silnego wiatru bocznego.  

Mimo tego, że wagony towarowe są bardziej podatne na wpływy aerodynamiczne, traktowane są 
marginalnie w dokumentach normowych (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009, TSI, 2014). 
Głównym tego powodem są skutki jakie niesie przewrócenie się tych pojazdów. Wypadki pociągów 
towarowych zdarzają się rzadko i nie są tak niebezpieczne, jak pociągów pasażerskich. W przypadku 
tych ostatnich straty są dużo większe, ponieważ wiążą się z zagrożeniem życia pasażerów. Powinno się 
jednak również poświęcić wystarczająco uwagi wagonom towarowym ze względu na duże ekonomiczne 
straty, jakie niesie ich przewrócenie się. Biorąc pod uwagę obecne zmniejszanie masy konstrukcji 
pociągów towarowych z jednoczesnym zwiększaniem ich prędkości, zagrożenie związane 
z przewróceniem się tych pojazdów przy działaniu silnego wiatru może w kolejnych latach wzrosnąć.  

Niestety liczba przeprowadzonych do tej pory badań jest wciąż niewystarczająca, aby określić 
odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które można by również zastosować w przypadku pociągów 
towarowych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w ich przypadku trudno jest zebrać odpowiednią liczbę 
danych. Przede wszystkim istnieje wiele typów wagonów towarowych (rys. 1.5 a, b), a poszczególne 
rodzaje wagonów mogą być rozłożone w różny sposób w składzie pociągu. Dlatego dane, jakie są 
obecnie dostępne są tylko częściową analizą dotyczącą wpływu różnych typów oraz długości pojazdu 
na aerodynamikę wagonów towarowych (Soper i Baker, 2017). 

1.3. Motywacja do badań 

Przewrócenie się wagonów towarowych nie powoduje zagrożenia życia pasażerów, stąd 
przeprowadzono mniej badań, które dotyczą tego tematu. Z tego względu wagony towarowe są również 
niemal pomijane w procedurach normowych. W (TSI, 2014) nie ma informacji na temat uwzględnienia 
działania bocznego wiatru na wagony towarowe natomiast w (GM/RT2142, 2009) wzięty jest pod uwagę 
tylko jeden rodzaj wagonów towarowych, dla którego wyznacza się w sposób uproszczony 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego. Biorąc pod uwagę większą podatność 
aerodynamiczną wagonów towarowych oraz wypadki wagonów towarowych, jakie miały miejsce 
w ostatnich latach, należy poświęcić im więcej uwagi.  

W normie europejskiej (PN-EN 14067-6, 2010) przedstawiona jest metodyka prowadzenia badań 
w tunelu aerodynamicznym zjawiska przewracania się pojazdów szynowych przy silnym wietrze 
bocznym, którą można zastosować również w przypadku wagonów towarowych. Wyznaczenie 
krytycznych prędkości wiatru na jej podstawie jest jednak bardzo skomplikowane (Proppe i Wetzel, 
2006, Baker, 2013). W procedurze przedstawionej w (PN-EN 14067-6, 2010) istnieje również wiele 
niepewności, które przechodzą do następnych etapów obliczeń (Baker, 2013). Trzeba także zwrócić 
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uwagę na to, że w (PN-EN 14067-6, 2010) nie zostały określone graniczne wartości prędkości 
krytycznych, mogących spowodować przewrócenie się pojazdu. Ponadto procedury zaproponowane 
w (PN-EN 14067-6, 2010) zostały w Polsce przyjęte bezpośrednio, bez dostosowania ich do 
warunków krajowych .  

W normie (PN-EN 14067-6, 2010) w rekomendowanej procedurze badań w tunelu 
aerodynamicznym nie uwzględnia się wpływu warstwy przyziemnej wiatru. Z kolei przeprowadzone do 
tej pory badania sugerują, że uwzględnienie chropowatości terenu wpływa na współczynniki 
aerodynamiczne. Według (Kikuchi i Suzuki, 2015) rozważając bezpieczeństwo pojazdów mniejszych 
prędkości ze względu na wiatr boczny warto zasymulować warstwę przyziemną powietrza. 

Aktualnie brak jest jednak wystarczających badań, które pozwoliłyby na odpowiednie ujęcie 
wpływu turbulencji w normie (PN-EN 14067-6, 2010). Ze względu na niejednakowy wpływ turbulencji 
atmosferycznej na charakterystyki aerodynamiczne pojazdów szynowych konieczne jest dokładne 
przeanalizowanie zjawiska. Należy ocenić, czy turbulencja atmosferyczna wpływa pozytywnie czy 
negatywnie na stabilność pojazdów szynowych, szczególnie zaś uwzględniając specyficzne cechy 
wagonów towarowych. Zatem, aby wziąć pod uwagę jako standard w procedurach normowych bardziej 
złożony model zjawiska uwzględniający wpływ warstwy przyziemnej, potrzebne są dalsze badania. 

Potrzebna jest więc metoda, za pomocą której można określić bezpieczeństwo wagonów 
towarowych ze względu na działanie silnego wiatru bocznego. Należy przy tym wziąć pod uwagę 
wszystkie istotne parametry, z jak najmniejszym udziałem niepewności pomiarowych, jednocześnie 
ograniczając trudność przeprowadzenia samej procedury pomiaru.  

W pracy zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym 
dotyczące przykładowego wagonu towarowego. Ten typ wagonu według procedur normowych (PN-
EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009) może się przewrócić przy niskich prędkościach wiatru, zatem 
jest bardzo podatny na wpływy aerodynamiczne. Wynika to z niskiej masy wagonu, a biorąc pod uwagę 
aktualną tendencję do zmniejszania ilości materiałów używanych przy konstrukcji wagonów, 
przypadków takich może być więcej. W badaniach uwzględniony zostanie uproszczony model zjawiska 
przewrócenia się wagonu, a pomiary będą wykonywane na pojeździe nieruchomym. Wzięty natomiast 
będzie pod uwagę wpływ kategorii terenu i wynikająca z niego turbulencja atmosferyczna oraz wpływ 
konfiguracji linii kolejowej , rozkład mas w wagonie, liczba wagonów składzie pociągu, kąt napływu 
wiatru. 

W badaniach zostanie wyznaczona prędkość krytyczna powodująca przewrócenie się pojazdu 
szynowego. Bezpośrednie wyznaczenie prędkości przewracającej wagon towarowy spowoduje 
znaczne uproszczenie pomiarów, ponieważ należy wówczas jedynie odpowiednio wykonać model 
pojazdu szynowego (według określonych kryteriów podobieństwa) oraz zabezpieczyć go przed 
zniszczeniem. Zmniejszy to także udział niepewności wynikających z obliczania prędkości krytycznej 
na podstawie pomiarów współczynników aerodynamicznych pojazdów (jak sugerowane jest to w (PN-
EN 14067-6, 2010)). W proponowanym w pracy podejściu nie ma potrzeby mierzenia na wadze 
aerodynamicznej wszystkich składowych sił i momentów aerodynamicznych.   

Ostatecznie otrzymana zostanie prędkość wiatru, przy której pojazd szynowy może się przewrócić. 
Stosując założone skale podobieństwa można otrzymać jej wartość w rzeczywistości. Na jej podstawie 
można obliczyć współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu.  

Na podstawie wyników badań możliwe będzie porównanie stopnia bezpieczeństwa, z jakim 
wyznaczana jest prędkość krytyczna w wyniku bezpośrednich pomiarów w tunelu aerodynamicznym 
oraz zgodnie z normą europejską (PN-EN 14067-6, 2010). Parametr prędkości krytycznej może być 
wówczas użyty jako wskaźnik bezpieczeństwa pojazdu szynowego w warunkach silnego wiatru. 

Jeżeli proponowana metoda okaże się właściwa, będzie mogła służyć do bezpośredniego 
wyznaczania prędkości, przy której dany pojazd szynowy może się przewrócić. Znacznie uprościłoby 
to wykonanie samych pomiarów, jak i pozwoliłoby na pozbycie się niektórych niepewności.  
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2. Cel i zakres pracy 

Celem pracy jest analiza zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem 
silnego wiatru bocznego, uwzględniając: 

1. Bezpośrednie wyznaczenie prędkości wiatru, przy której następuje przewrócenie się wagonu 
towarowego na podstawie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenie 
współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd na podstawie 
wyznaczonej prędkości krytycznej.  

2. Sprawdzenie wpływu konfiguracji linii kolejowej, chropowatości terenu, liczby wagonów, kąta 
napływu wiatru, masy oraz położenia środka ciężkości pojazdu na zjawisko przewracania się 
wagonów towarowych przy silnym wietrze bocznym. 

3. Porównanie metod oceny ryzyka przewrócenia się pojazdów szynowych pod wpływem wiatru 
bocznego określonego na podstawie prędkości krytycznej wyznaczonej bezpośrednio 
w badaniach w tunelu aerodynamicznym oraz określonego metodami stosowanymi 
w dokumentach normalizacyjnych.  

Zakres pracy obejmuje: 

1. Opis problemu przewracania się wagonów towarowych pod wpływem silnego wiatru bocznego 
łącznie z przedstawieniem przypadków wystąpienia zjawiska w rzeczywistości.  

2. Analizę aktualnej literatury oraz dokumentów normowych dotyczących zjawiska przewracania 
się wagonów towarowych pod wpływem wiatru bocznego wraz z zestawieniem parametrów 
mających wpływ na charakter zjawiska. 

3. Wyznaczenie kryteriów podobieństwa zjawiska przewracania się pojazdów szynowych pod 
wpływem silnego wiatru bocznego. Opracowanie i wykonanie modelu wagonu towarowego do 
badań w tunelu aerodynamicznym, przy użyciu tych kryteriów.  

4. Przeprowadzenie badań wstępnych dotyczących wpływu elementów turbulizacyjnych 
stosowanych w tunelu aerodynamicznym na chropowatość symulowanego terenu.  

5. Przeprowadzenie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym zjawiska przewracania się 
wagonu towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego na nieruchomym modelu. 
Wykonanie badań w różnych sytuacjach pomiarowych uwzględniających wpływ: konfiguracji 
linii kolejowej, chropowatości terenu, liczby wagonów, kąta napływu wiatru, masy oraz 
położenia środka ciężkości pojazdu.  

6. Wyznaczenie prędkości krytycznej powodującej przewrócenie się wagonu towarowego przy 
różnych parametrach uwzględnianych w badaniach.  

7. Pomiar współczynnika aerodynamicznej siły bocznej wagonu towarowego na wadze 
aerodynamicznej przy wybranych sytuacjach pomiarowych. 

8. Ocena ryzyka przewrócenia się analizowanego wagonu towarowego na podstawie uzyskanych 
wyników badań i dokumentów normowych wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa 
wagonu towarowego. 

9. Określenie wpływu prędkości poruszania się pojazdu na jego bezpieczeństwo.  
10. Obliczenie współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd na podstawie 

prędkości krytycznej. 
11. Zaproponowanie sposobu prognozowania prędkości krytycznych na podstawie przyjętych 

krzywych współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd. 
12. Podsumowanie pracy i zalecenia do dalszych badań.  
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3. Tezy pracy 

W pracy udowodnione zostaną następujące tezy: 

1. Współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd może zostać wyznaczony 
na podstawie pomiaru prędkości krytycznej jego przewracania się, określonej w badaniach 
modelowych w tunelu aerodynamicznym. 

2. Wystąpienie zjawiska przewracania się wagonów towarowych przy silnym wietrze bocznym 
zależy w dużym stopniu od konfiguracji linii kolejowej, chropowatości terenu otaczającego 
trasę pojazdu oraz prędkości, z jaką porusza się pojazd.  

3. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod 
wpływem silnego wiatru bocznego powinna zostać przeprowadzona dla różnych konfiguracji 
linii kolejowej, z uwzględnieniem sytuacji najbardziej niekorzystnej. 
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4. Zjawisko przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem wiatru 
bocznego 

 4.1. Opis zjawiska 

Działanie wiatru na pojazdy szynowe powoduje powstanie sił i momentów aerodynamicznych. Jeśli 
ich wartości są niewielkie lub pojazd jest ciężki i stabilny aerodynamicznie nie ma ryzyka, że zostanie 
przewrócony. W niniejszej pracy rozważana jest jednak sytuacja krytyczna, gdy działanie wiatru 
powoduje utratę stabilności pojazdu szynowego. Wówczas oddziaływania aerodynamiczne 
przewyższają moment utrzymujący pojazd i może dojść do jego przewrócenia się. 

Pole prędkości wiatru oraz kierunek wiatru w warstwie przyziemnej są niejednorodne, losowe 
w przestrzeni i wykazują złożony przebieg w czasie. Zmiany prędkości i kierunku wiatru spowodowane 
są turbulencją atmosferyczną i zależą od chropowatości terenu, przez jaki przepływa strumień 
powietrza. Działanie wiatru jest zatem silnie związane z rodzajem warstwy przyziemnej.  

Działanie wiatru bocznego na pojazd szynowy można ogólnie sprowadzić do trzech sił i trzech 
momentów aerodynamicznych: 

• ����� – aerodynamiczny moment obrotowy (przechylający) (ang. rolling moment), 
• ���� – moment odchylający (ang. yawing moment), 

• ��	
�� – moment pochylający (ang. pitching moment), 

• � – aerodynamiczna siła boczna (ang. side force), 
• � – aerodynamiczna siła pionowa (ang. lift force), 
• � – aerodynamiczna siła oporu (ang. drag force). 
Oznaczenia sił i momentów aerodynamicznych spowodowanych przez wiatr działający na wagon 

towarowy, które zostaną przyjęte w niniejszym opracowaniu przedstawione są na rys. 4.1.  

 

Rys. 4.1. Model aerodynamiczny pojazdu szynowego poddanego działaniu wiatru bocznego, gdzie: �� – kąt napływu wiatru, �� – prędkość wiatru  

Zgodnie z przyjętymi oznaczeniami dotyczącymi sił poziomych aerodynamiczna siła boczna (�) 
działa w płaszczyźnie poziomej prostopadle do dłuższego boku pojazdu, natomiast siła oporu 
aerodynamicznego (�) działa wzdłuż długości wagonu w płaszczyźnie poziomej. Podejście takie jest 
najczęściej używane w literaturze, jednak czasami spotyka się odwrotne oznaczenia. Siła oporu 
aerodynamicznego (�) jest wówczas siłą działającą prostopadle do dłuższego boku pojazdu 
szynowego, natomiast aerodynamiczna siła boczna (�) jest siłą działającą wzdłuż pojazdu.  

Ze względu na dużą powierzchnię boczną pojazdu największe znaczenie ma działanie wiatru 
związane z aerodynamiczną siłą boczną (�) oraz momentem obrotowym pojazdu (�����). Ważna jest 
również aerodynamiczna siła pionowa (�). Biorąc pod uwagę oddziaływania aerodynamiczne mające 
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największy wpływ na przewrócenie się wagonu, zagadnienie można zatem sprowadzić do działania 
wiatru na powierzchnię boczną pojazdu.  

Lokalne działanie wiatru powoduje powstanie aerodynamicznej siły bocznej (�) i aerodynamicznej 
siły pionowej (�) w środku aerodynamicznym wagonu (wysokość ��). W sytuacji krytycznej 
przewrócenia się wagonu punktem obrotu jest główka szyny po stronie zawietrznej pojazdu. Punkt 
sprowadzenia O oddziaływań aerodynamicznych przyjęto na wysokości wierzchołka szyny po stronie 
zawietrznej, w połowie odległości między wózkami pojazdu (rys. 4.2). 
 a) 

 

b) 

 

Rys. 4.2. Schemat oddziaływania aerodynamicznego dla wagonu towarowego: na wysokości aerodynamicznego środka 
pojazdu �� (a), na wysokości główki szyny w połowie szerokości toru, w połowie odległości między wózkami pojazdu (b), 
gdzie: ���� – referencyjna prędkość wiatru (w porywie) mierzona na wysokości referencyjnej ����, � – odległość między 

punktami kontaktu kół z szynami 

Aerodynamiczny moment obrotowy pojazdu na wysokości główki szyny po stronie zawietrznej 
(ang. lee) można zdefiniować następująco: 

�����,��� = �� + � ∙ �2 = � ∙ �� + � ∙ �2 (4.1) 

gdzie: �� – aerodynamiczny moment obrotowy w środku długości i szerokości wagonu, na wysokości 
główki szyny, � – aerodynamiczna siła pionowa, � – odległość między punktami kontaktu kół 
z szynami (rozstaw szyn), � – aerodynamiczna siła boczna, �� – wysokość aerodynamicznego środka 
pojazdu.  

Aerodynamiczna siła boczna zdefiniowana jest następująco: 

� = 12 �������  �! (4.2) 

Natomiast aerodynamiczna siła pionowa wyznaczana jest ze wzoru: 

� = 12 �������  �! (4.3) 

W powyższych wzorach użyto następujących oznaczeń: �� – gęstość powietrza atmosferycznego, ���� – referencyjna prędkość wiatru w porywie (prędkość odniesienia) mierzona na wysokości 

referencyjnej (����),  � – współczynnik aerodynamicznej siły bocznej,  � – współczynnik 
aerodynamicznej siły pionowej, ! – powierzchnia boczna pojazdu.  

Ostatecznie aerodynamiczny moment obrotowy pojazdu po stronie zawietrznej można wyznaczyć 
ze wzoru: 
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�����,��� = 12 �������  �!�� + 12 �������  �! �2 (4.4) 

Momentowi obrotowemu przeciwdziała moment utrzymujący pojazd, który związany jest z siłą 
ciężkości i rozkładem mas w wagonie: 

�" =  $% �2 − �' (4.5) 

gdzie: $ – całkowita masa pojazdu, % – przyspieszenie ziemskie, 
(� – połowa odległości między 

punktami kontaktu kół z szynami, �' – moment obrotowy spowodowany przemieszczeniami bocznymi 
i obrotowymi mas zawieszenia przy działaniu wiatru i innymi masami na mimośrodzie (Flaga, 2014): 

�' = % ∙ ($' ∙ *' + $+ ∙ *+ + $� ∙ *�) (4.6) 

przy czym na masę całego pojazdu składa się masa nieresorowana oraz masy resorowane: 

$ = $' + $+ + $� (4.7) 

gdzie: $' – masa nieresorowana, *� – przemieszczenie poziome masy nieresorowanej, $+ – główna 
masa resorowana, *+– przemieszczenie poziome głównej masy resorowanej względem osi toru, $� – 
drugorzędna masa resorowana, *� – przemieszczenie poziome drugorzędnej masy resorowanej 
z dodatkowymi masami na mimośrodzie względem osi toru. Ogólny schemat modelu zawieszenia 
pojazdu szynowego przy dwóch masach resorowanych przedstawiony został na rys. 4.3.  

 
Rys. 4.3. Schemat modelu zawieszenia pojazdu szynowego (Shimada i Tanifuji, 2008) 

Wagon towarowy, który jest przedmiotem badań składa się tylko z jednej głównej masy 
resorowanej ($+). Rysunek 4.4 a przedstawia przypadek analizowanego w tym opracowaniu wagonu 
towarowego, z oznaczeniami dotyczącymi mas resorowanych i ich przemieszczeń. 

Gdy moment utrzymujący pojazd jest większy niż moment obrotowy, wówczas wagon jest stabilny. 
W sytuacji krytycznej – gdy wagon się przewraca – moment obrotowy jest większy niż moment 
utrzymujący (rys. 4.4 b). W dalszej części pracy prędkość, która powoduje przewrócenie się wagonu 
nazywana będzie prędkością krytyczną. Prędkość krytyczna jest to prędkość w porywie (szczytowa 
z krótkiego czasu uśredniania) charakterystyczna dla danego pojazdu, która powoduje 100% odciążenie 
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kół po stronie nawietrznej pojazdu w sytuacji, gdy pojazd porusza się w warunkach bez ładunku (tara) 
z maksymalną prędkością operacyjną.  

a) 

  

b) 
 

 

 

Rys. 4.4. Przemieszczenia poziome poszczególnych mas w wagonie towarowym (a), równoważenie się momentu 
utrzymującego pojazd i momentu obrotowego (b) 

Prędkość krytyczna jest prędkością względną (��) działającą na pojazd pod pewnym względnym 
kątem (�). Względny kąt i prędkość wynikają z prędkości ruchu pojazdu (�
�) oraz prędkości wiatru 
bocznego (��), działającego na pojazd pod pewnym kątem (��). Zależności między prędkością 
względną, prędkością ruchu pojazdu oraz prędkością wiatru przedstawiono na rys. 4.5. 

 
Rys. 4.5. Zależności pomiędzy prędkością względną (��), prędkością wiatru (��) i prędkością poruszania się pojazdu (�
�) 

(GM/RT2142, 2009) 

4.2. Sposób badania zjawiska  

Wykonanie badań wpływu wiatru na pojazdy szynowe w skali naturalnej jest niezwykle trudne 
i kosztowne. Związane jest to przede wszystkim ze wspomnianymi wcześniej problemami dotyczącymi 
różnorodności wagonów towarowych. Kolejną kwestią jest znalezienie odpowiedniego miejsca do 
wykonania tego typu pomiarów. Pomimo trudności, przeprowadzonych zostało kilka prac badawczych 
na obiektach w skali rzeczywistej (Kikuchi i Suzuki, 2015, Soper i Baker, 2017, Sterling et al., 2008, 
Gilbert et al., 2012) (rys. 4.6). Wynikami tych badań są głównie współczynniki aerodynamiczne 
(Kikuchi i Suzuki, 2015) i pole prędkości wiatru wokół wagonów (Soper i Baker, 2017). Badania w skali 
naturalnej ograniczone są warunkami środowiskowymi, na które nie ma wpływu. Stąd pomiary te są 
niezwykle pracochłonne i czasochłonne. Ponadto wykonywane są one w przepływie turbulentnym, 
dlatego żeby otrzymać wiarygodny opływ wokół obiektu w skali naturalnej potrzebna jest duża liczba 
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pomiarów (Flynn et al., 2014, Baker, 2010). Z tego powodu częściej bada się modele fizyczne tych 
obiektów w skali lub wykonuje się obliczenia numeryczne. 

 

Rys. 4.6. Stanowisko pomiarowe do badań w skali naturalnej nieporuszającego się pojazdu szynowego (Kikuchi 
i Suzuki, 2015) 

Do tej pory przeprowadzono wiele analiz numerycznych działania wiatru na pojazdy szynowe, 
uwzględniając między innymi różne typy pojazdów szynowych (Bhadra et al., 2017), przejazd pojazdu 
szynowego po zakrzywionym torze (Hosoi i Tanifuji, 2012), wpływ nasypu na opływ powietrza 
(Noguchi et al., 2017), wpływ kierunku napływu wiatru na prędkości opływu (Flynn et al., 2016) oraz 
analizując rozwój strefy przyściennej wokół pojazdu (Flynn et al., 2014). Tego typu pomiary są 
wykonywane w celu sprawdzenia bezpieczeństwa przejazdu pociągu w warunkach wiatru bocznego. 
W prowadzonych obliczeniach pojazd jest stacjonarny, a jego ruch symulowany jest przez ruch podłoża 
pod nim. Zgodnie z (Flynn et al., 2014) w badaniach numerycznych ciał słaboopływowych lepiej 
używać metody LES (ang. Large Eddy Simulation), ponieważ dostarcza bardziej dokładnych wyników 
niż RANS (ang. Reynolds-averaged Navier-Stokes). Koszt obliczeniowy metody LES jest jednak 
również wyższy. Metoda ta umożliwia uwzględnienie chwilowych charakterystyk opływu (Flynn 
et al., 2016).  

Mimo rozwoju analizy CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) specyfika niektórych zjawisk 
bardzo utrudnia uwzględnienie wszystkich parametrów istotnych do ich właściwej symulacji. Analizy 
numeryczne dotyczące działania wiatru bocznego na pojazdy szynowe przeprowadzone do tej pory są 
zwykle sprawdzane podczas badań modelowych w tunelu aerodynamicznym (Eisenlauer et al., 2003). 
Zgodnie z (Baker, 2013) różnica pomiędzy współczynnikami aerodynamicznego momentu obrotowego 
pojazdu wyznaczonymi na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym oraz na podstawie analizy CFD 
może powodować zmiany krytycznej prędkości wiatru o 3 m/s. Z kolei w (Peters, 2004) przedstawiono 
wyniki pomiarów sześciu współczynników aerodynamicznych przeprowadzonych w tunelu 
aerodynamicznym oraz wyznaczonych z użyciem programu numerycznego „Fluent”. Wartości 
momentu obrotowego pojazdu są podobne, choć przy wyższych kątach napływu wiatru program podaje 
niższe wartości współczynnika. Różnice te są głównie spowodowane przez zbyt małe wartości 
współczynnika aerodynamicznej siły pionowej. 

Analiza numeryczna jest z pewnością rozwojowa i w przyszłości może być głównym narzędziem 
do analizy zjawisk związanych z oddziaływaniami aerodynamicznymi na pojazdy. Jednak obecnie 
metody analizy CFD nie są jeszcze wystarczająco dobrze opracowane, aby mogły służyć jako jedyne 
narzędzie przy projektowaniu pojazdów szynowych zgodnie z dokumentami normowymi (PN-EN 
14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009, TSI, 2014).  

Badania w tunelu aerodynamicznym są jedną z metod badawczych stosowanych w sytuacjach, 
gdy przeprowadzenie eksperymentu na obiekcie w skali naturalnej jest niemożliwe (np. jest on w fazie 
projektowania) lub zbyt kosztowne. Badania modelowe pojazdów szynowych mogą być prowadzone na 
modelu poruszającym się lub stacjonarnym. Wykonuje się w nich głównie pomiary współczynników 
aerodynamicznych z użyciem wagi aerodynamicznej (Suzuki et al., 2003) lub pomiar opływu powietrza 
wokół poruszającego się pojazdu szynowego (Soper, 2014.) (rys. 4.7). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 4.7. Stanowisko pomiarowe do badań pojazdów szynowych w tunelu aerodynamicznym: pojazd stacjonarny 
(Bocciolone et al., 2008) (a), pojazd poruszający się: (Bocciolone et al., 2008) (b), (Soper, 2014) (c) 

W badaniach w tunelu aerodynamicznym należy wziąć pod uwagę symulację niestabilnej, 
stochastycznej natury działania wiatru i jego porywów, a także system zawieszenia pojazdu szynowego 
(Baker, 2010). Ciężkie do zamodelowania są przede wszystkim oddziaływania aerodynamiczne. Należy 
także pamiętać, że na pomiary w tunelu aerodynamicznym pojazdów szynowych przy działaniu wiatru 
wpływ mają błędy systematyczne, spowodowane głównie małą skalą modeli oraz nieuwzględnianiem 
ruchu między torem kolejowym a pojazdem szynowym (Carrarini, 2007). 

W praktyce nawet jeśli uda się stworzyć odpowiedni model aerodynamiczny pojazdu, nie obejdzie 
się bez niepewności, które wynikają z tego, że warunki w jakich porusza się pojazd w rzeczywistości są 
niejednorodne i zmienne w czasie i przestrzeni, zatem można je tylko zgrubnie oszacować. Z tego 
powodu przy ocenie bezpieczeństwa pojazdu szynowego powinno uwzględnić się wpływ niepewności 
z tym związanych (Carrarini, 2007). Z kolei zgodnie z (Peters, 2004) pomiary tych samych wielkości 
lepiej wykonać w różnych tunelach aerodynamicznych, aby zweryfikować otrzymane wyniki. 
W (Peters, 2004) przeprowadzono te same pomiary w sześciu różnych tunelach aerodynamicznych 
z użyciem różnych wag aerodynamicznych. Uzyskane wyniki znacznie różniły się od siebie przede 
wszystkim zależąc od sposobu montażu modelu na wadze aerodynamicznej. Ponadto zauważono, że 
w tunelach o małych rozmiarach współczynniki aerodynamiczne były trochę większe.  

W celu określenia odporności pojazdów szynowych na działanie wiatru bocznego w Europie 
najczęściej przeprowadza się badania w tunelu aerodynamicznym, bądź symulacje komputerowe. 
Odmienne podejście stosowane jest w Japonii, gdzie wykonuje się głównie obliczenia analityczne. Do 
tego celu używa się tzw. szczegółowe równanie (ang. detailed equation), które uwzględnia wpływ 
wzmocnienia działania wiatru w przypadku, kiedy pojazd przejeżdża przez bardziej niebezpieczny 
odcinek linii kolejowej z uwagi na wpływ wiatru, np. przez most (Kikuchi i Suzuki, 2015). Norma 
europejska dotycząca oddziaływań aerodynamicznych na pojazdy szynowe (PN-EN 14067-6, 2010) 
również dopuszcza w niektórych przypadkach wykonanie jedynie obliczeń prędkości krytycznej przy 
zastosowaniu równania szacującego (ang. predictive equation). Równanie to w odróżnieniu od podejścia 
japońskiego nie uwzględnia jednak zwiększenia działania wiatru na niebezpiecznych odcinkach linii 
kolejowej.    
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5. Dokumenty normalizacyjne 

5.1. Dokumenty normalizacyjne stosowane zagranicą 

Pojazdy  szynowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby pod wpływem wiatru bocznego 
nie traciły stabilności i nie zostały przewrócone (Baker, 2013). W ostatnich latach przeprowadzono 
wiele prac badawczych, których celem było określenie ryzyka takich wypadków oraz opracowanie 
metod przeciwdziałania nim. Tego problemu dotyczyło kilka projektów międzynarodowych 
zrealizowanych w Europie, takich jak: TRANSAERO (TRANSAERO Consortium, 2002), RAPIDE 
(RAPIDE Consortium, 2001), DEUFRAKO (DEUFRAKO Consortium, 2004) oraz projekt 
„Aerodynamics in the Open Air”. Opracowane zostały również: norma europejska (PN-EN 14067-
6, 2010), TSI: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI nr 1236/2013, 2012/462/UE, TSI 
nr 1302/2014, 2008/232/WE) oraz wewnętrzne normy krajowe (GM/RT2142, 2009). 

5.1.1. Norma Europejska  

Norma Europejska przygotowana została przez Komitet Techniczny Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego „Kolejnictwo” (CEN/TC 256) z upoważnienia Komisji Europejskiej oraz 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Uwzględnia ona wymagania z dyrektyw Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Wewnętrznymi Regulacjami CEN/CENELEC Polski Komitet Normalizacyjny 
zobowiązany jest do wdrożenia normy. Celem procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) jest 
zaakceptowanie nowych konstrukcji pojazdów szynowych lub analiza ryzyka dla poszczególnych 
pojazdów przejeżdżających przez określony odcinek linii kolejowej ze względu na oddziaływania 
aerodynamiczne (Baker, 2013). 

Dokument (PN-EN 14067-6, 2010) podaje, że bezpieczeństwo pojazdów szynowych z uwagi na 
działanie silnego wiatru bocznego, poruszających się na otwartych przestrzeniach, zależy od 
następujących czynników: 

• charakterystyk aerodynamicznych pojazdu, 
• cech dynamicznych pojazdu (np. masa, zawieszenie), 
• szerokości toru kolejowego, 
• charakterystyk toru kolejowego (promień, pochylenie, wysokość nasypów i mostów, ściany lub 

przegrody blisko linii kolejowej), 
• wystawienia na działanie wiatru na poszczególnych fragmentach linii kolejowej, 
• prędkości operacyjnej pojazdu i jego trybu pracy (standardowy, z możliwością przechylania). 
W wyniku procedury proponowanej w (PN-EN 14067-6, 2010) wyznaczana jest prędkość krytyczna 

wiatru, przy której istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się pojazdu szynowego poruszającego się 
z określoną prędkością. Prędkość krytyczna wiatru jest maksymalną naturalną prędkością wiatru, jaką 
jest w stanie znieść pojazd szynowy przed osiągnięciem granicznej wartości odciążenia kół. Sposób 
wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru zależny jest od rodzaju ocenianego pojazdu szynowego 
(pasażerski, towarowy) i zakresu prędkości z jakimi się porusza. Dla pojazdów szynowych 
poszczególnych kategorii przewidziany jest różny sposób uwzględnienia charakterystyki działającego 
wiatru poprzez wyznaczenie współczynników aerodynamicznych oraz charakterystyki 
aerodynamicznej pojazdu poprzez przyjęcie modelu obliczeniowego pojazdu szynowego.  

Współczynniki aerodynamiczne są charakterystyczne dla konkretnego pojazdu, dlatego powinny 
być wyznaczone osobno dla pojazdów o różnej geometrii. Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) mogą one 
zostać określone na podstawie: równania szacującego (ang. predictive equation), analizy numerycznej 
lub badań w tunelu aerodynamicznym. W najprostszym przypadku uwzględnia się tylko współczynnik 
aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu. Dla bardziej skomplikowanych metod pod uwagę 
bierze się wszystkie sześć współczynników sił i momentów aerodynamicznych. 

Równanie szacujące pozwala na wyznaczenie współczynnika aerodynamicznego momentu 
obrotowego pojazdu, biorąc pod uwagę m.in. jego parametry geometryczne. Sposób ten jest najmniej 
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dokładnym oszacowaniem, które jest jednak również najbardziej konserwatywne. Równanie szacujące 
może być stosowane w przypadku pojazdów szynowych o geometrii spełniającej określone wymagania. 

Drugą możliwością wyznaczenia współczynników aerodynamicznych jest analiza numeryczna 
(CFD), której wyniki dostarczają wielu informacji na temat aerodynamiki pojazdu. Możliwe jest 
wyznaczenie aerodynamicznej siły bocznej i pionowej, momentów aerodynamicznych oraz rozkładu 
pola prędkości i ciśnienia działających na pojazd. Symulacja powinna być przeprowadzona 
z założeniem jednorodnego profilu prędkości wiatru o niskiej turbulencji. Ruch pojazdu może zostać 
zamodelowany przez ruch podłoża, po którym pojazd się porusza. Możliwe jest również nie 
uwzględnianie ruchu pojazdu. Wówczas współczynniki wyznaczone przy danym kącie napływu wiatru 
odnoszą się do względnej prędkości wiatru (��) wynikającej z prędkości ruchu pojazdu (�
�) oraz 
prędkości działającego wiatru (��) (por. rys. 4.5).  

Poprawność modelowania CFD należy sprawdzić najpierw na modelu wzorcowym, dla którego 
wyniki podane są w normie (PN-EN 14067-6, 2010). Określone są tam również ogólne wymagania 
dotyczące domeny, siatki i metody obliczeniowej, modelu turbulencji oraz warunków brzegowych. 

Ostatnim sposobem na wyznaczenie współczynników aerodynamicznych są badania w tunelu 
aerodynamicznym. Model do badań jest w tym przypadku nieruchomy, a strumień powietrza działający 
na model odpowiada względnej prędkości wiatru w rzeczywistości (��). Podstawową konfiguracją linii 
kolejowej badaną w tunelu aerodynamicznym według (PN-EN 14067-6, 2010) jest pojedynczy tor 
z podsypką i szynami. Dodatkowe konfiguracje, które mogą zostać sprawdzone są następujące: teren 
płaski bez szyn (bez przerwy nad gruntem oraz z przerwą nad gruntem o wysokości szyn), podwójny 
tor z podsypką i szynami, standardowy nasyp o wysokości 6 m z dwoma torami (z podsypką i szynami).  

Pole prędkości wiatru symulowane w tunelu aerodynamicznym nie powinno zależeć od wysokości 
nad powierzchnią terenu (jednorodny profil wiatru o niskiej turbulencji), z wyjątkiem warstwy 
bezpośrednio nad ziemią, której grubość ma być mniejsza niż 30% wysokości modelu pojazdu (warstwa 
przyziemna powietrza). Mimo że jednorodny profil wiatru (ang. block profile) oraz przepływy o niskiej 
intensywności turbulencji rzadko występują w rzeczywistości, to zaleca się ich zastosowanie podczas 
pomiarów w tunelu aerodynamicznym. Pozwala to na bardziej wiarygodne i powtarzalne badania niż 
w przypadku złożonych modeli przepływu. W celu uwzględnienia w (PN-EN 14067-6, 2010) jako 
standardu bardziej złożonych sytuacji biorących pod uwagę ruch pojazdu, wpływ warstwy przyziemnej 
lub inne konfiguracje linii kolejowej potrzebne są dalsze badania.  

Aby pomiary były uznane za wiarygodne należy przeprowadzić je w tych samych warunkach 
pomiarowych na pojazdach wzorcowych i porównać wyniki tych badań z (PN-EN 14067-6, 2010). 
Podczas wykonywania badań należy również spełnić ogólne wymagania dotyczące liczby Reynoldsa, 
liczby Macha, efektu blokady przepływu powietrza, dokładności modelu do badań oraz dokładności 
aparatury.  

Liczba współczynników aerodynamicznych potrzebnych w dalszych obliczeniach zależy od 
przyjmowanego modelu obliczeniowego pojazdu, który może mieć różny stopień skomplikowania. 
Najprostszym jest model trzy-masowy (rys. 5.1), w którym nie symuluje się zawieszenia pojazdu (dwu-
wymiarowy model pojazdu). Metoda obliczeń z użyciem tego modelu jest mało dokładna, ale 
najbardziej zachowawcza. Ponadto istnieją ograniczenia jej stosowania tylko dla pewnych rodzajów 
konstrukcji pojazdów szynowych. W celu wyznaczenia krytycznej prędkości wiatru w obliczeniach 
z użyciem modelu trzy-masowego  uwzględnia się: moment utrzymujący pojazd, moment 
spowodowany niezrównoważonym przyspieszeniem bocznym, moment spowodowany poziomym 
ruchem środka ciężkości mas zawieszenia oraz moment aerodynamiczny spowodowany działaniem 
wiatru. 

Do wyznaczenia działania wiatru bierze się pod uwagę jedynie współczynnik aerodynamicznego 
momentu obrotowego. Wyznaczenie prędkości krytycznej wiatru, przy której może nastąpić 
przewrócenie się pojazdu następuje w wyniku procedury iteracyjnej. Dla poszczególnych względnych 
kątów napływu wiatru oraz względnej prędkości wiatru wyznaczane jest działanie wiatru na pojazd 
szynowy. Następnie moment aerodynamiczny spowodowany działaniem wiatru jest porównywany 
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z odpowiednio pomniejszonym momentem utrzymującym pojazd. W sytuacji, gdy moment 
utrzymujący jest mniejszy bądź równy momentowi aerodynamicznemu procedura iteracyjna jest 
zatrzymywana. Prędkość, przy której to następuje jest prędkością krytyczną.  

 

Rys. 5.1. Model trzy-masowy stosowany do wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru według (PN-EN 14067-6, 2010) 

Można także skorzystać z zaawansowanej metody quasi-statycznej. Wówczas pojazd szynowy 
reprezentowany jest przez model pięcio-masowy, w którym zamodelowana jest sztywność zawieszenia 
bez uwzględniania efektów dynamicznych pomiędzy poszczególnymi elementami (np. tłumikami) 
(rys. 5.2).  Pojazd dzielony jest na odpowiednie masy, które połączone są elementami zawieszenia. 
W obliczeniach brane są pod uwagę siły grawitacyjne, niezrównoważone przyspieszenie boczne oraz 
siły sprężyste związane z zawieszeniem. Również w przypadku modelu pięcio-masowego wykonywana 
jest procedura iteracyjna. Jednak działanie wiatru wyznaczane jest z użyciem pełnego zestawu 
współczynników aerodynamicznych (zaniedbując współczynnik oporu aerodynamicznego). Biorąc je 
pod uwagę obliczane są odpowiednie siły i momenty aerodynamiczne, dla których wyznacza się 
odciążenie kół pojazdu. Prędkość wiatru powodująca 90% odciążenie kół pojazdu jest prędkością 
krytyczną wiatru. Weryfikacja wyników obliczeń powinna zostać wykonana poprzez porównanie 
z obliczeniami przeprowadzonymi w (PN-EN 14067-6, 2010) dla pojazdów wzorcowych.   

 

Rys. 5.2. Model pięcio-masowy stosowany do wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru według (PN-EN 14067-6, 2010) 
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Najbardziej złożonym modelem, który może być użyty do obliczeń jest model MBS (ang. multi-

body simulation) ze scenariuszem porywu wiatru (ang. wind gust). Model ten uwzględnia całkowite 
efekty pracy zawieszenia. W tym przypadku zakłada się działanie wiatru w formie porywu wiatru 
o specyficznej formie (np. poryw wiatru w formie Chińskiego kapelusza, ang. Chinese Hat gust 
scenario, przedstawiony na rys. 5.3). Obliczenia prowadzone są dla wzrastającej prędkości wiatru aż 
nie zostanie osiągnięte kryterium odciążenia kół pojazdu (90% odciążenia kół). Odpowiedź pojazdu na 
podmuch wiatru wyznaczana jest w postaci dwóch sił (bez siły oporu aerodynamicznego) i trzech 
momentów aerodynamicznych zmiennych w czasie. 

 
Rys. 5.3. Przykładowy profil porywu wiatru w formie „Chińskiego kapelusza” (PN-EN 14067-6, 2010) 

Ocena stateczności pojazdów szynowych ze względu na działanie wiatru bocznego przy 
zastosowaniu modelu MBS ma wiele niepewności związanych między innymi z trudnością 
w poprawnym wyznaczeniu niektórych współczynników aerodynamicznych. Zazwyczaj niepewności 
te są zaniedbywane w normach bezpieczeństwa nawet jeśli ich wpływ na ryzyko przewrócenia się 
pojazdu jest znaczny. Oprócz tego tak duża dokładność modelu jest zbyt wysoka rozważając problem 
stabilności wagonu ze względu na działanie wiatru bocznego, szczególnie przy niższych prędkościach 
poruszania się pojazdu szynowego (Carrarini, 2007). 

Na podstawie otrzymanych współczynników aerodynamicznych oraz przyjętych modeli 
obliczeniowych otrzymuje się krytyczną prędkość wiatru. Wyznacza ona charakterystyczną szczytową 
prędkość wiatru, przy której może nastąpić całkowite odciążenie kół pojazdu. Rozważanym 
przypadkiem krytycznym jest przewrócenie się wagonu. Prędkość krytyczna wiatru określana jest dla 
różnych prędkości poruszania się pojazdu oraz kątów napływu wiatru, dzięki czemu powstają 
charakterystyczne krzywe wiatrowe (CWC – ang. characteristic wind curves). Na podstawie CWC 
można określić jaka dla danej prędkości poruszania się pociągu jest krytyczna prędkość wiatru, przy 
której następuje całkowite odciążenie kół pojazdu dla danego kąta napływu wiatru (rys. 5.4). Krzywe 
CWC pozwalają na podjęcie decyzji czy dany pojazd może być dopuszczony do poruszania się po linii 
kolejowej. Mają także pomóc operatorom pojazdów szynowych oszacować kiedy poruszanie się 
pojazdu po linii kolejowej jest bezpieczne. W (PN-EN 14067-6, 2010) nie zostały określone graniczne 
wartości CWC. 

W przypadku, gdy wyznaczone prędkości krytyczne wiatru mogą być przekroczone, w (PN-
EN 14067-6, 2010) przedstawiony jest także ogólny sposób przeprowadzenia analizy ryzyka 
przewrócenia się pojazdu szynowego. Obejmuje ona sprawdzenie, jak często krytyczna prędkość wiatru 
(CWC) jest przekraczana na danym odcinku linii kolejowej. Analiza ryzyka pozwala również określić, 
jakie odcinki linii kolejowej są najbardziej niebezpieczne oraz zaplanować zastosowanie środków 
zaradczych. Aby wytypować najbardziej niebezpieczne fragmenty na linii kolejowej należy wziąć pod 
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uwagę lokalne warunki wiatrowe na trasie, dane ze stacji meteorologicznej, topografię terenu oraz 
charakterystyki aerodynamiczne poszczególnych pojazdów (Cheli et al., 2010, Diana et al., 2008).  

 

Rys. 5.4. Zależność pomiędzy krytyczną prędkością wiatru (��), prędkością pojazdu szynowego (�
�) i kątem napływu 
wiatru (��), a  względną prędkością krytyczną (��) na podstawie krzywej CWC (PN-EN 14067-6, 2010) 

Procedura wyznaczania krytycznych prędkości wiatru (CWC) dla wagonów towarowych może być 
przeprowadzona w sposób przybliżony lub dokładny. Stosując metodę przybliżoną współczynniki 
aerodynamiczne mogą zostać wyznaczone na podstawie równania szacującego lub analizy CFD. 
Natomiast do obliczeń prędkości krytycznej wiatru należy zastosować model trzy-masowy.  

Metoda dokładna obejmuje wyznaczenie współczynników aerodynamicznych na podstawie badań 
w tunelu aerodynamicznym. Z kolei prędkość krytyczna wiatru powinna zostać wyznaczona używając 
model trzy-masowy lub model pięcio-masowy.  

5.1.2. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności  

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (ang. Technical Specifications for Interoperability, 
TSI) są zbiorem wytycznych określonym i aktualizowanym przez Komisję Europejską. Zawierają one 
informacje na temat szczegółowych wymagań technicznych i funkcjonalnych jakie powinny spełniać 
koleje europejskie. Ustalono w nich także procedury i metody oceny zgodności z tymi wymaganiami. 
Celem ustanowienia wytycznych było zapewnienie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei 
dużych prędkości oraz kolei konwencjonalnej.  

W aktualnych TSI ustalono ogólnie, że każde państwo członkowskie powinno określić zasady 
stosowane wobec pojazdów szynowych i linii kolejowych, które zapewnią stateczność pojazdów 
szynowych ze względu na wiatru boczny (TSI, 2012/462/UE). 

Natomiast w pierwszych wersjach TSI dotyczących tylko wagonów towarowych działanie wiatru 
bocznego było punktem otwartym, który wymagał osobnego, dokładniejszego opracowania. 
W następnych wersjach TSI miał on zostać rozwinięty. W kolejnej decyzji punkt ten został jednak 
zamknięty nie wnosząc obowiązkowych przepisów odnoszących się do konstrukcji wagonów 
towarowych ze względu na działanie wiatru bocznego. Wspomniana została jedynie możliwość 
zastosowania środków operacyjnych. W aktualnej TSI dotyczącej wagonów towarowych (TSI 
nr 1236/2013) nie ma już informacji na temat wpływu wiatru bocznego na pociągi towarowe.  

Natomiast jeśli chodzi o pociągi pasażerskie, to obowiązująca TSI (TSI nr 1302/2014) mówi, że 
sprawdzenie działania wiatru bocznego na pojazdy szynowe poruszające się z prędkością 140-250 km/h 
powinno się odbywać zgodnie z normą (PN-EN 14067-6, 2010), natomiast na pojazdy poruszające się 
z prędkościami powyżej 250 km/h również zgodnie z normą europejską (PN-EN 14067-6, 2010) lub 
procedurą przedstawioną we wcześniejszej wersji TSI (TSI, 2008/232/WE).  

Zgodnie z (TSI, 2008/232/WE) wystarczająco wiarygodne określenie aerodynamicznych 
właściwości pojazdu szynowego jest obecnie możliwe jedynie w tunelach aerodynamicznych. 
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W dokumencie opisano, jakie parametry powinny być spełnione podczas wykonywania badań w tunelu 
(wymiary sekcji pomiarowej, poziom turbulencji, liczba Macha i Reynoldsa), a także jakie są 
wymagania dotyczące modelu i przeprowadzenia badań.  

Model badanego pojazdu szynowego powinien być wykonany dokładnie, z zachowaniem 
wszystkich kluczowych cech pojazdu. Model montuje się na pięcioskładnikowej wadze 
aerodynamicznej. Badania wykonywane są w dwóch sytuacjach: gdy pojazd znajduje się na płaskim 
gruncie oraz na 6-metrowym nasypie w konfiguracji podwójnej linii kolejowej wraz z podsypką. Profil 
prędkości wiatru symulowany w badaniach powinien być jednorodny, o jak najniższej turbulencji. 
Zmiana prędkości wiatru może następować jedynie w cienkiej warstwie przyściennej przy podłodze 
tunelu.  

Seria badań modelowych w tunelu aerodynamicznym obejmuje pomiary sił i momentów 
aerodynamicznych pojazdu szynowego poddanego działaniu wiatru z różnych kątów napływu wiatru. 
Na podstawie wyników badań dla danego typu pociągu wyznaczane są współczynniki momentów i sił 
aerodynamicznych.   

Właściwości dynamiczne pojazdu, które odzwierciedlają jego zachowanie w warunkach silnego 
wiatru modelowane są z użyciem modelu MBS (ang. multi-body simulation). W symulacji modeluje się 
sam pojazd, wózki jezdne, zestawy kołowe, uwzględniając masy, momenty bezwładności oraz środki 
ciężkości tych elementów. Charakterystyki zawieszenia oraz kontaktu koło-szyna są również 
zamodelowane. Nieregularności toru kolejowego są pominięte. Poprawność modelu MBS jest 
potwierdzana przez porównanie z danymi obiektu w skali naturalnej.  

Model MBS używany jest do obliczenia dynamicznej odpowiedzi pojazdu w postaci sił i momentów 
aerodynamicznych zmiennych w czasie. Działanie wiatru uwzględniane jest jako poryw wiatru 
bocznego według scenariusza „Chińskiego kapelusza” (ang. Chinese Hat). Scenariusz ten jest 
przybliżeniem turbulentnego działania wiatru w momencie osiągnięcia maksymalnego lokalnego 
porywu prędkości. W obliczeniach używane są współczynniki sił i momentów aerodynamicznych 
wyznaczone we wcześniejszych badaniach w tunelu aerodynamicznym.  

Siły i momenty obliczone na podstawie MBS są następnie używane do obliczenia zestawu sił 
pionowych, jakie koło wywiera na szynę. Dla danego pojazdu szynowego zdefiniowana jest 
maksymalna wartość siły, na podstawie której  możliwe jest obliczenie maksymalnej prędkości 
poruszania się pociągu, tzn. takiej, która nie powoduje jeszcze jego przewrócenia się. Operacja ta 
wykonywana jest dla szerokiego zakresu prędkości i kierunków wiatru, na podstawie czego można 
wyznaczyć charakterystyczne krzywe wiatrowe (CWC) – podobnie jak w (PN-EN 14067-6, 2010). 
Dzięki temu dla danej prędkości poruszania się pociągu na podstawie CWC można określić maksymalną 
prędkość wiatru, jaką pojazd jest w stanie wytrzymać przed przekroczeniem limitu odciążenia kół, 
ustalonego na poziomie 90%. CWC ustala się dla tego pojazdu w składzie pociągu, który jest najbardziej 
czuły na działanie wiatru. 

Według procedury oceny opisanej w (TSI, 2008/232/WE) pojazd szynowy spełnia wymagania ze 
względu na działanie wiatru bocznego, jeżeli jego CWC są wyższe lub równe odpowiednim 
referencyjnym charakterystycznym krzywym wiatrowym (CRWC – ang. characteristic reference wind 
curves). Zestaw CRWC został jednak podany jedynie dla pociągów klasy 1 (tabor pasażerski i/lub 
nieprzewożący pasażerów, o prędkości maksymalnej powyżej 250 km/h). Wartości dla klasy 2 (j.w., ale 
dla maksymalnej prędkości 190-240 km/h ) stanowią punkt otwarty. Krzywe CRWC zostały określone 
dla pojazdu poruszającego się po prostym torze dla różnych kątów napływu wiatru uwzględniając płaski 
grunt bez podsypki i szyn oraz 6-metrowy nasyp, a także dla pojazdu poruszającego się po łuku, ale 
tylko dla kąta napływu wiatru 90° (wiatr wiejący pod kątem prostym do składu pociągu). 

Jeśli pojazd szynowy nie spełnia standardów ustalonych przez TSI należy wykonać serię testów 
sprawdzających, aby ustalić bezpieczeństwo jego poruszania się przy wietrze bocznym na konkretnej 
trasie.  

Według TSI dotyczącej infrastruktury kolejowej (TSI nr 1299/2014) ocena bezpieczeństwa linii 
kolejowej jest poza zakresem TSI. O bezpieczeństwo musi zadbać zarządca linii kolejowej, w razie 
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potrzeby we współpracy z przedsiębiorstwem kolejowym. Natomiast jeżeli nie można zapewnić 
bezpieczeństwa bez środków łagodzących na skutek położenia geograficznego lub innych szczególnych 
cech danej linii, zarządca linii kolejowej musi podjąć niezbędne środki w celu zachowania 
bezpieczeństwa, np.: lokalne zmniejszenie prędkości poruszania się pociągu, instalowanie sprzętu 
chroniącego dany odcinek linii kolejowej przed wiatrami bocznymi.  

5.1.3. Dokumenty o zasięgu lokalnym 

Wielka Brytania 
Wytyczne (GM/RT2142, 2009) definiują warunki odporności pojazdów szynowych na działanie 

silnego wiatru  opracowane w Wielkiej Brytanii (GM/RT2142, 2009). Z tego powodu, że mają one 
zasięg lokalny, nie mogą zapewniać spełnienia warunków bezpieczeństwa przy projektowaniu 
wagonów kolejowych na rynku europejskim czy światowym. Dokument powstał, aby wyznaczyć 
wymagania kryteriów bezpieczeństwa przy projektowaniu pojazdów szynowych oraz aby zapewnić 
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania pojazdów w warunkach silnego wiatru. Głównym celem 
(GM/RT2142, 2009) jest zmniejszenie prawdopodobieństwa przewrócenia się pojazdu.  

Według (GM/RT2142, 2009) przy określaniu możliwości przewrócenia się pojazdu szynowego 
należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:  

• charakterystyki aerodynamiczne pojazdu; 
• masę i charakterystyki zawieszenia pojazdu, uwzględniając zmiany spowodowane przechyłką 

pojazdu; 
• prędkość pojazdu;  
• przechyłki toru kolejowego oraz ich zmianę w ciągu linii kolejowej; 
• pozycję pojazdu w składzie pociągu; 
• charakterystyki aerodynamiczne przyległych pojazdów; 
• parametry toru kolejowego, nieregularności, kierunek i zakrzywienie linii kolejowej; 
• prawdopodobieństwo kierunku wiatru (róża wiatrów); 
• topografię linii kolejowej; 
• szorstkość podłoża, zmiany w ukształtowaniu linii kolejowej i otaczających terenów; 
• wysokość nad poziomem morza linii kolejowej; 
• lokalną wysokość linii kolejowej powyżej wysokości terenu oraz czy linia kolejowa przebiega 

na poziomie gruntu, na wiadukcie, wybrzeżu itp.; 
• wielkość porywów wiatru działających na pojazd; 
• częstotliwość operacji na linii kolejowej. 

 W obliczeniach zgodnie z (GM/RT2142, 2009) należy wziąć pod uwagę przypadki, w których 
odporność pojazdu na przewracanie się jest najmniejsza. Należy zatem rozważyć najbardziej 
niekorzystne warianty obciążenia, m.in.: pojazd poruszający się bez ładunku w kontenerze czy nierówne 
rozłożenie obciążenia w kontenerze połączone z przesunięciem środka ciężkości spowodowanego 
przechyłką. 

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu według (GM/RT2142, 2009) 
rozróżnia się w zależności od przekroju poprzecznego pojazdu. Pod tym względem pojazdy szynowe 
zostały podzielone na opływowe, średnio-opływowe i nieopływowe. Dla pociągów towarowych 
przewidziana jest tylko klasyfikacja jako wagon towarowy. Dla różnych przekrojów poprzecznych 
określono wzory do wyznaczenia współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu – 
osobno dla pierwszego pojazdu w składzie pociągu i osobno dla pozostałych. Pociągi towarowe 
uwzględniono tylko w tej drugiej kategorii. Można interpolować wartości współczynników 
aerodynamicznych między kategoriami dla pojazdów, których nie można skategoryzować, ale które da 
się ująć pomiędzy kategoriami.  

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu można również wyznaczyć na 
podstawie dostępnych danych dla pojazdów podobnych pod względem aerodynamicznym. Innym 



27 
 

sposobem jest otrzymanie dokładnych wartości dla danego typu pojazdu z badań modelowych 
przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym. W (GM/RT2142, 2009) nie ma jednak opisu procedury 
badań w tunelu aerodynamicznym.  

Pierwszym etapem obliczeń zgodnie z (GM/RT2142, 2009) jest wyznaczenie momentu 
utrzymującego pojazd, uwzględniając możliwość przemieszczenia poziomego poszczególnych mas 
resorowanych. Następnie oblicza się względną prędkość wiatru, która może spowodować przewrócenie 
się pojazdu na podstawie zależności pomiędzy momentem utrzymującym pojazd a momentem 
przewracającym pojazd. Następnie wyznacza się kąt napływu wiatru oraz prędkość wiatru, którym 
odpowiada obliczona względna prędkość wiatru. Obliczenia wykonuje się dla względnego kąta napływu 
wiatru pomiędzy 10° a 40°. Odpowiada to kątowi napływu wiatru na pojazd 30°÷90°. 

Z zestawu wyznaczonych wartości prędkości wiatru dla różnych kątów napływu wybiera się 
najmniejszą wartość. Biorąc pod uwagę minimalną prędkość, która może spowodować przewrócenie 
się pojazdu szynowego, sprawdzane jest spełnienie kryteriów bezpieczeństwa. Do opracowania tych 
kryteriów wyznaczono tzw. pojazdy wzorcowe. Dla tych pojazdów wyznaczono współczynniki 
aerodynamicznego momentu obrotowego na podstawie badań w dwóch różnych tunelach 
aerodynamicznych.  

W warunkach gdy pojazd porusza się bez ładunku, przy maksymalnej projektowanej prędkości, po 
prostym torze bez przechyłki minimalna prędkość podmuchu wiatru wyznaczona na podstawie 
procedury przedstawionej w (GM/RT2142, 2009) nie może być mniejsza niż: 

• 36,5 m/s – dla pociągów przewożących ludzi – pasażerów i załogę, 
• 30,8 m/s – dla pociągów towarowych i innych nie przeznaczonych do przewożenia ludzi. 
Jeśli pojazd nie spełnia powyższych wymagań należy wyznaczyć prędkość graniczną do jakiej 

pojazd może się poruszać bezpiecznie w przypadku silnych wiatrów. Najlepiej zasięgnąć również opinii 
specjalisty z zakresu aerodynamiki pojazdów szynowych, który powinien udzielić dodatkowych porad 
technicznych. 

Niemcy 
W (Matschke et al., 2000) opisano sposób postępowania przy analizie ryzyka przewrócenia się 

pojazdów szynowych pod wpływem wiatru bocznego. Metodologia ta została zaakceptowana przez 
niemieckie federalne władze kolejowe i została przyjęta przez DB (niem. Deutsche Bahn) jako 
wytyczne. Procedura przedstawiona w (Matschke et al., 2000) została opracowana w wyniku programu 
badawczego przeprowadzonego przez DB (Matschke i Schulte-Werning, 1997). Badania wykonano 
w odpowiedzi na wprowadzenie dwóch pociągów wysokiej prędkości nowej generacji. Podobne 
badania przeprowadzono w Japonii (Kunieda, 1972), Wielkiej Brytanii (Cooper, 1979) i Szwecji. 
W pracy (Matschke et al., 2000) przedstawiono metodologię, która może być zastosowana do 
wszystkich typów pojazdów szynowych. Zawiera sposób obliczania dopuszczalnej prędkości wiatru 
przy użyciu badań w tunelu aerodynamicznym i technik symulacji. 

Metodologia składa się z czterech głównych kroków. Pierwszym z nich jest uwzględnienie 
parametrów pojazdu, linii kolejowej, terenu oraz wiatru. W drugim szacuje się ryzyko wystąpienia 
wypadku na podstawie geometrii linii kolejowej, dopuszczalnych prędkości poruszania się pociągu oraz 
warunków meteorologicznych na danym terenie. W trzecim kroku sprawdzane jest 
prawdopodobieństwo wypadku w stosunku do przyjętych kryteriów bezpieczeństwa. Jeśli jest zbyt 
duże, wówczas przechodzi się do kroku czwartego, w którym opracowywane są środki zaradcze. Wśród 
nich wymienione jest: zmniejszenie prędkości poruszania się pociągu, modyfikacje konstrukcji pojazdu, 
zastosowanie środków ochrony przeciwwiatrowej.    

TRANSAERO (ang. A European Initiative on Transient Aerodynamics for Railway System 
Optimisation) 

Ze względu na coraz większą liczbę samochodów, ograniczoną sieć drogową i otworzenie granic 
zauważono konieczność rozwoju transportu kolejowego, jak również ujednolicenia przepisów 
regulujących transport kolejowy w Europie. Program TRANSAERO miał za zadanie zebranie 
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doświadczeń wielu krajów (głównie europejskich) z zakresu aerodynamiki pojazdów szynowych. 
W programie wzięły udział następujące kraje: Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy, 
Japonia, USA.  

Projekt TRANSAREO zawiera zbiór badań dotyczących tematu efektów aerodynamicznych 
związanych z pojazdami szynowymi. Opracowanie może być pomocne dla naukowców i inżynierów 
w zakresie aerodynamiki pojazdów szynowych. 

5.2. Dokumenty normalizacyjne stosowane w Polsce 

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) zobowiązał państwa członkowskie, a wśród nich 
również Polskę, do wdrożenia normy europejskiej dotyczącej badań pojazdów szynowych ze względu 
na działanie wiatru (PN-EN 14067-6, 2010). Zgodnie z tym Polski Komitet Normalizacyjny na wniosek 
Komitetu Technicznego nr 138 ds. kolejnictwa przyjął normę (PN-EN 14067-6, 2010) jako 
obowiązującą w Polsce. Dokument nie został jednak przetłumaczony na język polski i jest dostępny 
jedynie w języku angielskim. Do tej pory w Polsce nie dokonano zmian w (PN-EN 14067-6, 2010), 
które miałyby na celu dostosowanie normy do warunków krajowych. 

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) (TSI, 2012/462/UE) również zobowiązują 
państwa członkowskie Unii Europejskiej do określenia zasad mających zapewnić bezpieczeństwo 
pojazdów szynowych ze względu na wiatr boczny. Natomiast TSI dotycząca pociągów pasażerskich 
(TSI nr 1302/2014) proponuje, aby do analizy ryzyka przewrócenia się pojazdu pod wpływem wiatru 
zastosować procedurę zawartą w normie europejskiej (PN-EN 14067-6, 2010) lub własną procedurę 
przedstawioną w (TSI, 2008/232/WE) – w zależności od maksymalnej prędkości poruszania się pociągu.  

Zgodnie z powyższym należy uznać, że dokumentem normalizacyjnym obowiązującym w Polsce 
i regulującym problem działania wiatru na pojazdy szynowe jest norma europejska (PN-EN 14067-6, 
2010). Również ten dokument używany jest przez projektantów i wykonawców pojazdów szynowych 
w celu ich analizy aerodynamicznej i oceny ryzyka przewrócenia się pod wpływem wiatru bocznego.  

5.3. Uwagi dotyczące dokumentów normalizacyjnych  

Obecnie dokumentem obowiązującym w Polsce, choć jeszcze nie dostosowanym do warunków 
krajowych, jest norma europejska (PN-EN 14067-6, 2010). Znaczny stopień złożoności metody 
zaprezentowanej w (PN-EN 14067-6, 2010) utrudnia jej stosowanie, a duża liczba parametrów 
wejściowych zwiększa jej niepewność. Ponadto warstwa przyziemna, która ma istotny wpływ na 
prędkość wiatru i intensywność turbulencji na wysokości przejazdu pojazdów szynowych, zgodnie 
z (PN-EN 14067-6, 2010) nie powinna być symulowana. Warto również dodać, że w normie 
europejskiej nie zostały określone graniczne wartości prędkości krytycznych wiatru, mogących 
spowodować przewrócenie się pojazdu. Z tego powodu procedura przedstawiona w (PN-EN 14067-6, 
2010) jest często krytykowana jako zbyt skomplikowana lub niewystarczająca.  

Według (Proppe i Wetzel, 2006) zastosowanie do oceny działania wiatru na pojazd szynowy przy 
jego projektowaniu normy (PN-EN 14067-6, 2010)  jest  zbyt skomplikowane. Natomiast według 
(Baker, 2013) metodologia zawarta w (PN-EN 14067-6, 2010) jest niespójna i niedokładna, szczególnie 
jeśli chodzi o niepewności i poziom złożoności.  

Jedną z wad procedury normowej jest sekwencyjna natura metodologii. Sprawia to, że niepewności, 
które są zawarte w parametrach wejściowych metody (charakterystyka wiatru, współczynniki 
aerodynamiczne) są propagowane w trakcie obliczeń krzywych CWC, aż po proces analizy ryzyka. 
Z tego powodu żaden fragment metodologii nie jest dokładny (Baker, 2013). 

Kolejną wadą powodującą duży stopień skomplikowania procedury normowej jest złożoność 
modeli pojazdów szynowych uwzględnianych w obliczeniach. Wykazano, że różnica w wartościach 
CWC pomiędzy uproszczonym modelem pojazdu szynowego oraz modelem przy pełnej symulacji MBS 
sięga do 2-3 m/s. Spowodowane jest to trójwymiarowymi efektami w symulacji MBS, które dają różne 
odciążenie przednich i tylnych wózków pociągu (Baker, 2013). Dla modelu MBS trzeba jeszcze 
dodatkowo (oprócz współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego) wyznaczyć 
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współczynniki pozostałych momentów (ang. yawing, pitching), które są trudne do zmierzenia. W takim 
wypadku model uproszczony pojazdu wydaje się być wystarczający.  

Według (Baker, 2013) potrzebna jest przejrzysta metoda, oparta na łatwo rozumianych zasadach. 
Przede wszystkim powinno się używać uproszczonego modelu zjawiska przewrócenia się wagonu, 
ale z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych dla rzeczywiście ważnych czynników. Wśród 
tych czynników wymienione zostały: zakrzywienie toru kolejowego, dynamiczne zachowanie pojazdu 
szynowego, szorstkość i nierówności linii kolejowej, efekty niestabilności aerodynamicznej. Kalibracja 
tego modelu następowałaby poprzez porównanie z danymi już opublikowanymi, przedstawiającymi 
wyniki przy użyciu dużo bardziej skomplikowanych metod badawczych. Ponadto przydatne byłoby 
użycie prostego parametru – prędkości charakterystycznej – w którym brane byłyby pod uwagę 
geometria pojazdu oraz efekty aerodynamiczne, a który mógłby być użyty jako wskaźnik 
bezpieczeństwa pojazdu szynowego w warunkach silnego wiatru.  

Zauważony w (Baker, 2013) temat niepewności w procedurze normowej został poruszony również 
w innych pracach badawczych. Jako najważniejsze niepewności (Proppe i Wetzel, 2006) wymienia 
wyznaczenie współczynników aerodynamicznych, symulację pola prędkości wiatru, a także 
uwzględnienie kontaktu pomiędzy kołem pojazdu szynowego a szyną i proponuje zastosowanie 
współczynników bezpieczeństwa, które niwelowałyby błędy w procedurze pomiarowej.    

Specyfikacje techniczne dotyczące pojazdów szynowych (TSI) (TSI nr 1302/2014) zawierają 
zasady projektowania pociągów pasażerskich w Europie ze względu na działanie wiatru bocznego. Efekt 
działania bocznego wiatru na wagony towarowe jest jednak punktem, który wymaga opracowania. 
Ponadto (TSI nr 1302/2014) uwzględnia niewiele konfiguracji linii kolejowej. Jeśli zaś chodzi 
o porównanie wyznaczonej prędkości krytycznej wiatru w wartościami dopuszczalnymi (CRWC), to są 
one określone tylko dla pociągów pasażerskich wysokich prędkości (190-250 km/h). 

Pomiary proponowane w (PN-EN 14067-6, 2010) i (TSI nr 1302/2014) są uproszeniem 
odwzorowywanej rzeczywistości, która dotyczy poruszającego się pojazdu oraz złożonego przepływu 
powietrza. Aby procedura badań przedstawiona w normie europejskiej uwzględniała dodatkowe 
czynniki np. chropowatość terenu, konieczna jest dalsza analiza zjawiska.  

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis dokumentów dotyczących działania wiatru na pojazdy 
szynowe należy stwierdzić, że jest w nich wiele luk wymagających dokładniejszego opracowania. 
Aktualnie nie ma zatem procedur obliczeniowych, które jasno regulowałyby kwestie bezpieczeństwa 
wagonów towarowych ze względu na działanie wiatru. Ważne jest zatem prowadzenie badań w tym 
kierunku, tak aby pojazdy szynowe były zaprojektowane w sposób, który nie będzie zagrażał ich 
użytkownikom. Konieczne jest określenie procedur bezpieczeństwa, które uwzględniałyby zarówno 
warunki wiatrowe, ukształtowanie terenu oraz konfigurację danego odcinka linii kolejowej, jak 
i specyfikację pojazdów szynowych. Ponadto należy ustalić efektywne środki zaradcze przeciw 
wypadkom pojazdów szynowych spowodowanym przez działanie wiatru: tzn. projekty konstrukcji 
pociągów, które będą wytrzymywały działanie silnego wiatru, stosowanie ekranów przeciwwiatrowych 
w miejscach szczególnie narażonych, zmniejszenie prędkości z jaką porusza się pojazd szynowy (Imai 
et al., 2002). 

We wszystkich z wymienionych dokumentów regulujących kwestie bezpieczeństwa pojazdów 
szynowych przy działaniu wiatru bocznego (GM/RT2142, 2009, PN-EN 14067-6, 2010, 
TSI nr 1302/2014) mówi się o badaniach w tunelu aerodynamicznym. Biorąc powyższe pod uwagę 
zaplanowano przeprowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym, których głównym celem jest 
wyznaczenie prędkości, przy której wagon towarowy się przewróci. Zdecydowano o uproszczeniu 
procedury pomiaru względem procedur przedstawionych w (PN-EN 14067-6, 2010, TSI nr 1302/2014). 
Zjawisko analizowane będzie w wielu sytuacjach pomiarowych, co pozwoli na określenie wpływu 
poszczególnych czynników na ryzyko utraty stateczności pojazdu przy działaniu wiatru bocznego. 

 
 
 



30 
 

6. Przegląd literatury analizowanego zjawiska 

Wspomniano już wcześniej, jakie są główne parametry, które wpływają na charakterystyki 
aerodynamiczne pojazdu szynowego. Zgodnie z (Hibino, 2010) największy wpływ na krytyczną 
prędkość wiatru, która powoduje przewrócenie się wagonu mają: masa pojazdu, powierzchnia boczna 
pojazdu oraz odległość między punktami kontaktu kół z szynami (rozstaw szyn). Do tej pory 
przeprowadzono badania lub symulacje komputerowe uwzględniające zmianę czynników takich jak: 
rozkład mas w pojeździe, geometria pojazdów, konfiguracja linii kolejowej, chropowatość podłoża, ruch 
pojazdu, liczba Reynoldsa, skala modelu, kąt napływu wiatru, przechyłka toru kolejowego. Prace 
dotyczyły głównie analizy pola opływu wokół pojazdu szynowego lub wyznaczenia jego 
współczynników aerodynamicznych.  

Należy zwrócić uwagę na to, że badania w tunelu aerodynamicznym dotyczące zjawiska działania 
silnego wiatru bocznego na pojazdy szynowe są zwykle wykonywane bez uwzględnienia ruchu pojazdu. 
Oznacza to, że symulowany w tunelu aerodynamicznym kąt napływu wiatru (��) jest w rzeczywistości 
względnym kątem napływu wiatru (�). Stąd w rozdziale tym kąt napływu wiatru symulowany podczas 
badań w tunelu aerodynamicznym oznaczony został jako kąt  �. 

6.1. Rozkład masy w wagonie 

Biorąc pod uwagę przedstawione wypadki pojazdów szynowych wiele z nich wydarzyło się, gdy 
przewoziły one puste kontenery (RAIB, 2009, RAIB, 2016). W takiej sytuacji powierzchnia pojazdu 
narażona na działanie wiatru jest taka sama jak w przypadku wagonu z ładunkiem. Masa jest jednak 
dużo mniejsza, a co za tym idzie, również moment utrzymujący pojazd jest mniejszy. Z tego powodu 
jest on bardziej narażony na przewrócenie się pod wpływem silnego wiatru bocznego. Podobna 
zależność zachodzi przy zwiększaniu powierzchni bocznej pojazdu przy zachowaniu tej samej masy.  

 

Rys. 6.1 Zależność współczynnika krytycznej prędkości wiatru od zmiany masy pojazdu w zakresie -10% do +10%: (Kikuchi 
i Suzuki, 2015) 

W pracy (Kikuchi i Suzuki, 2015) przedstawiono zależność współczynnika prędkości krytycznej 
wiatru od zmiany masy pojazdu (rys. 6.1). Współczynnik krytycznej prędkości wiatru został 
zdefiniowany jako stosunek prędkości krytycznej wiatru w sytuacji pojazdu o zmienionej masie do 
prędkości krytycznej wiatru w sytuacji referencyjnej. Zmniejszanie masy pojazdu przy tej samej 
powierzchni bocznej powoduje kilkuprocentowe zmniejszenie prędkości krytycznej wiatru.  

Jeśli chodzi o stabilność pojazdów szynowych pod wpływem wiatru ważna jest nie tylko masa 
pojazdu, ale też jej rozkład w kontenerze. Związane z tym jest położenie środka ciężkości pojazdu. 
Jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka przewrócenia się pojazdu szynowego pod wpływem 
wiatru bocznego jest obniżenie jego środka ciężkości (Simes, 2011).  

6.2. Geometria i położenie w ciągu pojazdów  

Geometria pojazdów szynowych ma bardzo duży wpływ na wartości współczynników 
aerodynamicznych. Odpowiednie kształtowanie geometrii pojazdu może zatem wpłynąć na wielkość 
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działania wiatru, a tym samym poprawić stateczność aerodynamiczną pojazdu. Zauważono na przykład, 
że współczynnik aerodynamicznej siły bocznej wzrasta wraz z zaostrzaniem się krawędzi pojazdu 
(Suzuki et al., 2003). Z kolei aerodynamiczna siła pionowa znacząco zależy od pola ciśnienia w strefie 
podwozia (Bocciolone et al., 2008). Biorąc pod uwagę duży wpływ geometrii na oddziaływania 
aerodynamiczne należy przeanalizować dokładnie, jakie zmiany w kształcie pojazdu mają największe 
znaczenie jeśli chodzi o stateczność aerodynamiczną.  

We wspomnianej już pracy (Kikuchi i Suzuki, 2015) przedstawiono zależność współczynnika 
prędkości krytycznej wiatru od zmiany powierzchni bocznej pojazdu. Współczynnik krytycznej 
prędkości wiatru jest w tym przypadku zdefiniowany jako stosunek prędkości krytycznej wiatru 
w sytuacji pojazdu o zmienionej powierzchni do prędkości krytycznej wiatru w sytuacji referencyjnej. 
Zachowując tą samą masę pojazdu, a zwiększając jedynie połowę jego powierzchni o 10% można 
zauważyć 5-6% zmniejszenie prędkości krytycznej wiatru (rys. 6.2). Spowodowane jest to przede 
wszystkim tym, że moment obrotowy pojazdu rośnie wraz ze zwiększaniem powierzchni bocznej 
wystawionej na działanie wiatru (Cheli et al., 2011).  

 
Rys. 6.2. Zależność współczynnika prędkości krytycznej wiatru od zmiany połowy powierzchni bocznej pojazdu w zakresie  

-10% do +10% (Kikuchi i Suzuki, 2015) 

Wpływ powierzchni bocznej na współczynniki aerodynamiczne pojazdów szynowych jest 
ogromny, jednak analizując zjawisko działania wiatru bocznego w skali modelowej trzeba zwrócić 
również uwagę na szczegóły geometrii pojazdu, które nie mogą zostać pominięte. Właściwe 
odwzorowanie geometrii w aerodynamice jest dużym wyzwaniem, ponieważ nie istnieje uniwersalna 
metodologia pozwalająca na wybranie właściwego poziomu oddania szczegółów. W przypadku ciał 
słaboopływowych (ang. bluff bodies) nawet małe zmiany w geometrii prowadzą do dużych zmian 
w opływie powietrza. Z jednej strony modele powinny być tak proste jak to możliwe, z drugiej jednak 
należy zachować detale, które mają wpływ na charakterystykę opływu wokół obiektów (Deliancourt et 
al., 2013). Niestety ciężko jest przewidzieć, które szczegóły są istotne w modelu. Z tego powodu 
wykonuje się badania w celu sprawdzenia wpływu zmiany geometrii na charakterystyki 
aerodynamiczne pojazdu.  

W (Bhadra et al., 2017) wykonano symulację numeryczną działania wiatru na kilka najczęściej 
używanych modeli referencyjnych pojazdów szynowych (Ahmed Body, MIRA model, SAE/ NRCC 
body). Na jej podstawie wyznaczono współczynniki aerodynamiczne tych pojazdów. Według (Bhadra 
et al., 2017) zaokrąglony tył, jaki posiada wiele pociągów pasażerskich, powoduje większe wartości 
aerodynamicznego momentu obrotowego, co zwiększa też ryzyko przewrócenia się pojazdu. Zgodnie 
z (Baker, 2010) istnieje jednak możliwość optymalizacji czoła i końca pojazdu szynowego, co pomoże 
również zmniejszyć intensywność wirów powstających po przejeździe pociągu. Wiry takie są 
szczególnie uciążliwe dla pasażerów oczekujących na peronach.  

Według (Kikuchi i Suzuki, 2015) prędkość krytyczna wiatru może zostać zwiększona poprzez 
przyjęcie właściwego przekroju poprzecznego pojazdu szynowego, głównie w obszarze krawędzi 
dachu. Potwierdza to również (Peters, 2004) twierdząc, że wrażliwość pojazdu na działanie wiatru 
bocznego może być znacznie zredukowana przez optymalizację profilu dachu oraz kształtu czoła 
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pojazdu szynowego. W pracy (Peters, 2004) przeprowadzono badania rozkładu ciśnienia oraz 
wizualizację opływu powietrza wokół cylindrycznych części pojazdów. Wykazano, że współczynniki 
aerodynamicznego momentu obrotowego dla różnych rodzajów czoła pociągu mogą znacznie się różnić, 
np. w przypadku zaokrąglonego przekroju dachu następuje redukcja współczynnika aerodynamicznego 
momentu obrotowego pojazdu nawet o 10%.  Tego typu zmiana we współczynniku aerodynamicznym 
jest równoważna dodaniu 6 ton balastu, co jest sposobem na obniżenie wrażliwości pojazdu na działanie 
wiatru bocznego.  

W badaniach w tunelu aerodynamicznym przeprowadzonych w pracy (Deliancourt et al., 2013) 
sprawdzano również wpływ linii dachu na oddziaływania aerodynamiczne na uproszczonym modelu 
pociągu pasażerskiego. Wykonano pomiary sił i momentów aerodynamicznych, rozkładu ciśnienia na 
ścianach pojazdów szynowych oraz wizualizację opływu powietrza. Na podstawie wyników 
stwierdzono, że wymiar szczegółów na dachu ma bardzo duży wpływ na siły i momenty 
aerodynamiczne pojazdu. Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu w funkcji 
kąta β dla różnych rodzajów linii dachu został przedstawiony na rys. 6.3. Wnioski dotyczące znaczącego 
wpływu kształtu dachu pojazdu szynowego na siły aerodynamiczne oddziałujące na wagon potwierdza 
również (Suzuki et al., 2003).  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.3. Wpływ niewielkiej zmiany geometrii przekroju poprzecznego pojazdu (a) na wartość współczynnika 
aerodynamicznego momentu obrotowego ( .����) (b) (Deliancourt et al., 2013) 

W pracy (Bocciolone et al., 2008) sprawdzono wpływ rodzaju pojazdu na współczynniki 
aerodynamiczne – siły bocznej oraz siły pionowej. Przeanalizowane zostały trzy typy pojazdów: dwa 
pociągi wysokiej prędkości ETR480 oraz ETR500, a także jeden pociąg Inter-Regio UIC-Z1 (rys. 6.4).  

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 6.4. Modele pojazdów szynowych: ETR480 (a), ETR500 (b), UIC-Z1 (c) (Bocciolone et al., 2008) 
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Największe różnice pomiędzy współczynnikami aerodynamicznymi zauważyć można porównując 
wyniki dla pociągu Inter-Regio (UIC-Z1) oraz pociągów wysokich prędkości (ETR480, ETR 500) 
(rys. 6.5), szczególnie przy wysokich kątach β. Można wnioskować, że różnice te spowodowane są 
głownie różną geometrią pojazdów – pociągi wysokiej prędkości (ETR480, ETR500) mają podobną 
geometrię, natomiast znacznie się różnią od pociągu Inter-Regio (UIC-Z1). Pojazd UIC-Z1 ma 
zaokrąglony dach a jego powierzchnia jest bardziej chropowata niż w przypadku pociągów wysokich 
prędkości. Powoduje to zmianę miejsca oderwania się wiru i wynikający z tego inny ślad 
aerodynamiczny. W (Bocciolone et al., 2008) zauważono, że przy wysokich kątach β współczynniki 
aerodynamiczne są zależne głównie od rozmiaru śladu aerodynamicznego.  

Można więc stwierdzić, że kształt pojazdu ma znaczenie głównie przy wyższych kątach β (powyżej 
30°). Przy niskich kątach β (poniżej 30°) nie zauważa się wpływu kształtu pojazdu na współczynniki 
aerodynamiczne.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.5. Współczynniki aerodynamiczne uzyskane dla różnych typów pojazdów szynowych (ETR480, ETR500, UIC-Z1 – 
opis w tekście): współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �)  (b) (Bocciolone et al., 2008) 

Warto zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego czy badania przeprowadzane są na 
pojedynczym wagonie czy na szeregu wagonów pojawiają się ogromne różnice w kształtowaniu się 
opływu powietrza wokół pojazdu oraz we współczynnikach aerodynamicznych (Soper, 2014). Duże 
zmiany w charakterystykach aerodynamicznych są również widoczne w zależności od położenia 
wagonu w składzie pociągu (np. pierwszy i drugi wagon) (Bocciolone et al., 2008) (rys. 6.6).  

a) 

 

b) 
 

 

Rys. 6.6. Współczynniki aerodynamiczne wyznaczone dla pierwszego oraz drugiego wagonu: współczynnik siły bocznej ( �)  
(a), współczynnik siły pionowej ( �)  (b) (Bocciolone et al., 2008) 

Różnica ta spowodowana jest nie tylko inną geometrią pierwszego (lokomotywa) i drugiego 
wagonu, ale także różnymi warunkami brzegowymi każdego z nich. Drugi z wagonów poddany jest 
działaniu mniejszych sił oporu aerodynamicznego ponieważ – w przeciwieństwie do wagonu 
pierwszego – wiatr nie działa na jego powierzchnię czołową. Ponadto drugi wagon znajduje się w cieniu 
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aerodynamicznym pierwszego. Z kolei na wykresach współczynników aerodynamicznych pierwszego 
pojazdu widać charakterystyczne przejście z zachowania się pojazdu jako ciała opływowego w ciało 
słaboopływowe (przy kącie �=50°). 

Na rys. 6.7 przedstawione są wykresy współczynników aerodynamicznej siły pionowej oraz 
momentu obrotowego dla lokomotywy oraz wagonu (Cheli et al., 2010). Zauważa się różnice nie tylko 
jeśli chodzi o wartości współczynników aerodynamicznych, ale i trend krzywych w zależności od kąta β. 

a) 

 

b) 

 

Rys.6.7. Współczynniki aerodynamiczne wyznaczone dla lokomotywy oraz wagonu: współczynnik siły pionowej ( �) (a), 
współczynnik momentu obrotowego ( .����)  (b) (Cheli et al., 2010) 

Sprawdzając wpływ rozstawu kontenerów na wagonach wykazano, że istnieją duże różnice 
w opływie powietrza wokół wagonu towarowego dla różnych ustawień. Spowodowane jest to tym, że 
przy zmianie liczby kontenerów na platformach, znacznie zmienia się również kształt opływanego 
pojazdu jako całości. Przy mniejszej liczbie kontenerów na platformach przepływ powietrza jest 
bardziej turbulentny, a warstwa przyścienna o wysokiej turbulencji jest większa (Soper et al., 2014). 
Badania opływu powietrza wokół różnych rodzajów pojazdów szynowych w skali naturalnej wykazały 
również, że większe odstępy między wagonami powodują dużo wyższe prędkości opływu powietrza 
w warstwie przyściennej wagonu. Podobna sytuacja ma miejsce gdy kształt wagonu jest nieopływowy 
(Soper i Baker, 2017, Flynn et al., 2014).  

W pracy (Soper et al., 2015) przeprowadzono badania wpływu rozkładu kontenerów na długości 
pociągu oraz załadunku wagonów na współczynniki aerodynamiczne na 3 różnych zestawach składu 
pociągu. W zestawie 1 kontenery zostały rozstawione regularnie na wagonach, pomiędzy kontenerami 
nie było dodatkowych przerw, a wagon pomiarowy był w 100% załadowany. Kontenery w zestawach 2 
i 3 zostały rozstawione nieregularnie, a wagon pomiarowy załadowany był w 66%,. Zestawy 2 i 3 
różniły się między sobą sposobem rozstawienia kontenerów na wagonach (rys. 6.8).  

 

Rys. 6.8. Rozłożenie kontenerów w składzie pociągu: zestaw 1 o 100% załadowaniu wagonu (a), zestaw 2 o 66% 
załadowaniu wagonu (b), zestaw 3 o 66% załadowaniu wagonu (c) (kolorem czerwony oznaczono wagon pomiarowy) 

(Soper et al., 2015) 
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Wyniki pomiarów przedstawione na rys. 6.9 pokazują znaczące różnice w wartościach 
współczynników sił i momentów aerodynamicznych w zależności od konfiguracji rozstawu kontenerów 
i obciążenia wagonu pomiarowego. Można zauważyć, że większe wartości współczynników występują, 
gdy załadowanie wagonu jest mniejsze (zestawy 2 i 3). Różnica we współczynnikach dla zestawu 2 i 3 
wynika z różnego rozstawu kontenerów w składzie pociągu. W sytuacji, gdy pusta powierzchnia przed 
wagonem pomiarowym jest większa, zwiększają się również współczynniki aerodynamiczne 
(zestaw 3). W przypadku zestawów 1 i 2 kontener znajdujący się przed wagonem pomiarowym wpływa 
na zmniejszenie działania wiatru na ten wagon. Ułożenie kontenerów w zestawie 3 nie powoduje takiego 
efektu, a duże wartości współczynników aerodynamicznych spowodowane są odrywaniem się wirów.  

 

Rys.6.9. Współczynniki aerodynamiczne: siły bocznej ( �), siły pionowej ( �) i aerodynamicznego momentu obrotowego 
wyznaczonego w punkcie obrotu ( .����,���) (oznaczono niepewności dla każdego z wyników) (Soper et al., 2015) 

6.3. Konfiguracja linii kolejowej  

Charakterystyki aerodynamiczne pojazdów szynowych przy działaniu wiatru bocznego zależą nie 
tylko od jego kształtu, ale także od konfiguracji linii kolejowej, po której się porusza (Dorigatti 
et al., 2012). Pojazd szynowy jest szczególnie narażony na przewrócenie się, gdy wystawiony jest na 
działanie wiatru jadąc przez takie fragmenty trasy jak mosty, nasypy, wzdłuż klifu lub wysokiego 
wybrzeża (narażenie na większe podmuchy wiatru), doliny (zwężenie przepływu strumienia powietrza) 
lub teren płaski (większa prędkość średnia wiatru na poziomie terenu) (Cheli et al., 2011, Duan 
i Ma, 2017). Specyficzne warunki na trasie linii kolejowej mogą powodować lokalne zwiększenie 
prędkości wiatru. Ponadto następuje interakcja pomiędzy wiatrem, pociągiem oraz elementem linii 
kolejowej, np. mostem. Opływ powietrza wokół pojazdu szynowego jest wówczas inny, co wpływa 
także na siły aerodynamiczne (He et al., 2014). Oceniając bezpieczeństwo pojazdów szynowych przy 
działaniu wiatru trzeba zatem uwzględnić wpływ konfiguracji linii kolejowej (Suzuki et al., 2003).  

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) podstawową konfiguracją linii kolejowej jaka powinna być 
zbadana jest pojazd poruszający się po pojedynczej linii kolejowej. Można również wziąć po uwagę 
kilka dodatkowych sytuacji: teren płaski (brak podsypki i szyn) z przerwą nad terenem o wysokości 
szyn i bez przerwy, podwójną linię kolejową na terenie płaskim i na nasypie z możliwością 
uwzględnienia przechyłki toru.  

W dotychczas przeprowadzonych badaniach spotykanych w literaturze wyróżnia się 3 główne typy 
konfiguracji linii kolejowej: teren płaski, wiadukt i nasyp. Różnica w charakterystykach 
aerodynamicznych pojazdu przy poszczególnych konfiguracjach polega głównie na tym, że 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu szynowego jest zależny od efektu 
przyspieszenia prędkości wiatru związanego z konfiguracją. Stąd według (Bhadra et al., 2017) płaskie 
ukształtowanie terenu (ang. flat ground scenario) jest mniej krytyczne z punktu widzenia ryzyka 
przewrócenia się pojazdu szynowego niż konfiguracja uwzględniająca nasyp kolejowy. 

Na rys. 6.10 przedstawiono różnice we współczynnikach aerodynamicznych – siły pionowej oraz 
momentu obrotowego – uzyskanych dla konfiguracji płaskiego gruntu z szynami (ang. flat ground with 
rail ) oraz dla konfiguracji podsypki z szynami (ang. balast & rail) (Cheli et al., 2010). Największe 
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różnice zauważyć można w przypadku współczynnika aerodynamicznej siły pionowej – przy niskich 
kątach β różnice są niewielkie, natomiast przy wyższych kątach β widać duży wpływ podsypki na 
wartość współczynnika. Związane jest to z tym, że podsypka zmienia przepływ powietrza w strefie 
podwozia pojazdu, co z kolei wpływa głównie na aerodynamiczną siłę pionową.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.10. Współczynniki aerodynamiczne dla konfiguracji płaskiego gruntu z szynami oraz podsypki z szynami: 
współczynnik siły pionowej ( �) (a), współczynnik momentu obrotowego ( .����) (b) (Cheli et al., 2010) 

W (Cheli et al., 2010) przeprowadzono również pomiary w tunelu aerodynamicznym 
współczynników aerodynamicznych dla pociągu ETR500 znajdującego się na wiadukcie i nasypie oraz 
zgodnie ze standardowymi konfiguracjami linii kolejowej według (PN-EN 14067-6, 2010). Oceniono 
również wpływ samej konfiguracji linii kolejowej poprzez badania tych konfiguracji bez modelu 
pojazdu szynowego. Badania dla wiaduktu pokazały, że dla kąta β do 40° efekty wpływu wiaduktu na 
pole przepływu powietrza są pomijalne. Współczynnik aerodynamicznej siły pionowej oraz 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego zmierzone dla tych kątów β w sytuacji 
wiaduktu są podobne do tych zmierzonych dla płaskiego terenu (rys. 6.11).  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.11. Współczynniki aerodynamiczne lokomotywy pojazdu szynowego dla terenu płaskiego oraz wiaduktu, gdy pojazd 
znajduje się po stronie nawietrznej lub zawietrznej: współczynnik siły pionowej ( �) (a), współczynnik momentu 

obrotowego ( .����) (b) (Cheli et al., 2010) 

Podobne wnioski można wyciągnąć analizując wyniki dla sytuacji, gdy pojazd znajduje się na 
terenie płaskim oraz na nasypie kolejowym (ang. embankment), jednak tutaj wpływ konfiguracji jest 
mało zauważalny tylko dla kąta β do około 20° (rys. 6.12) (Cheli et al., 2010).  
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.12. Współczynniki aerodynamiczne lokomotywy pojazdu szynowego dla terenu płaskiego oraz nasypu dla prędkości 
referencyjnej zmierzonej przed modelem (����+) lub dla prędkości referencyjnej zmierzonej na szczycie nasypu (�����), gdy 

pojazd znajduje się po stronie zawietrznej: współczynnik siły pionowej ( �) (a), współczynnik momentu 
obrotowego ( .����) (b) (Cheli et al., 2010) 

Na rys. 6.13 przedstawiono wykresy współczynników aerodynamicznych – siły bocznej oraz siły 
pionowej – dla pierwszego wagonu pojazdu szynowego umieszczonego po stronie nawietrznej nasypu 
i wiaduktu (Bocciolone et al., 2008). Modele wiaduktu i nasypu miały tą samą wysokość. Przy niskich 
kątach β zauważa się, że oba współczynniki są nieco większe dla sytuacji nasypu. Z kolei konfiguracja, 
gdy model pojazdu umieszczony jest na wiadukcie jest bardziej niekorzystna dla wyższych kątów β.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.13. Współczynniki aerodynamiczne otrzymane dla pojazdu umieszczonego po stronie nawietrznej  nasypu i wiaduktu: 
współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b) (Bocciolone et al., 2008) 

W (Bocciolone et al., 2008) zwrócono uwagę na to, że w przypadku wiaduktu na siły 
aerodynamiczne najbardziej wpływa wysokość pomostu. Jednak wpływ ten zauważalny jest dopiero 
przy wyższych kątach β, gdy pojazd szynowy zachowuje się jak ciało słaboopływowe (dla 
analizowanego w (Bocciolone et al., 2008)  pojazdu szynowego przy kątach β powyżej 45°). Wiadukt 
powoduje zmianę wielkości śladu aerodynamicznego, przez co wpływa również na siły 
aerodynamiczne. Z kolei w przypadku konfiguracji nasypu kolejowego siły aerodynamiczne zależne są 
od efektu przyspieszenia spowodowanego przez nasyp, na które wpływ ma nachylenie zbocza nasypu, 
jego wysokość oraz strona względem kierunku wiatru, po której umieszczony jest pojazd (nawietrzna 
lub zawietrzna).  

Wpływ nasypu na współczynniki aerodynamiczne został także przeanalizowany w (Noguchi 
et al., 2017). W pracy tej zwrócono uwagę na to, że wykonując pomiary na nieruchomym modelu 
pojazdu szynowego umieszczonym na nasypie o skończonej długości zaniedbuje się dwa elementy. Po 
pierwsze nie symuluje się względnego ruchu między pojazdem szynowym a nasypem, co jest trudne do 
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wykonania ze względu na wymiary tuneli aerodynamicznych. Problem uwzględnienia prędkości 
poruszania się pojazdu w badaniach modelowych zostanie omówiony w dalszej części. 

Drugim zaniedbaniem jest zaburzenie przepływu powietrza powstające na końcu długości nasypu. 
W pracach (Schober et al., 2010, Diedrichs et al., 2007) zauważono, że nasyp o skończonej długości, 
który nie dochodzi do ścian bocznych tunelu aerodynamicznego powoduje nieprawdziwy opływ po 
stronie zawietrznej modelu nasypu. Natomiast jeśli model nasypu jest wydłużony do ścian bocznych 
tunelu (pseudo-nieskończony nasyp), to wówczas opływ wokół tego nasypu jest przybliżony do 
rzeczywistego (Tomasini et al., 2014). 

W (Tomasini et al., 2014) sprawdzono wpływ modelowania końca nasypu kolejowego na wartości 
współczynników aerodynamicznych. Założono, że sytuacją najlepiej odwzorowującą rzeczywistość jest 
nasyp rozciągający się na całą szerokość tunelu aerodynamicznego (oznaczony na wykresach jako ww). 
Inne sytuacje, które zostały wzięte pod uwagę są oznaczone następująco: FL – nasyp o skończonej 
długości, N45 – koniec nasypu nachylony pod kątem 45°, N30 – koniec nasypu nachylony pod 
kątem 30°, N45L – koniec nasypu nachylony pod kątem 45° z wydłużoną częścią przed czołem pojazdu 
szynowego. Modele poszczególnych wersji nasypu wykorzystane w badaniach zostały przedstawione 
na rys. 6.14. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

Rys. 6.14. Modele końca nasypu kolejowego: ww (a), FL (b), N45 (c),  N30 (d), N45L (e), (opis oznaczeń w tekście) 
(Tomasini et al., 2014) 
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Biorąc pod uwagę współczynniki aerodynamicznej siły bocznej oraz aerodynamicznego momentu 
obrotowego przedstawione na rys. 6.15, które są najbardziej istotne w analizie ryzyka przewrócenia się 
wagonów kolejowych, można zauważyć, że przy niskich kątach β istnieje dobra zgodność pomiędzy 
wynikami w sytuacji referencyjnej (ww) oraz w sytuacjach gdy nasyp zakończony jest w sposób pochyły 
(N30, N45, N45L). Różnice pojawiają się w przypadku kąta β, dla którego osiągnięta jest maksymalna 
wartość współczynnika – wówczas aerodynamika pojazdu jest bardzo wrażliwa na warunki przyścienne, 
stąd różnice w wynikach są bardziej prawdopodobne.  

Wyniki otrzymane dla nasypu o skończonej długości (FL) przy niskich kątach β znacznie różnią się 
od tych otrzymanych w sytuacji referencyjnej (ww), z kolei przy wyższych kątach β są zbliżone do 
sytuacji referencyjnej (ww). Efekt wpływu sposobu zakończenia nasypu kolejowego jest zatem dużo 
mniejszy dla większych kątów β.  

Biorąc pod uwagę samo nachylenie nasypu, to w przypadku aerodynamicznej siły bocznej oraz 
aerodynamicznego momentu obrotowego mniejsze nachylenie nasypu (N30) daje wyniki bliższe 
sytuacji referencyjnej (ww) niż nachylenie większe (N45). Ponadto sytuacja, gdy nasyp po stronie 
nawietrznej jest wydłużony (N45L) również bardziej odpowiada rzeczywistości niż sytuacja, gdy jest 
on krótszy (N45). 

a) 

 

b) 
 

 
c) 

 

Rys. 6.15. Współczynniki aerodynamiczne: siły bocznej ( �) (a), siły pionowej ( �) (b), momentu obrotowego liczonego 
względem wysokości główki szyny po stronie zawietrznej pojazdu (�����,���) (c) przy konfiguracji nasypu kolejowego 

(oznaczenia jak w tekście) (Tomasini et al., 2014) 

Ostatecznie, z wyjątkiem sytuacji skończonego nasypu kolejowego (FL), wszystkie pozostałe 
sytuacje wykazują dobrą zgodność wyników z referencyjną sytuacją nasypu (ww), a błąd pomiędzy 
nimi wynosi ∓10%. Warto również zauważyć, że współczynnik aerodynamicznej siły pionowej jest 
mniej wrażliwy na sposób zakończenia modelu nasypu kolejowego niż współczynnik aerodynamicznej 
siły bocznej. 

Długość od końca nasypu do czoła pojazdu szynowego ma również duże znaczenie w wyznaczaniu 
współczynników aerodynamicznych w przypadku konfiguracji nasypu kolejowego. Wraz z jej zmianą 



40 
 

zmienia się kąt β, dla którego występuje największa wartość współczynników aerodynamicznych 
a zatem następuje przejście z zachowania pojazdu jako ciała opływowego na słaboopływowe.  

W (Tomasini et al., 2014) autorzy słusznie zwracają uwagę, że w procedurze badań przedstawionej 
w TSI (TSI nr 1302/2014) nie zostało zdefiniowane jaka powinna być długość modelu do badań, długość 
nasypu oraz szerokość tunelu aerodynamicznego. Z kolei w (PN-EN 14067-6, 2010) wprowadzono 
jedynie wymagania dotyczące odległości pomiędzy końcem nasypu od strony czoła pojazdu szynowego 
i czołem modelu pojazdu szynowego (powyżej 8 m w skali rzeczywistej) oraz stosunku całkowitej 
długości modelu do szerokości tunelu (poniżej 0,75). Zgodnie z (Tomasini et al., 2014) zachowanie 
drugiego z warunków jest wystarczające, aby odległość modelu od ścian bocznych tunelu nie miała 
znaczącego wpływu na oddziaływania aerodynamiczne, natomiast minimalna wartość odległości 
pomiędzy końcem nasypu i czołem modelu ustalona w (PN-EN 14067-6, 2010) jako 8 m jest zbyt mała.  

Przekrój poprzeczny nasypu ma również duży wpływ na charakterystyki aerodynamiczne pojazdu 
szynowego. Zauważono, że im bardziej nasyp jest stromy tym większa jest wypadkowa aerodynamiczna 
siła boczna (Noguchi et al., 2017, Bhadra et al., 2017). Zwiększa się ona również wraz z wysokością 
samego nasypu (Suzuki et al., 2003). Pochylenie nasypu powoduje przyspieszenie prędkości przepływu 
powietrza, porównując z gruntem płaskim, dlatego nasypy są miejscami szczególnie niebezpiecznymi 
ze względu na zwiększone ryzyko występowania wypadków spowodowanych działaniem wiatru 
(Noguchi et al., 2017).  

W (Cheli et al., 2010) sprawdzono wpływ warunków brzegowych wiaduktu na pole prędkości 
wiatru. Wykorzystano przy tym model wiaduktu z pochyłym zakończeniem oraz bez pochyłego 
zakończenia (rys. 6.16). Nad wiaduktem oraz przed nim zmierzono trzy składowe prędkości wiatru. 

 

Rys. 6.16. Konfiguracja modelu wiaduktu z zakończeniem pochyłym (ang. nose) (Cheli et al., 2010) 

Na rys. 6.17 przedstawiono stosunek pionowej i poziomej składowej pola prędkości wiatru 
zmierzonej nad wiaduktem oraz przed wiaduktem dla pochyłego (ang. nose) i prostego zakończenia 
wiaduktu (ang. without nose).   

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.17. Stosunek składowych pola prędkości wiatru zmierzonych przed (v1, w1) oraz nad (v2, w2) wiaduktem: 
pozioma v (a), pionowa w (b), dla dwóch wariantów zakończenia wiaduktu: pochyłego oraz prostego (Cheli et al., 2010) 

Na podstawie wykresów nie zauważa się wpływu sposobu zakończenia wiaduktu (pochyłe, proste) 
na wyniki przy sprawdzanych kątach β. Ponadto można zauważyć, że składowa pozioma prędkości 
wiatru zmierzona nad i przed wiaduktem jest prawie taka sama aż do kąta β=35°. Dla wyższych kątów β 
prędkość pozioma nad wiaduktem jest wyższa niż przed wiaduktem. Jeśli chodzi o składową pionową 
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prędkości wiatru mierzoną nad wiaduktem, to dla kątów β powyżej 30° jest ona o około 5% niższa niż 
przed wiaduktem. Na postawie badań przeprowadzonych w (Cheli et al., 2010) można ogólnie 
stwierdzić, że wpływ wiaduktu na pole prędkości wiatru do kąta β około 35° jest zaniedbywalny. 

6.4. Chropowatość terenu  

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) badając odporność pojazdów szynowych na działanie wiatru 
bocznego należy uwzględnić jedynie jednorodny przepływ powietrza. Podejście to stosowane jest 
ponieważ zakłada się, że daje ono bardziej niekorzystne wyniki badań. Nie można pominąć jednak tego, 
że współczynniki aerodynamiczne pojazdu zależą od ukształtowania terenu i intensywności turbulencji 
przepływu powietrza. Co więcej, założenie z (PN-EN 14067-6, 2010), że symulując w badaniach 
jednorodne pole wiatru jest się po stronie bezpiecznej, okazuje się nie zawsze spełnione.  

W przypadku wiatru o dużej turbulencji wymiar wzbudzonych wirów, który związany jest ze skalą 
symulowanej turbulencji, ma duży wpływ na siły aerodynamiczne działające na obiekt badań. Jest to 
główny powód różnic pomiędzy współczynnikami aerodynamicznymi mierzonymi w warunkach 
turbulentnych i bez turbulencji. Według (Robinson, 1987) duże skale długości korelacji (ang. integral 
lenght scales) w turbulentnym polu powietrza zwiększają aerodynamiczne siły boczne podczas gdy małe 
skale dają efekt odwrotny.  

Na rys. 6.18 przedstawiono wykresy współczynnika krytycznej prędkości wiatru zdefiniowanego 
jako stosunek prędkości krytycznej wiatru w warunkach przepływu jednorodnego do prędkości 
krytycznej wiatru przy symulacji warstwy przyziemnej (Kikuchi i Suzuki, 2015). Minimalna krytyczna 
prędkość wiatru powodująca przewrócenie się pojazdu szynowego wyznaczona przy użyciu 
współczynników aerodynamicznych uzyskanych w badaniach z przepływem jednorodnym i tych 
z symulacją warstwy przyziemnej różni się do 5%. Gdy prędkość poruszania się pojazdu jest mniejsza 
niż 50 km/h, bardziej konserwatywne wyniki uzyskiwane są przy przepływie jednorodnym. Natomiast 
dla prędkości pojazdu powyżej 50 km/h niższe minimalne prędkości krytyczne wiatru uzyskiwane są 
przy symulacji przepływu turbulentnego (rys.6.18 a). Minimalna wartość prędkości krytycznej wiatru 
otrzymana została przy wyższych kątach napływu wiatru (��).  

a) b) 

Rys. 6.18. Porównanie przepływu jednorodnego oraz przepływu z symulacją atmosferycznej warstwy przyziemnej 
w zależności od: projektowej prędkości pojazdu (�
�) (a), kąta napływu wiatru (��) (b) (Kikuchi i Suzuki, 2015) 

Kąt napływu wiatru �� również różnicuje wyniki współczynnika prędkości krytycznej z uwagi na 
symulację turbulencji (rys.6.18 b). Przy niskich kątach �� bardziej niekorzystne wyniki uzyskiwane są 
przy przepływie turbulentnym. Wówczas im większa jest prędkość pojazdu tym bardziej 
konserwatywne wyniki otrzymywane są przy przepływie turbulentnym. Z kolei dla wyższych kątów �� 
i niskiej prędkości pojazdu niższe prędkości krytyczne wiatru uzyskiwane są przy  przepływie 
jednorodnym .  

Na rys. 6.19 przedstawiono stosunki współczynników aerodynamicznych: siły bocznej, siły 
pionowej i momentu obrotowego, w funkcji kąta β w sytuacji przepływu jednorodnego i przepływu 
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z symulacją warstwy przyziemnej (Kikuchi i Suzuki, 2015). Można zauważyć, że największa zależność 
współczynników aerodynamicznych od turbulencji przepływu powietrza występuje dla kątów β 
z zakresu 60°-120°. Przy kątach β do 50° współczynnik aerodynamicznej siły bocznej oraz 
współczynnik momentu obrotowego są mniejsze w przypadku przepływu jednorodnego. Natomiast dla 
kątów β powyżej 50° mniejsze współczynniki aerodynamiczne powoduje przepływ turbulentny. 
Oznacza to, że przy niższych kątach β bardziej konserwatywne wyniki uzyskiwane są w sytuacji 
przepływu turbulentnego, natomiast przy wyższych kątach β w sytuacji przepływu jednorodnego. 

 

Rys. 6.19. Porównanie przepływu jednorodnego oraz przepływu z symulacją atmosferycznej warstwy przyziemnej: siły 
i moment aerodynamiczny (Kikuchi i Suzuki, 2015) 

W przypadku pojazdu szynowego stojącego na nasypie wykazano, że zmiana turbulencji przepływu 
powietrza ma wpływ na współczynnik aerodynamicznej siły bocznej i współczynnik aerodynamicznego 
momentu obrotowego. W przypadku współczynnika aerodynamicznej siły pionowej turbulencja ma 
znacznie mniejszy wpływ (Noguchi et al., 2017).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. 6.20. Współczynniki  aerodynamiczne uzyskane przy przepływie o niskiej i wysokiej turbulencji w konfiguracji modelu 
na wiadukcie: współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b), współczynnik momentu 

obrotowego ( .����) (c) (Bocciolone et al., 2008) 
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W pracy (Bocciolone et al., 2008) również sprawdzono wpływ warstwy przyściennej na 
współczynniki aerodynamiczne. Pomiary przeprowadzono na modelu umieszczonym na wiadukcie 
kolejowym w warunkach różniących się ze względu na turbulencję, która na referencyjnej wysokości 
40 cm wynosiła odpowiednio: 2% – warunki niskiej turbulencji, 26% – warunki wysokiej turbulencji. 
Wyniki badań przedstawiono na rys. 6.20. W przypadku wysokiej turbulencji współczynniki 
aerodynamiczne osiągają maksymalne wartości przy kącie β=65°÷70°, natomiast w przypadku niskiej 
turbulencji przy kącie β=45°÷50°. W przypadku niskich kątów β (do 50°, gdy pojazd zachowuje się jak 
ciało opływowe) krzywe dla obu rodzajów warstwy przyściennej osiągają podobne wartości. Z kolei 
przy wysokich kątach β (powyżej 50°, gdy pojazd zachowuje się jak ciało słaboopływowe) można 
zauważyć, że współczynniki aerodynamiczne zależą od warstwy przyściennej. W przypadku wyższych 
kątów β ślad aerodynamiczny po stronie zawietrznej pojazdu jest szeroki, a wielkość śladu 
aerodynamicznego ma znaczny wpływ na pionową i boczną siłę aerodynamiczną.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z (Robinson, 1987) podczas symulacji warstwy 
przyściennej należy mieć na uwadze podłużną skalę długości korelacji, od której zależy rozmiar 
wzbudzonych wirów w śladzie aerodynamicznym pojazdu. W pracy (Bocciolone et al., 2008) podłużna 
skala długości korelacji jest duża, co potwierdza wzrost siły bocznej (ale również siły pionowej) 
w sytuacji wysokiej turbulencji.  

W pracy (Misu i Ishihara, 2012) zaproponowano metodę przewidywania współczynników 
aerodynamicznych pojazdu poruszającego się. Potrzebne do tego są jednak współczynniki 
aerodynamiczne uzyskane dla przepływu jednorodnego i turbulentnego.  Z kolei w (Nagumo 
i Ishihara, 2017) opracowano model szacowania współczynnika aerodynamicznej siły bocznej 
w przepływie turbulentnym na podstawie wyników uzyskanych w badaniach w tunelu 
aerodynamicznym dla przepływu jednorodnego. Przy opracowaniu tego modelu wzięto pod uwagę 
cztery główne czynniki, które powodują różnice w sile bocznej w przepływie turbulentnym 
i jednorodnym, tj. profil pionowy prędkości wiatru, energię wiatru, chwilowy kąt napływu wiatru, 
ciśnienie wokół pojazdu. Zgodność tej metody z wynikami badań jest wysoka.  

6.5. Ruch pojazdu 

Badania w tunelu aerodynamicznym, w wyniku których wyznacza się współczynniki 
aerodynamiczne zgodnie z dokumentami normowymi (PN-EN 14067-6, 2010, TSI nr 1302/2014) są 
obecnie przeprowadzane na pojazdach nieruchomych. Prędkość strumienia powietrza symulowana 
w tunelu aerodynamicznym odpowiada wówczas względnej prędkości wiatru w rzeczywistości 
wynikającej z prędkości poruszania się pociągu i wiatru (por. rys. 4.5.). 

 

Rys. 6.21. Współczynniki aerodynamiczne dla modelu nieruchomego oraz modelu poruszającego się: współczynnik siły 
bocznej ( �), współczynnik siły pionowej ( �), współczynnik momentu obrotowego ( .����), współczynnik momentu 

obrotowego na wysokości główki szyny po stronie zawietrznej ( .����,���) (oznaczono niepewności dla każdego z wyników) 
(Dorigatti et  al., 2015) 

Właściwa symulacja względnego ruchu pomiędzy pojazdem i podłożem możliwa jest przy użyciu 
w badaniach modelu poruszającego się (Flynn et al., 2014). Jednak zgodnie z (Bocciolone et al., 2008, 
Dorigatti et al., 2015) wpływ poruszania się pojazdu szynowego na współczynniki aerodynamiczne nie 
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jest duży. Według (Dorigatti et  al., 2015) różnice w rozkładzie ciśnienia dla pojazdu poruszającego się 
i nieruchomego można zauważyć jedynie na powierzchni czoła oraz na podwoziu pojazdu szynowego. 
Z kolei, jeśli chodzi o współczynniki sił i momentów aerodynamicznych to wykazują one dużą zgodność 
(rys. 6.22). Niewielkie różnice między nimi są na poziomie niepewności pomiarowych. Na podstawie 
tych wyników można stwierdzić, że upraszczanie zjawiska działania wiatru na pojazd szynowy podczas 
badań w tunelu aerodynamicznym poprzez nieuwzględnianie jego ruchu nie powoduje błędów.  

 

Rys. 6.22. Stanowisko do pomiarów działania wiatru na model poruszającego się pojazdu (Bocciolone et al., 2008) 

W pracy (Bocciolone et al., 2008) sprawdzono również różnice we współczynnikach 
aerodynamicznych uzyskanych dla pierwszego oraz drugiego wagonu w ciągu pojazdu w sytuacji, gdy 
model był nieruchomy oraz gdy poruszał się (rys. 6.23). Ruch pojazdu został zrealizowany poprzez 
zjazd modelu z rampy. Model przyspieszał zjeżając z rampy, po czym przejeżdżał przez tunel, 
a następnie od razu poddawany był działaniu wiatru bocznego (rys. 6.22). Symulowana sytuacja jest 
jedną z najbardziej niekorzystnych ze względu na ryzyko przewrócenia się pojazdu. Badania z modelem 
poruszającym się wykonano w warunkach niskiej turbulencji.  

a)  

 

b)  

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 6.23. Współczynniki aerodynamiczne dla modelu pojazdu szynowego nieruchomego oraz poruszającego się: 
współczynnik siły bocznej ( �) dla pierwszego (a) oraz drugiego wagonu (b), współczynnik siły pionowej ( �) dla 

pierwszego (c) oraz drugiego wagonu (d) (Bocciolone et al., 2008) 
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Porównując wyniki przedstawione na rys. 6.23 można zauważyć, że ruch pojazdu nie ma 
znaczącego wpływu na współczynniki sił aerodynamicznych. Niewielkie różnice między wynikami dla 
modelu poruszającego się i stacjonarnego mogą wynikać z procedury pomiarów dla poruszającego się 
pojazdu, np. niskiej prędkości pojazdu, nierówności w modelu linii kolejowej.   

Uwzględnienie ruchu pojazdu ma również związek z symulacją warstwy przyściennej. Przy 
zastosowaniu tej samej warstwy przyściennej profil wiatru działającego na pojazd poruszający się 
będzie bardziej jednorodny i o niższej turbulencji niż profil wiatru działającego na pojazd nieruchomy. 
Zatem gdy w tunelu aerodynamicznym symulowane jest działanie wiatru na nieruchomy model pojazdu 
szynowego z uwzględnieniem warstwy przyściennej odpowiadającej danej kategorii terenu w naturze, 
to wówczas wagon zostaje poddany działaniu wiatru o wyższej turbulencji niż w rzeczywistości, gdy 
pojazd się porusza (Noguchi et al., 2017, Dorigatti et  al., 2015) (rys. 6.24).  

Biorąc powyższe pod uwagę rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wykonywanie badań na 
stacjonarnym modelu pojazdu szynowego, z uwzględnieniem warstwy przyściennej o nieco niższej 
chropowatości niż w rzeczywistości.  

 
Rys. 6.24. Profil pionowy średniej prędkości wiatru działający na pojazd szynowy w sytuacji gdy badania 

prowadzone są na modelu nieruchomym lub ruchomym, gdzie: ���� – prędkość wiatru (�) mierzona na wysokości 

referencyjnej ���� = 3 $, wysokość – określa wysokość nad podłogą tunelu aerodynamicznego (Dorigatti et al., 2015) 

6.6. Liczba Reynoldsa 

Liczba Reynoldsa jest ważnym kryterium podobieństwa w symulacji przepływów z uwagi na siły 
tarcia wynikające z lepkości płynu. Od wartości liczby Reynoldsa zależy np. rodzaj przepływu 
(laminarny, turbulentny) i sposób formowania się wirów, a jest to szczególnie ważne, gdy poruszające 
się powietrze trafi na przeszkodę. Bezwymiarowa liczba Reynoldsa (12) w przypadku przepływu 
powietrza zdefiniowana jest następująco (Reynolds, 1883): 

12 = �3D5 = �� ∙ �3D6  (6.1) 

gdzie: �3  – średnia prędkość strumienia powietrza, 7 – wymiar charakterystyczny przekroju, 5 – lepkość 
kinematyczna powietrza, �� – gęstość powietrza atmosferycznego,  6 – lepkość dynamiczna powietrza.  

Spełnienie równości liczby Reynoldsa w pomiarach modelowych i w naturze jest prawie 
niemożliwe. Wymagałoby to zwiększenia prędkości wiatru symulowanej w tunelu aerodynamicznym 
w stosunku do prędkości wiatru w naturze o odwrotność zastosowanej w badaniach skali geometrycznej. 
W badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym działania wiatru na wagony towarowe zakłada 
się, że niespełnienie kryterium liczby Reynoldsa nie będzie prowadziło do znaczących błędów. 
Założenie to oparte jest na wynikach wielu prac badawczych i wynikającego z nich wniosku, że 
w przypadku ciał słabo-opływowych (np. wagony towarowe) nie występuje zjawisko kryzysu opływu. 
(Bocciolone et al., 2008, Suzuki et al., 2003, Kikuchi i Suzuki, 2015). 

Formowanie się warstwy przyściennej wokół pojazdu szynowego w skali modelowej i naturalnej 
różni się nieznacznie, co może mieć wpływ na przepływ w bliskim śladzie aerodynamicznym pojazdu. 
Jednak według (Sterling et al., 2008, Gilbert et al., 2012) w badaniach modelowych wszystkie 
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najważniejsze charakterystyki opływu powietrza wokół wagonu są odwzorowane. Ponadto pomiary na 
modelach w skali we właściwy sposób symulują wszystkie z wielkoskalowych cech porywu wiatru 
występujących w skali naturalnej (Sterling et al., 2008).  

Według (PN-EN 14067-6, 2010) w badaniach modelowych w tunelach aerodynamicznych 
krytycznej prędkości wiatru pojazdów szynowych przy jednorodnym profilu wiatru 12 powinna 
wynosić przynajmniej 2,5 ∙ 105.  Natomiast na podstawie (Kikuchi i Suzuki, 2015) można wnioskować, 
że minimalna wartość liczby Reynoldsa w badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym przy 
symulacji warstwy przyziemnej wynosi 7,7 ∙ 104 lub mniej.  

W innych pracach badawczych sprawdzano również wpływ Re na wartości współczynników 
aerodynamicznych. Zgodnie z (Noguchi et al., 2017) prędkość wiatru, przy której wykonywane są 
pomiary w tunelu aerodynamicznym (20, 25, 30 m/s) ma marginalny wpływ na współczynniki 
aerodynamiczne. Z kolei według (Bocciolone et al., 2008) przy niskich kątach β współczynniki 
aerodynamiczne nie zależą od liczby Reynoldsa (rys. 6.25). Jednak (Bocciolone et al., 2008) zauważa, 
że w sytuacji, gdy współczynniki mają wysokie wartości, a kąty β są duże, zależność od liczby 
Reynoldsa powinna zostać dokładnie zbadana. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 6.25. Współczynniki aerodynamiczne: siły bocznej ( �) (a, c) i siły pionowej ( �) (b, d) przy różnych wartościach 
liczby Reynoldsa (Bocciolone et al., 2008) 

Wpływ liczby Reynoldsa na wartości współczynników aerodynamicznych był również sprawdzany 
dla konfiguracji nasypu kolejowego (Tomasini et al., 2014). Na podstawie wyników przedstawionych 
na rys. 6.26 można wnioskować, że dla sprawdzanego zakresu liczby Reynoldsa  (4,4 ∙ 104 ÷ 2,2 ∙ 105) 
nie ma ona znaczącego wpływu na wartości współczynników aerodynamicznych przy niskich 
i wysokich kątach β. Niewielka zależność od liczby Reynoldsa występuje przy kącie β, dla którego 
osiągnięta jest maksymalna wartość współczynnika. Szczególnie jest to widoczne w przypadku 
współczynnika aerodynamicznej siły pionowej, który wzrasta wraz ze zwiększaniem się liczby 
Reynoldsa. Różnice te wynikają głównie ze zmian w rozkładzie ciśnienia na czole pojazdu przy różnych 
liczbach Reynoldsa. Biorąc jednak pod uwagę dane z literatury w (Tomasini et al., 2014) stwierdzono, 
że efekt ten zależy głównie od aerodynamiki pojazdu, a nie od konfiguracji linii kolejowej. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.26. Współczynniki aerodynamiczne: współczynnik momentu obrotowego ( .����) (a), współczynnik siły pionowej 
( �) (b) przy różnych wartościach liczby Reynoldsa (Tomasini et al., 2014) 

a) b) 

Rys. 6.27. Porównanie badań w tunelu aerodynamicznym z badaniami w skali naturalnej: minimalna prędkość krytyczna 
wiatru (a), siły i moment aerodynamiczny (b) (Kikuchi i Suzuki, 2015) 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Rys. 6.28. Współczynniki aerodynamiczne dla badań w skali rzeczywistej oraz w skali modelowej: współczynnik siły 

bocznej (a), współczynnik siły pionowej (b), współczynnik momentu obrotowego (c) (Kikuchi i Suzuki, 2015) 
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Na wartość liczby Reynoldsa wpływa zarówno prędkość wiatru jak i skala geometryczna modelu. 
Według (Kikuchi i Suzuki, 2015) dla prędkości poruszania się pojazdu w zakresie 0-50 km/h  mniejsze 
prędkości krytyczne wiatru występują w naturze, natomiast dla prędkości pociągu powyżej 50 km/h 
mniejsze prędkości krytyczne wiatru występują dla badań w tunelu aerodynamicznym. Zatem dla 
zakresu prędkości poruszania się pojazdu do 50 km/h bezpieczniejsze byłoby przeprowadzenie badań 
w skali rzeczywistej, natomiast dla prędkości powyżej 50 km/h lepiej wykonać pomiary w tunelu 
aerodynamicznym (rys. 6.27 a). Biorąc pod uwagę to, że na przewrócenie się narażone są bardziej 
pojazdy poruszające się z wyższą prędkością (a więc powyżej 50 km/h), to w ich przypadku badania 
modelowe są bezpieczniejszym rozwiązaniem. 

Biorąc pod uwagę zależność współczynników aerodynamicznych od skali przeprowadzonych badań 
nie zauważa się istotnych zmian w ich wartościach (rys. 6.27 b, rys. 6.28). Największe różnice pojawiają 
się dla kątów β poniżej 20° i powyżej 160°. Jednak w tym zakresie kątów β same wartości 
współczynników aerodynamicznych są małe, a większy jest względny błąd ich pomiaru. W pozostałym 
zakresie kątów β współczynniki aerodynamiczne różniły się o około 5% (Kikuchi i Suzuki, 2015). 

6.7.Przechyłka toru kolejowego 

Zakrzywienie toru kolejowego jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko przewrócenia 
się wagonu kolejowego podczas działania wiatru od strony zewnętrznej łuku. Spowodowane jest to 
działaniem siły dośrodkowej oraz zmniejszeniem momentu utrzymującego pojazd, co wynika 
z pochylenia wagonu (rys. 6.29). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po łuku, a warunki pogodowe są 
niekorzystne, procedury bezpieczeństwa (TSI nr 1302/2014, Masataka, 2008) mówią zwykle o tym, aby 
zmniejszyć prędkość z jaką porusza się pojazd.   

 

Rys. 6.29. Model pociągu pasażerskiego usytuowany na wiadukcie kolejowym z przechyłką (Bocciolone et al., 2008) 

W przypadku pojazdów szynowych z regulowaną przechyłką wagonu względem toru kolejowego 
efekt nachylenia pojazdu względem napływającego powietrza przy przechyłce toru kolejowego w łuku 
może być dodatkowo zwiększony poprzez pochylenie wagonu w stronę zawietrzną (rys. 6.30). 

 

Rys. 6.30. Szkic pojazdu szynowego pochylonego względem toru kolejowego (�
��	8), który nachylony jest względem 
podłoża (�
���9) (Bocciolone et al., 2008) 

W pracy (Bocciolone et al., 2008)  sprawdzono wpływ nachylenia toru kolejowego (�
���9) oraz 
wpływ przechylenia pojazdu szynowego (�
��	8) na współczynniki aerodynamiczne. Dodatnie wartości 
kąta przechyłki oznaczają przechylenie pojazdu szynowego w stronę zawietrzną. 

Na podstawie wyników dla poszczególnych kątów nachylenia można stwierdzić, że współczynniki 
aerodynamiczne są większe przy wyższych przechyłkach pojazdu względem toru kolejowego 
(rys. 6.31). Ponadto bardziej podatny na zmianę ze względu na przechyłkę jest współczynnik 
aerodynamicznej siły pionowej niż współczynnik aerodynamicznej siły bocznej.  
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a) 

 

b) 

 

Rys. 6.31. Współczynniki aerodynamiczne przy różnym pochyleniu pojazdu szynowego (�
��	8) względem toru kolejowego: 
współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b) (Bocciolone et al., 2008) 

W (Bocciolone et al., 2008) porównano również oba współczynniki aerodynamiczne w dwóch 
sytuacjach, które różniły się przechyłką pojazdu względem toru kolejowego oraz przechyłką samego 
toru kolejowego, jednak nachylenie pojazdu względem strumienia powietrza w obu przypadkach było 
takie samo. Na podstawie wyników przedstawionych na rys. 6.32 można zauważyć, że współczynnik 
aerodynamicznej siły bocznej jest w obu przypadkach na tym samym poziomie. Znaczna różnica 
widoczna jest we współczynniku aerodynamicznej siły pionowej, który jest dużo większy (o około 80%) 
w przypadku 6° pochylenia toru kolejowego w stronę nawietrzną oraz 6° pochylenia modelu pojazdu 
(względem toru kolejowego) w stronę zawietrzną niż w sytuacji braku pochylenia. Związane jest to ze 
znaczną różnicą obszaru podwozia wystawionego w obu przypadkach na działanie wiatru, co 
najbardziej wpływa na wartość współczynnika aerodynamicznej siły pionowej. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.32. Współczynniki aerodynamiczne przy różnym pochyleniu pojazdu szynowego względem toru kolejowego (�
��	8) 
oraz toru kolejowego względem podłoża (�
���9): współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b) 

(Bocciolone et al., 2008) 

6.8.Strona nawietrzna/ zawietrzna  

Strona wiaduktu lub nasypu względem kierunku napływu wiatru, po której znajduje się pojazd 
szynowy – strona nawietrzna lub zawietrzna – ma wpływ na współczynniki aerodynamiczne pojazdu 
w zależności od kąta β. W (Cheli et al., 2010) zestawiono wyniki współczynnika aerodynamicznego 
momentu obrotowego oraz współczynnika aerodynamicznej siły pionowej wyznaczonego dla modelu 
umieszczonego po stronie nawietrznej i zawietrznej nasypu kolejowego (rys. 6.33).  

Można zauważyć, że przy niskich kątach β nie ma znaczenia czy pojazd usytuowany jest po stronie 
nawietrznej czy po stronie zawietrznej nasypu – współczynniki momentu obrotowego i siły pionowej 
są w obu przypadkach podobne. Dopiero przy wyższych kątach β zaczyna mieć znaczenie, po której 
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stronie nasypu usytuowany jest model. Wówczas współczynniki aerodynamiczne mają większą wartość 
w sytuacji, gdy pojazd znajduje się po stronie nawietrznej nasypu.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 6.33. Współczynniki aerodynamiczne dla modelu pojazdu szynowego umieszczonego po stronie nawietrznej 
i zawietrznej nasypu kolejowego: współczynnik momentu obrotowego ( .����) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b) 

(Cheli et al., 2010) 

6.9.Współczynniki aerodynamiczne 

Procedury oceny bezpieczeństwa pojazdów szynowych przy działaniu silnego wiatru bocznego 
(PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009, TSI nr 1302/2014) uwzględniają wyznaczenie prędkości 
krytycznej wiatru nie bezpośrednio z badań, ale na podstawie obliczeń. W obliczeniach tych uwzględnia 
się współczynniki aerodynamiczne charakterystyczne dla danego pojazdu. Współczynniki te mogą być 
wyznaczone między innymi na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym.  

Największą rolę w odciążeniu kół pojazdu odgrywa aerodynamiczny moment obrotowy (�����) 
podczas gdy moment odchylający (����) i pochylający (��	
��) są pomijalne (Carrarini, 2007). Na 

moment obrotowy wpływają współczynniki sił aerodynamicznych (pionowej ( �), bocznej ( �)) oraz 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego ( .����).  

Sprawdzenie zależności współczynnika krytycznej prędkości wiatru od zmiany poszczególnych 
współczynników aerodynamicznych zostało przeprowadzone w pracy (Kikuchi i Suzuki, 2015) 
(rys. 6.34).  Współczynnik krytycznej prędkości wiatru został zdefiniowany jako stosunek prędkości 
krytycznej wiatru w sytuacji, gdy dany współczynnik aerodynamiczny ulegał zmianie do prędkości 
krytycznej wiatru w sytuacji referencyjnej. Wpływ współczynnika aerodynamicznej siły bocznej jest na 
takim samym poziomie jak wpływ połowy powierzchni bocznej pojazdu, która jest parametrem pojazdu 
najmocniej wpływającym na krytyczną prędkość wiatru (por. rys. 6.2 i rys. 6.34). Duży wpływ siły 
bocznej na ryzyko przewrócenia się pojazdu przy działaniu wiatru bocznego potwierdza 
również (Bhadra et al., 2017).  

Najwyższa wartość współczynnika aerodynamicznej siły bocznej nie jest zwykle obserwowana przy 
kącie β=90°. Wartość współczynnika aerodynamicznej siły bocznej wzrasta liniowo wraz ze wzrostem 
kąta β do 45° ÷60°, a później nieco spada.  Spowodowane jest to tym, że przy wysokich kątach β siła 
boczna powoduje powstawanie po stronie zawietrznej pojazdu szynowego wirów skutkujących 
momentem obrotowym o przeciwnym zwrocie (do tego, który powoduje przechylenie pojazdu w stronę 
zawietrzną), co ma efekt stabilizujący (Bhadra et al., 2017, Gohlke et al., 2007).  

Współczynnik aerodynamicznej siły pionowej i momentu aerodynamicznego ma mniejszy wpływ 
na krytyczną prędkość wiatru (rys. 6.34). Należy jednak pamiętać, że nie wzięcie pod uwagę któregoś 
ze współczynników aerodynamicznych ma wpływ na krytyczną prędkość wiatru (Kikuchi 
i Suzuki, 2015).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. 6.34. Wpływ zmiany poszczególnych współczynników aerodynamicznych w zakresie -10% do +10% na współczynnik 
krytycznej prędkości wiatru: współczynnik siły bocznej ( �) (a), współczynnik siły pionowej ( �) (b), współczynnik 

momentu obrotowego ( .����) (c) (Kikuchi i Suzuki, 2015) 

Współczynniki aerodynamiczne mają bardzo różne poziomy niepewności. Współczynnik siły 
pionowej jest najtrudniejszy do uzyskania w badaniach eksperymentalnych, ponieważ jest najbardziej 
wrażliwy na warunki brzegowe. Natomiast współczynnik siły bocznej wykazuje wprost przeciwne 
właściwości (Carrarini, 2007, Bhadra et al., 2017). Zgodnie z (Kikuchi i Suzuki, 2015), aby oszacować 
krytyczną prędkość wiatru w zakresie błędu do 5%, współczynniki aerodynamiczne powinny być 
oszacowane w granicach błędu do 10%. Zmiana współczynników aerodynamicznych w takim zakresie 
wpływa na zmianę krytycznej prędkości wiatru w sposób liniowy (Kikuchi i Suzuki, 2015). 

6.10. Podsumowanie analizy literatury   

Na podstawie analizy literatury dotyczącej problemu przewracania się pojazdów szynowych przy 
silnym wietrze bocznym można sformułować następujące wnioski: 

• badania w tunelu aerodynamicznym dotyczą głównie wyznaczania współczynników 
aerodynamicznych; 

• zmniejszenie masy pojazdu powoduje zmniejszenie prędkości krytycznej; 
• geometria pojazdu szynowego i jego położenie w ciągu pojazdów wpływa na opływ powietrza 

wokół niego; 
• konfiguracja linii kolejowej oraz długość i sposób zakończenia modelu konfiguracji do badań 

w tunelu  aerodynamicznym ma duży wpływ na charakterystyki aerodynamiczne pojazdów 
szynowych; 

• wpływ chropowatości terenu na współczynniki aerodynamiczne jest różny w zależności od kąta 
napływu wiatru; 

• wpływ ruchu pojazdu oraz liczby Reynoldsa na współczynniki aerodynamiczne jest pomijalny; 
• większe współczynniki aerodynamiczne osiągane są przy większych przechyłkach toru 

kolejowego; 
• strona nasypu, po której znajduje się pojazd szynowy  (nawietrzna, zawietrzna) ma znaczenie 

głównie przy wyższych kątach napływu wiatru; 
• najbardziej niekorzystne jest działanie wiatru na pojazd szynowy pod kątem 

z zakresu: 45° ÷60°. 
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7. Kryteria podobieństwa  

7.1. Informacje wstępne dotyczące kryteriów podobieństwa 

Podczas eksperymentów w skali modelowej należy odpowiednio odwzorować rzeczywistość. 
Należy przede wszystkim uwzględnić najważniejsze czynniki, które mają wpływ na dane zjawisko. 
W przypadku ryzyka utraty stateczności przez pojazdy szynowe pod wpływem wiatru są to: rozkład mas 
w wagonie, powierzchnia boczna pojazdu, geometria pojazdu, położenie wagonu w ciągu pojazdów, 
konfiguracja linii kolejowej, chropowatość terenu wokół linii kolejowej, prędkość poruszania się 
pojazdu, prędkość wiatru, kąt napływu wiatru, przechyłka toru kolejowego. 

Ponadto konieczne jest wykonanie modelu do badań, który będzie odpowiadał obiektowi w skali 
naturalnej. Projektując model do badań w tunelu aerodynamicznym, należy wyznaczyć kryteria 
podobieństwa danego zagadnienia.  

Analiza wymiarowa i teoria podobieństwa są powszechnie wykorzystywane w badaniach 
modelowych różnych zagadnień dynamiki płynów i inżynierii wiatrowej. Analiza wymiarowa 
zależności funkcyjnych związanych z działaniem wiatru bocznego na wagony towarowe służy 
wyznaczeniu zbioru liczb bezwymiarowych, będących jednomianami utworzonymi z najważniejszych 
wielkości charakteryzujących dane zjawisko. Liczby te stanowią kryteria podobieństwa analizowanego 
zagadnienia.  

Kryteria podobieństwa prowadzą do wyznaczenia skali podobieństwa poszczególnych wielkości 
(skala masy, geometryczna, materiałowa, itp.) z zachowaniem fizycznych zależności pomiędzy nimi. 
Skale podobieństwa pozwalają na odpowiednie przeniesienie warunków rzeczywistych na skalę 
modelową, dzięki czemu otrzymane wyniki badań mogą zostać odniesione do skali naturalnej 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące analizy wymiarowej, które są konieczne 
do zrozumienia wyprowadzenia zależności funkcyjnych oraz wyznaczenia kryteriów i skali 
podobieństwa, przeprowadzonych w dalszej części pracy.  

7.2. Twierdzenie Π (Buckinghama) analizy wymiarowej  

W pracy (Flaga, 2019) przedstawiono wprowadzenie do analizy wymiarowej w zagadnieniach 
mechaniki. Zjawiska fizyczne można opisywać w sposób ilościowy stosując odpowiednie zależności 
matematyczne. W ten sposób otrzymywane są wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego 
zjawiska. Wszystkie wielkości fizyczne są wielkościami wymiarowymi. W zagadnieniach mechaniki 
istnieją trzy podstawowe wielkości wymiarowe: masa M, długość L i czas T. Stanowią one 
tzw. podstawową bazę wymiarową, za pomocą której można przedstawić wszystkie inne wielkości 
wymiarowe o wymiarze [W] (np. siłę, ciśnienie, gęstość, prędkość, lepkość) w postaci: 

[ ] [ ] [ ] [ ]p q rW M L T=  (7.1) 

gdzie: p, q, r – wykładniki potęgi (liczby rzeczywiste).  
W związku z tym spośród (n + 1) wielkości wymiarowych a, a1, …, an można zawsze wybrać 

k wielkości niezależnych wymiarowo (w mechanice k = 3), charakteryzujących się tym, że wymiaru 
żadnej z tych wielkości nie można przedstawić w postaci iloczynu potęg wymiarów pozostałych 
wielkości. Taka grupa niezależnych parametrów wymiarowych nazywana jest bazą wymiarową zbioru 
wielkości a, a1, …, an.  

Załóżmy, że badane zjawisko fizyczne można opisać następującą zależnością funkcyjną (prawem 
fizycznym) : 

1 1 1( ,... , ,..., , ,...)k k n n k

k n k

a f a a a a+ − +

−

= Π
��� �����

 
(7.2) 

gdzie: a1,…, ak – wielkości niezależne wymiarowo (baza wymiarowa), ak+1,…an – wielkości zależne 
wymiarowo, Пn-k+1 – wielkość bezwymiarowa.  
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Wówczas można zapisać zależność pomiędzy poszczególnymi wielkościami fizycznymi, a bazą 
wymiarową: 

1
1[ ] [ ] ...[ ] ka

ka a aα= ; 1
1 1[ ] [ ] ...[ ] k

k ka a a ββ
+ = ; …; 1

1[ ] [ ] ...[ ] k
n ka a a γγ=  (7.3) 

gdzie: ;+,…, ;9; �+,…, �9; <+,…, <9 – wykładniki potęgi.  
W badaniach modelowych do opisu zjawisk stosuje się najczęściej wielkości bezwymiarowe. 

Związane jest to z tym, że wielkości bezwymiarowe są takie same bez względu na skalę obiektu. Stąd 
zależności opisane jako (7.3) można przedstawić również w postaci bezwymiarowej: 

1
1 ... k

k

a

a aαα = Π ; 
1

1
1

1 ... k

k

k

a

a aββ
+ = Π ;…;

1
1 ... k

n
n k

k

a

a aγγ −= Π  (7.4) 

gdzie: П, П1,…,Пn-k – wielkości bezwymiarowe niezależne od układu jednostek miar.  
Prawa fizyczne wyrażane są za pomocą zależności, których postać nie powinna zależeć od układu 

jednostek miar (układu odniesienia). Zatem zależność wymiarową (7.2) można przedstawić jako 
zależność bezwymiarową: 

П = F(П1,…, Пn-k, Пn-k+1,…) (7.5) 

Wniosek ten znany jest jako twierdzenie П (lub Buckinghama) analizy wymiarowej 
(Buckingham, 1914, Sonin, 2001). Bezwymiarowe wielkości П oraz Пi stanowią określone kryteria 
podobieństwa analizowanego zjawiska.  

Biorąc pod uwagę równość liczb bezwymiarowych bez względu na skalę (równość w badaniach 
i naturze), można zapisać: 

=. = => (7.6) 

gdzie: =. – wielkość bezwymiarowa w skali modelowej (�), => – wielkość bezwymiarowa w skali 
rzeczywistej (naturalnej ?). 

Wówczas można zapisać następującą zależność: 

=.=> = 1 → A BB+CD … B9CFG.
A BB+CD … B9CFG>

= 1 →  (B).(B)>
HB+CD … B9CFI>HB+CD … B9CFI.

= 1, (7.7) 

którą można przekształcić do następującej formy: 

J�J�+CD … J�9CF = 1, (7.8) 

gdzie: J� = (�)K(�)L jest skalą wielkości wymiarowej B, natomiast J�+CD = H�DMDIKH�DMDIL, …, J�9CF = N�FMFOKN�FMFOL
 jest 

stosunkiem odpowiednich elementów bazy wymiarowej w skali modelowej i naturalnej.  
Ostatecznie można otrzymać zależności dotyczące skali podobieństwa: 

J� = J�+CD … J�9CF = HB+CD … B9CFI.HB+CD … B9CFI>
 (7.9) 

Informacje zawarte w powyższym krótkim wprowadzeniu do analizy wymiarowej będą 
wykorzystane w wyprowadzaniu kryteriów podobieństwa dla zjawiska przewracania się wagonów 
towarowych pod wpływem wiatru bocznego.  
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7.3. Kryteria podobieństwa zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod 
wpływem silnego wiatru bocznego  

7.3.1. Zbiory parametrów zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem 
silnego wiatru bocznego 

Pierwszym krokiem w analizie wymiarowej jest wyznaczenie wielkości, które mają wpływ na dane 
zjawisko. Opierając się na dostępnej literaturze (Flaga, 2014, Flaga i Porowska, 2014, Terry, 2012, 
Sonin, 2001) w przypadku zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem silnego 
wiatru bocznego, można wyznaczyć następujące zbiory parametrów charakteryzujące zjawisko: 

• zbiór parametrów charakteryzujących napływające powietrze przy wietrze bocznym;  
• zbiór parametrów opisowych, traktowanych jako bezwymiarowe, identyfikujących pojazd 

i jego usytuowanie w ciągu pojazdów; 
• zbiór parametrów geometrycznych pojazdu; 
• zbiór parametrów aerodynamicznych i mechanicznych charakteryzujących pojazd. 

Pierwszy zbiór związany jest z wielkościami charakteryzującymi napływające powietrze przy 
wietrze bocznym. Poniżej przedstawione zostały parametry pozwalające opisać pole prędkości wiatru: 

(P) = (�� , 5, �� , �� , �� , �, ���� , QR)                      

gdzie: ��– gęstość powietrza atmosferycznego, 5 – lepkość kinematyczna powietrza atmosferycznego, �� – prędkość szczytowa (w porywie) wiatru, �� – prędkość względna wiatru i poruszającego się 
pojazdu szynowego z prędkością projektową �
�, �� – kąt napływu wiatru, � – względny kąt napływu 
wiatru, ���� – referencyjna prędkość wiatru w porywie (prędkość odniesienia) mierzona na określonej 

wysokości referencyjnej (����) uwzględniająca wpływ chropowatości terenu, QR – intensywność 
turbulencji.  

Kolejny zbiór parametrów dotyczy wielkości opisowych, traktowanych jako bezwymiarowe. 
Pozwalają one na identyfikację pojazdu oraz jego usytuowania w ciągu pojazdów, biorąc pod uwagę 
sąsiadujące pojazdy. Parametry  opisowe zostały wymienione poniżej: 

(ID) = (typ pojazdu, stopień zaokrąglenia naroży i charakter aerodynamiczny pojazdu (opływowy, 
nieopływowy, itp.), obecność lub nie pojazdów przed i za badanym pojazdem, itp.) 

Następny zbiór zawiera parametry geometryczne pozwalające na opis wymiarów pojazdu: 

(S) = (!, T) 

gdzie: A – powierzchnia boczna pojazdu (powierzchnia odniesienia), H – wysokość odniesienia pojazdu. 

Ostatni zbiór zawiera parametry aerodynamiczne i mechaniczne charakteryzujące pojazd:  

(U) = (�, � , ��, �" , �
�) 

gdzie: �, � – odpowiednio aerodynamiczna siła boczna i aerodynamiczna siła pionowa pojazdu, �� – aerodynamiczny moment obrotowy w środku długości i szerokości wagonu, na wysokości główki 
szyny, �"  – moment utrzymujący pojazd, wynikający z sił ciężkości działających na pojazd, 
wyznaczany względem punktu wierzchołkowego szyny zawietrznej, �
�  – prędkość projektowa ruchu 
pojazdu szynowego. 

7.3.2. Zależności funkcyjne opisujące zjawisko 

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu 

Kolejnym krokiem analizy wymiarowej jest określenie zależności funkcyjnych (wymiarowych 
i bezwymiarowych) analizowanego zjawiska, biorąc pod uwagę zdefiniowane wcześniej parametry. 
Działanie wiatru na pojazd szynowy analizowane w tej pracy jest oddziaływaniem maksymalnym, 
mogącym powodować przewrócenie się pojazdu szynowego. Kluczowe jest zatem wyznaczenie 
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aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu. W związku z tym, pierwszym analizowanym 
problemem będzie zależność funkcyjna opisująca współczynnik aerodynamicznego momentu 
obrotowego pojazdu szynowego.  

Moment obrotowy pojazdu (�����,���) zależy od następujących parametrów: 

�����,��� = �����,���(�� , 5, �� , �� , �
�, �V, �, !, T; (Q7)) 
 Należy zwrócić uwagę na to, że względna prędkość wiatru (��) oraz względny kąt napływu wiatru 

(�) związane są z prędkością pojazdu szynowego (�
�),  a także z prędkością wiatru (��) i kierunkiem 
wiatru (��). Oznacza to, że spośród pięciu parametrów analizowanego zagadnienia: �� , �
�, ��, �, �� – 
tylko trzy są niezależne. Dzięki temu ze zbioru parametrów charakteryzujących analizowane zjawisko 
można wykluczyć dwa z wymienionych pięciu parametrów i wyznaczyć je na podstawie zależności 
między pozostałymi trzema  parametrami. Relacje między wymienionymi wielkościami są następujące: 

� = XBYZ+ A �� ∙ [\Y(��)�
� + �� ∙ ]^[(��)G (7.10) 

�� = XBYZ+ A �� ∙ [\Y(�)�� ∙ ]^[(�) − �
�G (7.11) 

�� = �� ∙ [\Y(�)[\Y(��)  (7.12) 

Biorąc pod uwagę powyższe można ograniczyć zbiór parametrów, od których zależy 
aerodynamiczny moment obrotowy pojazdu: 

�����,��� = �����,���(�B, 5, �� , �V, �, !, T; (Q7)) 

Następnym etapem analizy wymiarowej jest przyjęcie bazy wymiarowej. Elementy bazy 
wymiarowej muszą zawierać wymiary bazy podstawowej, za pomocą których można przedstawić 
wszystkie inne wielkości wymiarowe, jakie zawiera zbiór parametrów.  

Przyjęto, że bazę wymiarową stanowią następujące wielkości: �� – gęstość powietrza 
atmosferycznego, �� – prędkość względna wiatru oraz T – wysokość odniesienia pojazdu. Następnie 
korzystając z twierdzenia II analizy wymiarowej (Buckingham, 1914, Sonin, 2001) zależność 
wymiarową przedstawioną powyżej doprowadzono do zależności bezwymiarowej.  

Używając elementów przyjętej bazy wymiarowej poszczególne parametry wymiarowe można 
wówczas  zapisać w formie bezwymiarowej jako: 

• �_����,��� = .`abb,bccdefeghi  – współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu, 

• 12 = fehj  – liczba Reynoldsa, 

• �� – kąt napływu wiatru na pojazd, 
• � – względny kąt napływu wiatru, 

• k = �hg – smukłość pojazdu, 

• (ID) – zbiór parametrów opisowych identyfikujących pojazd, traktowanych jako parametry 
bezwymiarowe. 

Zbiór parametrów bezwymiarowych można zapisać zatem następująco:                                                                                                            

�_����,��� = �_����,���(12, �V, �, k; (Q7)) 

Współczynnik aerodynamiczny �_����,��� zdefiniowany w sposób podany powyżej uwzględnia 
zgodność wymiarów aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu i elementów bazy wymiarowej, 
przez co uzyskana wielkość jest bezwymiarowa. Jednak częściej w literaturze spotkać można 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego  .����,��� zdefiniowany nieco inaczej: 
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 .����,��� = �����,���12 �����!T (7.13) 

Definicja (7.13) będzie stosowana w niniejszej pracy. Współczynnik aerodynamicznego momentu 
obrotowego pojazdu zależy  więc ostatecznie od następujących parametrów: 

 .����,��� =  .����,���(12, �V, �, k; (Q7)) (7.14) 

Wszystkie wielkości bezwymiarowe występujące w zależności funkcyjnej (7.14) stanowią 
określone kryteria (liczby) podobieństwa w przypadku wyznaczania współczynnika aerodynamicznego 
momentu obrotowego pojazdu. W badaniach modelowych kryteria te muszą zostać spełnione. Wówczas 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu jest niezależny od skali modelowej, 
zatem jego wartość w warunkach rzeczywistych i pomiarowych będzie taka sama.  

Prędkość krytyczna  
W przypadku przewracania się wagonów towarowych pod wpływem wiatru bocznego wielkością, 

która najlepiej charakteryzuje sytuację krytyczną jest prędkość krytyczna. Jak wspomniano wcześniej 
jest to prędkość względna wiatru i pojazdu, przy której pojazd szynowy może się przewrócić. Poniżej 
zestawiono parametry, od których zależy prędkość krytyczna:  

����	
 = ����	
(��, 5, ����, ����	
, ����	
, ���	
, !, T, �"; (Q7)) 
Wszystkie wielkości wymienione w powyższym zestawieniu zostały opisane już wcześniej. W tym 

przypadku dotyczą sytuacji krytycznej, tzn. przewrócenia się pojazdu szynowego (indeks: crit). Należy 
przypomnieć, że sytuacja krytyczna związana jest ze szczytową krytyczną prędkością wiatru 
bocznego ( lmnopq) działającego na niezaładowany pojazd szynowy jadący z maksymalną 
prędkością operacyjną lqo, przy której występuje 100% odciążenie kół pojazdu po stronie 
nawietrznej (można również badać przypadki prędkości pojazdu szynowego �� ∈ (0, �
�), gdzie �� –  to prędkość pojazdu szynowego, a sytuacja �� = 0 odpowiada przypadkowi pojazdu stojącego). 

W sytuacji krytycznej aerodynamiczny moment przewracający pojazd �����,�����	
 , spowodowany wiatrem 
bocznym, jest zrównoważony przez moment utrzymujący pojazd �", wynikający z sił ciężkości 
działających na pojazd.  

W przypadku zależności funkcyjnej opisującej prędkość krytyczną bazę wymiarową przyjęto jako: �� – gęstość powietrza atmosferycznego ���� – referencyjna prędkość wiatru, T – wysokość odniesienia 
pojazdu. Używając wielkości bazy wymiarowej, poszczególne wielkości wymiarowe, od których zależy 
prędkość krytyczna można zapisać w formie bezwymiarowej jako: 

•  fet`uv = fet`uv
f`cw  – bezwymiarowa prędkość krytyczna,  

• 12 = f`cwxj  – liczba Reynoldsa, 

•  fyt`uv = fyt`uv
f`cw  – bezwymiarowa prędkość krytyczna wiatru, 

• ����	
 , ���	
 , k – jak poprzednio, tylko w sytuacji krytycznej, 

•  .z = .zDgdef̀ cwg �h – bezwymiarowy współczynnik momentu utrzymującego pojazd 

(z uwzględnieniem uwag jak przy współczynnikach bezwymiarowych �_����,���  i  .����,���).     

Wówczas prędkość krytyczna może być również przedstawiona w formie parametru 
bezwymiarowego, który zależy od następujących wielkości bezwymiarowych: 

 fet`uv =  fet`uv(12,  fyt`uv , ����	
, ���	
 , k,  .z , (Q7)) (7.15) 
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Wszystkie wielkości bezwymiarowe występujące w zależności funkcyjnej (7.15) stanowią 
określone kryteria (liczby) podobieństwa przy wyznaczaniu współczynnika prędkości krytycznej. 
Kryteria te należy spełnić w badaniach modelowych. 

7.3.3. Problemy spełnienia kryteriów podobieństwa w badaniach modelowych w tunelu 
aerodynamicznym 

Uwzględnienie wszystkich czynników mających wpływ na dane zjawisko z równoczesnym 
zachowaniem kryteriów podobieństwa jest często niemożliwe. Dlatego podczas badań w tunelu 
aerodynamicznym stosuje się wiele uproszczeń, które nie mogą jednak wpływać na zmianę charakteru 
analizowanego zagadnienia.  

W przypadku zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem wiatru największą 
trudnością jest uwzględnienie w badaniach wpływu ruchu pojazdu. Tunel aerodynamiczny 
Uniwersytetu w Birmingham – The TRainsient Aerodynamic INvestigation (TRAIN) rig – został 
zbudowany specjalnie do pomiarów aerodynamiki pojazdów i pozwala na przeprowadzenie pomiarów 
na modelach pojazdów ruchomych. Do tej pory wykonano tam wiele prac badawczych wnoszących 
ogromny wkład w wiedzę na temat aerodynamiki pojazdów szynowych (Soper, 2014, Soper et al., 2014, 
Soper et al., 2015).  

Wymiary większości tuneli aerodynamicznych nie pozwalają jednak na uwzględnienie ruchu 
modelu podczas działania na niego strumienia powietrza. Nie ma natomiast problemu z realizacją 
odpowiedniego kąta napływu wiatru na pojazd, gdyż badany model umieszcza się na stole obrotowym 
tunelu aerodynamicznego. Z tego powodu upraszcza się analizowaną sytuację wykonując badania 
w tunelu aerodynamicznym na pojeździe nieruchomym. Wówczas zakłada się, że prędkość wiatru 
symulowana w badaniach to prędkość względna wiatru (��) wynikająca z prędkości pojazdu szynowego 

(�
�) oraz wiatru (��) (���{� = ���{�, ���{�,��	
 = ���{�,��	
, gdzie indeks exp oznacza prędkość podczas 
badań w skali modelowej tunelu aerodynamicznym (ang. experimental – doświadczalny). Natomiast kąt 
napływu wiatru symulowany w tunelu aerodynamicznym jest względnym kątem napływu wiatru 
(�� =  �, ����	
 = ���	
). 

Spośród wszystkich liczb kryterialnych praktycznie niemożliwa do spełnienia jest liczba 
Reynoldsa (12). Liczba ta uwzględnia wpływ sił lepkości powietrza na wartość oddziaływań 
aerodynamicznych wiatru bocznego na pojazd. Uwzględniając jej równość w skali naturalnej 
i modelowej, spełnione powinne być następujące zależności: 

12. = 12> → ����,.H.5. = ����,>H>5> → ����,.H.����,>H> = 5.5> → Jf ∙ Jh = JR (7.16) 

gdzie: Jf = f`cw,Kf`cw,L – skala prędkości, Jh = xKxL – skala geometryczna, JR = jKjL – skala lepkości 

powietrza. Biorąc pod uwagę, że lepkość powietrza w skali naturalnej i modelowej jest taka sama 

(JR =  1), a skala modelowania geometrycznego wynosiłaby Jh = +}, to na podstawie kryterium liczby 

Reynoldsa skala prędkości przepływu musiałaby wynosić Jf = 5. Należałoby więc w tunelu 
aerodynamicznym wykonywać pomiary przy prędkości powietrza pięciokrotnie większej niż w naturze, 
co nie jest możliwe.   

W przypadku ciał słaboopływowych – a takimi są wagony towarowe – nie występuje zjawisko 
kryzysu opływu, jakie obserwowane jest np. przy opływie walca kołowego (Bocciolone et al., 2008, 
Suzuki et al. 2003, Kikuchi i Suzuki, 2015). Z tego powodu zakłada się, że wpływ liczby Reynoldsa 
w tym przypadku jest pomijalny. Prowadząc badania zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010, TSI 
nr 1302/2014) należy wziąć jednak po uwagę podane zakresy dotyczące liczby Reynoldsa. 

Uwzględniając powyższe założenia, wcześniej przedstawione zależności funkcyjne są upraszczane 
w następujący sposób: 
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Współczynnik momentu obrotowego pojazdu: 

 .����,��� =  .����,���(12, �� , �, k, (Q7)) →  .����,����{� =  .����,����{� (�� , k, (Q7)) (7.17) 

Bezwymiarowa prędkość krytyczna wiatru: 

 fet`uv =  fet`uv(12,  fyt`uv , ����	
 , ���	
 , k,  .z , (Q7)) →  fyc��,t`uv =  fyc��,t`uv N����	
 , k,  .z , (Q7)O (7.18) 

Podsumowując wyznaczone kryteria podobieństwa można stwierdzić, że badając w tunelu 
aerodynamicznym zjawisko  przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru 
bocznego należy zapewnić podobieństwo następujących parametrów: �� = � oraz ����	
 = ���	
 – kąt 

napływu wiatru (w sytuacji przewracania się wagonu), k = �hg – smukłość pojazdu,  .z – współczynnik 

momentu utrzymującego pojazd, (Q7) – bezwymiarowe parametry opisowe pojazdu. 
Biorąc powyższe pod uwagę łatwo zauważyć, że kąt napływu wiatru (oraz kąt napływu wiatru 

w sytuacji krytycznej przewrócenia się wagonu) odwzorowany podczas badań w tunelu 
aerodynamicznym można porównać bezpośrednio ze względnym kątem napływu wiatru 
w rzeczywistości. Z parametru smukłości pojazdu wynika, że poszczególne wymiary modelu muszą być 
odwzorowane w proporcjach odpowiadającym wymiarom obiektu rzeczywistego. Natomiast parametry 
opisowe pojazdu są istotnymi ze względów aerodynamicznych cechami pojazdu, które muszą być 
odwzorowane w modelu.  

Ostatni parametr – współczynnik momentu utrzymującego pojazd – jest szczególnie ważny przy 
wyznaczaniu prędkości krytycznej. Z równości tego parametru w skali modelowej i rzeczywistej 
wynikają główne skale podobieństwa zjawiska przewracania się wagonów towarowych przy wietrze 
bocznym: 

 .z,. =  .z,> → �",.12 ��,.����,.� !.T.
= �",>12 ��,>����,>� !>T>

→ �",.�",> = 12 ��,.����,.� !.T.12 ��,>����,>� !>T>
→ 

→ J.z = Jd� ∙ Jf� ∙ J� ∙ Jh 

(7.19) 

gdzie: J.z = .z,K.z,L – skala momentu utrzymującego pojazd, Jd� = de,Kde,L – skala gęstości powietrza 

atmosferycznego, Jf = f`cw,Kf`cw,L – skala prędkości, J� = �K�L – skala powierzchni bocznej pojazdu, 

Jh =  hKhL  – skala geometryczna pojazdu. 

7.3.4. Skale podobieństwa stosowane w badaniach 

Podstawową skalą podobieństwa, która została przyjęta przy wykonywaniu modelu pojazdu 
szynowego jest skala geometryczna Jh. Przy wyznaczaniu zależności pomiędzy poszczególnymi 
skalami podobieństwa przyjęto, że:  

• model wykonany będzie z tego samego materiału co obiekt rzeczywisty, zatem skala gęstości 
materiału wynosi: Jd = 1; 

• badania przeprowadzone zostaną w tunelu aerodynamicznym przy użyciu powietrza 
atmosferycznego, zatem skala gęstości powietrza wynosi: Jd� = 1, a skala lepkości powietrza 

wynosi: JR = 1;  
• badania przeprowadzone zostaną przy ziemskim przyspieszeniu grawitacyjnym, zatem skala 

przyspieszenia ziemskiego wynosi: J� = 1; 

• wszystkie istotne ze względów aerodynamicznych wymiary modelu wykonane zostaną według 
jednej skali geometrycznej, tzn. skale: J�� – wysokości aerodynamicznego środka pojazdu, J��  – wysokości środka ciężkości, J�' – przesunięcia poziomego masy nieresorowanej, J�+ – przesunięcia poziomego masy resorowanej, J�� – ugięcia pionowego, J( – rozstawu 
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szyn, równe są skali geometrycznej Jh (J�� = J�� = J�' = J�+ = J�� = J( = Jh.  Ponadto 

zachowana jest smukłość pojazdu: k. = k> → �KhKg = �LhLg → �K�L = hKghLg , zatem skala powierzchni 

bocznej wynosi: J� = Jh� , a analogicznie skala objętości wynosi: J� = Jh� ; 
• wszystkie istotne ze względów aerodynamicznych elementy modelu wykonane zostaną według 

jednej skali masy, tzn. skale: J�' – masy nieresorowanej oraz J�+ – masy resorowanej równe 
są skali masy J� (J�' = J�+ = J�). 

Biorąc powyższe pod uwagę (Jd�=1, J� = Jh� ) zależność (7.19) można uprościć: 

J.z = Jd� ∙ Jf� ∙ J� ∙ Jh = Jf� ∙ Jh�  (7.20) 

Podstawowa definicja momentu utrzymującego pojazd uwzględniająca jego wymiar (Nm) jest 
następująca: 

�" = $ ∙ % ∙ �2 (7.21) 

Współczynnik momentu utrzymującego pojazd może być więc również zdefiniowany jako:  

 ." = �"
$ ∙ % ∙ �2 (7.22) 

Wówczas masa pojazdu ($), przyspieszenie ziemskie (%) i wymiar rozstawu szyn (�) stanowią 
bazę wymiarową. Z równości współczynników momentu utrzymującego pojazd w skali naturalnej 
i modelowej wynika zależność dotycząca skali podobieństwa: 

 .",. =  .",> → �",.
$. ∙ %. ∙ �.2 = �",>

$> ∙ %> ∙ �>2 → �",.�",> = $. ∙ %. ∙ �.2$> ∙ %> ∙ �>2 → 

→ J.z = J�J�Jh 

(7.23) 

gdzie: J� = �K�L – skala masy, J� = �K�L  – skala przyspieszenia ziemskiego (J� = 1), Jh = hKhL  – skala 

geometryczna.  
Biorąc pod uwagę równość skali podobieństwa momentu utrzymującego pojazd wyznaczonej 

dwoma sposobami (7.20 i 7.23) można zapisać następującą zależność: 

J.z = Jf� ∙ Jh� = J�J�Jh (7.24) 

Po uproszczeniu powyższego równania wyznaczona może zostać skala prędkości: 

Jf = �J�Jh�  (7.25) 

Z kolei skala masy może zostać wyznaczona biorąc pod uwagę definicję masy modelu: 

$ = � ∙ � (7.26) 

gdzie: � – gęstość materiału, � – objętość materiału. Masa bezwymiarowa może być przedstawiona 
w następującej postaci: 

$� = � ∙ �$  (7.27) 

Biorąc pod uwagę równość bezwymiarowej masy w skali naturalnej i modelowej można zapisać 
zależność dla skali podobieństwa masy: 
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$�. = $�> → �. ∙ �.$. = �> ∙ �>$> → $.$> = �. ∙ �.�> ∙ �> → J� = JdJ� = JdJh� = Jh�  (7.28) 

gdzie: J� – skala, Jd = 1 – skala gęstości materiału.  
Biorąc pod uwagę tak wyznaczoną skalę masy, skalę prędkości zdefiniowaną w (7.25) można 

przedstawić jako: 

Jf = �Jh�Jh� = �Jh (7.29) 

Pozostałe skale podobieństwa charakterystyczne dla analizowanego zjawiska, zdefiniowane zostały 
w sposób analogiczny jak przedstawiono powyżej: 

• skala momentu bezwładności: J�� = J�Jh� = Jh} , 

• skala sprężystości materiału (zawieszenia) w kierunku pionowym: J9� = 9�9�9� = 9�i9� = Jh� , 

• skala czasu: J
 = 9�9� = 9��9� = �Jh, 

• skala momentu przewracającego pojazd: J.`abb = Jd�Jf�J�Jh = Jf�Jh� = Jh� . 

7.3.5. Wyznaczanie współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd 
z pomiarów prędkości krytycznej  

W przypadku granicznym zagadnienia przewracania się pojazdu szynowego aerodynamiczny 
moment obrotowy pojazdu równy jest momentowi utrzymującemu pojazd. Biorąc pod uwagę definicję 
współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu (por. 7.13) można napisać 
następujące zależności: 

 .����,�����	
 = �����,�����	

12 ��H����	
I�!T = M"12 ��H����	
I�!T =  .z

12 ��H����I�!T12 ��H����	
I�!T =  .z A ��������	
G�
 

≅  .z � �����{�
���{�,��	
�� =  .z fyc��,t`uv� (����	
 , k,   .z , (Q7)) 

(7.30) 

Powyższe zależności określają sposób przeprowadzenia odpowiednich badań w tunelu 

aerodynamicznym w celu uzyskania współczynnika momentu obrotowego  .����,�����	
  w sytuacji 
granicznej (przewrócenie się pojazdu szynowego) na podstawie pomiaru prędkości krytycznej.  

Najpierw należy wykonać odpowiedni model do badań, który będzie spełniał liczby kryterialne  .z, k oraz parametry opisowe (Q7).  Następnie, dla ustalonych kątów napływu wiatru ����	
 należy 

w badaniach w tunelu aerodynamicznym wyznaczyć prędkości krytyczne wiatru ���{�,��	
 
i odpowiadające im bezwymiarowe prędkości krytyczne wiatru  f�c��,t`uv. Ostatecznie można 

wyznaczyć wartość współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd  .����,�����	
  na 
podstawie wzoru (7.30). 
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8. Modele do badań w tunelu aerodynamicznym 

8.1. Opis rzeczywistego wagonu towarowego 

W badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym przeprowadzono pomiary na jednym 
konkretnym typie wagonu towarowego – 2-osiowym wagonie krytym z przesuwnymi ścianami typu 
Hbbi(ll)ns. Dokumentacja konstrukcyjna analizowanego wagonu towarowego została udostępniona 
w ramach współpracy z firmą Wagony Świdnica Sp. z o. o. (dawniej Wagony Świdnica S.A.).  

Wagon towarowy będący obiektem badań jest wagonem 2-osiowym z 2-częściowymi ścianami 
przesuwnymi umożliwiającymi boczny załadunek i wyładunek towaru z użyciem wózków widłowych, 
co sprawia, że jest on szczególnie ekonomiczny. Poza tym można na niego wjeżdżać z rampy 
urządzeniami do transportu poziomego. Obie ściany przesuwne  zwalniają po każdej stronie 
50 %  powierzchni ładunkowej. 

Konstrukcja wagonu została zoptymalizowana pod względem masowym i wytrzymałościowym za 
pomocą najnowszych cyfrowych metod obliczeniowych. Zdjęcia wagonu towarowego, który jest 
przedmiotem badań przedstawiono na rys. 8.1.  

  

Rys. 8.1. Zdjęcie 2-osiowego wagonu krytego z przesuwnymi ścianami typu Hbbi(ll)ns 

Rysunki wykonawcze wagonu towarowego, na których opisano poszczególne jego części pokazano 
na rys. 8.2. 

a) 

 



62 
 

b) 

 
Rys. 8.2. Rysunki wykonawcze wagonu towarowego: widok z boku (a), widok z przodu (b), oznaczenia: 2 – zawieszenie, 
3 – pudło wagonu, 4 – ostoja, 5 – ściana przesuwna, 6 – podłoga, 7 – urządzenia zewnętrzne, 8 – urządzenia pociągowo-

zderzne, 9 – hamulec mechaniczny, 10 – hamulec pneumatyczny, 11 – przegroda (wymiary w mm) 

Podstawowe charakterystyki wagonu towarowego zestawiono w tab. 8.1.  

Tab.8.1. Charakterystyka wagonu Hbbi(ll)ns 

długość na zderzakach 15 895 mm 

długość na czołownicy 14 655 mm 

odległość zestawów kołowych 10 000 mm 

powierzchnia ładunkowa 38,3 m2 

wysokość sprzęgu od główki szyny 1040 mm 

wysokość zderzaków od główki szyny 1060 mm 

maksymalna prędkość 
120 km/h – wagon próżny  
100 km/h – wagon ładowny 

szerokość toru 1435 mm 

ciężar własny wagonu 16,3 t 

W dalszej części scharakteryzowano główne resorowane (ostoja, pudło wagonu ze ścianami 
przesuwnymi i podłogą, hamulec, urządzenia pociągowo-zderzne) oraz nieresorowane (zespół biegowy) 
elementy wagonu. 

Ostoja 
Ostoja wagonu została zaprojektowana i wykonana przy założeniu masy całkowitej wagonu wraz 

z obciążeniem. Ostoja jest integralnym modułem pudła wagonu zapewniającym przeniesienie obciążeń 
od ładunku oraz przenoszenie sił występujących w czasie eksploatacji od ścian czołowych i portalu 
środkowego. Poprzeczki ostoi przystosowane są do przeniesienia obciążenia podłogi. Główne, 
wysokoobciążone zespoły ostoi (podłużnice, czołownice, belki poprzeczne) wykonane są ze stali 
o podwyższonej wytrzymałości S355J2+N. Części drugorzędne wykonane są ze stali S235J2+N.  

Pudło wagonu ze ścianami przesuwnymi i podłogą 
Pudło wagonu zbudowane jest z dwóch ścian czołowych, portalu środkowego i wspierającego się 

na nich dachu. Główne, wysokoobciążone zespoły pudła wagonu (słupy ścian czołowych, portal 
środkowy, podłużnice dachu) wykonane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355J2+N. Części 
drugorzędne wykonane są ze stali S235J2+N lub S235J2+AR. 

Cała ściana boczna składa się z dwóch ścian przesuwnych oraz słupka środkowego. Ściany 
przesuwne zrobione są z profili stalowych tworzących kratownicę obciągniętą plandeką oraz z blach 
stalowych w części górnej. Plandeka jest odporna na promienie ultrafioletowe i rozpuszczalniki, 
a powłoka plandeki ma utrudniać jej malowanie (graffiti). 
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Podłoga wykonana jest z płyt sklejkowych powleczonych  obustronnie żywicą fenolową. Faktura 
powierzchni zewnętrznej podłogi zapewnia antypoślizgowość i odporność na ścieranie. Płyty 
podłogowe podparte są przy pomocy poprzeczek w ostoi. W częściach końcowych wagonu oraz 
podłużnic zewnętrznych podłoga wykonana jest ze stali.  

Hamulec 
Wagon wyposażony jest w hamulec pneumatyczny KE-GP-A(K) systemu Knorr z automatyczną 

zmianą hamowności próżny-ładowny. Hamulec umożliwia jazdę wagonu z wymaganymi prędkościami 
eksploatacyjnymi.  

Układ mechaniczny hamulca przenosi napęd od cylindra hamulcowego na kompozytowe wstawki 
hamulcowe zestawów kołowych. Ponadto 20% wagonów wyposażonych jest w hamulec postojowy 
sterowany z poziomu toru. 

Urządzenia pociągowo-zderzne 
Na obu końcach wagonu zamontowane są urządzenia pociągowo-sprzęgowe: urządzenia pociągowe 

z trzema elementami elastomerowymi, haki cięgłowe oraz sprzęgi śrubowe. Urządzenie sprzęgowe jest 
zdolne do przeniesienia maksymalnych sił wzdłużnych powodowanych przez sprzęganie, trakcję 
i hamowanie zarówno na torze prostym jak i zakrzywionym, wraz z wszelkimi obciążeniami udarowymi 
powodowanymi przez luz i połączenie sprężyste w systemach sprzęgowych pociągu. Na obu końcach 
wagonu zamontowane są pary zderzaków. 

Zespół biegowy 
Nieresorowanym elementem wagonu jest zespół biegowy (rys. 8.3). Wagon wyposażony jest w 2-

osiowe zespoły biegowe. Jako zawieszenie wagonu towarowego zastosowano resory paraboliczne, 
a także wieszaki ogniwowe. 

 

Rys. 8.3. Zespół biegowy wagonu towarowego (wymiary w mm) 

Zgodnie z projektem wagonu założono luzy w konstrukcji wagonu (rys. 8.4) umożliwiające 
niewielkie przemieszczenia masy nieresorowanej (zespół biegowy) względem toru kolejowego: 

• *� = 2 ]$ – luz poprzeczny (przemieszczenie poziome masy nieresorowanej), 
• �� = 2,25 ]$ – luz wzdłużny, który nie był brany pod uwagę podczas prowadzonych badań. 

 

Rys. 8.4. Luzy w konstrukcji wagonu towarowego (wymiary w mm) 
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W obliczeniach w dalszej części pracy wzięto pod uwagę również możliwość przemieszczenia masy 
resorowanej względem masy nieresorowanej na podstawie przykładu zawartego w (GM/RT2142, 2009): *+ = 1,9 ]$ (przemieszczenie poziome głównej masy resorowanej względem osi toru). 

Według projektu wagonu towarowego zakładane ugięcia resorów wynoszą odpowiednio: 
• dla wagonu próżnego (nieobciążonego): �� = 34 $$, 
• dla wagonu załadowanego: �� = 77 $$, 
• dla wagonu załadowanego z dodatkiem 30% na oddziaływania dynamiczne: ���8 = 92 $$. 
Maksymalna dopuszczalna wartość ugięcia wynosi: ���{ = 116 $$. 

Masa i moment utrzymujący pojazdu 
Wagon towarowy będący przedmiotem badań ma tylko pierwszorzędną masę resorowaną ($+), 

a nie jak zakładano w opisie zjawiska (rozdział 4), pierwszorzędną ($+) i drugorzędną ($�) masę 
resorowaną. Na podstawie projektu, poszczególne masy wagonu towarowego wynoszą: 

• $ = $' + $+ = 16 304 J% – całkowita masa wagonu pustego; 
• $' = 3 024 J% – masa nieresorowana, tzn. masa zestawu kołowego i zawieszenia; 
• $+ = 13 280 J% – masa resorowana, tzn. masa ostoi, podłogi, pudła wagonu, ścian 

przesuwnych, urządzeń pociągowo- zderznych i hamulca w sytuacji bez ładunku w kontenerze. 

Momenty bezwładności wagonu  
Wartości głównych momentów bezwładności: Q{{, Q��, Q��  zostały odczytane z modelu wagonu 

rzeczywistego w programie SolidEdge. Wartości momentów bezwładności wynoszą: 
• Q{{ = 88 530,518 J% ∙ $�, 
• Q�� = 503 185,400 J% ∙ $�, 

• Q�� = 440 134,230 J% ∙ $�. 

Lokalizacja głównych osi bezwładności �, *, � przedstawiona została na rys. 8.5. 

 

Rys. 8.5. Oznaczenie głównych osi bezwładności modelu wagonu towarowego z programu Solid Edge 

Położenie środka masy 
Położenie środka masy dla wagonu próżnego odczytano z modelu wagonu rzeczywistego 

w programie SolidEdge. Wysokość środka masy nad główką szyny dla wagonu próżnego wynosi: 
1 658 mm. 

Położenie środka masy ładunku przyjęto jako położenie środka geometrycznego całkowitej 
objętości ładunkowej, dla szerokości 2 620 mm i wysokości 3 050 mm. Maksymalna masa ładunku 
wynosi 90 000 kg. Po uwzględnieniu ugięcia resorów wysokość środka masy nad główką szyny dla 
wagonu ładownego wynosi: 2 470 mm. 
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8.2. Model wagonu towarowego do badań w tunelu aerodynamicznym 

W celu wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru dla analizowanego wagonu towarowego 
konieczne było wykonanie jego modelu. Przy projektowaniu modelu należało uwzględnić zarówno 
parametry obiektu rzeczywistego, uwagi dotyczące wykonania modelu zawarte w normie europejskiej 
(PN-EN 14067-6, 2010) oraz kryteria podobieństwa wyznaczone w rozdziale 7. 

8.2.1. Model do badań według (PN-EN 14067-6, 2010) 

Norma (PN-EN 14067-6, 2010) opisuje, jakie wymagania powinien spełniać model wagonu do 
badań w tunelu aerodynamicznym. Przy wykonywaniu modelu wagonu towarowego spełniono 
większość z założeń przedstawionych w (PN-EN 14067-6, 2010). W sytuacji niezastosowania się do 
któregoś z nich zostało to omówione poniżej.  

Liczba pojazdów 
Przy badaniach wagonów pasażerskich i lokomotyw należy uwzględnić przynamniej połowę 

pojazdu za modelem (najlepiej uwzględnić cały pojazd) oraz jeden cały pojazd przed modelem. Pojazdy 
dodatkowe mają mieć ten sam przekrój poprzeczny co badany model. Badania modelowe wagonów 
towarowych są nieco mniej wymagające. W ich przypadku powinno się uwzględnić standardowy 
dwuosiowy kontener znajdujący się przed modelem badanego wagonu towarowego. Z kolei za modelem 
nie trzeba już uwzględniać dodatkowych pojazdów.  

W przeprowadzonych badaniach w tunelu aerodynamicznym sprawdzono trzy sytuacje różniące się 
od siebie liczbą modeli wagonów: wagon pojedynczy, dwa wagony połączone ze sobą oraz wagon 
pojedynczy z atrapami wagonów znajdującymi się przed i za badanym modelem wagonu towarowego. 
Dzięki temu możliwe było sprawdzenie wpływu liczby wagonów na prędkość krytyczną.  

Wpływ innych obiektów na model  
Należy w prawidłowy sposób uwzględnić odstępy między sąsiadującymi pojazdami. Nie może być 

mechanicznego kontaktu między modelem badań a dodatkowymi pojazdami. Należy również 
zminimalizować drgania modelu oraz pozostałych pojazdów.  

Ze względu na charakter prowadzonych badań – bezpośredni pomiar prędkości krytycznej – drgania 
modelu do badań a ostatecznie jego przewrócenie się były istotnym elementem badania. Podobnie 
należało uwzględnić połączenie między modelami wagonu (w sytuacji dwóch wagonów). Odstępy 
między sąsiadującymi pojazdami zostały uwzględnione. 

Blokada przepływu powietrza 
Wymagania odnośnie miejsca przeprowadzenia badań modelowych skupiają się głównie na 

możliwości powodowania efektu blokady przepływu powietrza przez zbyt duży model. Ściany boczne 
tunelu aerodynamicznego nie mogą powodować zakłóceń przepływu wokół modelu, stąd stosunek 
długości modelu do szerokości tunelu powinien być mniejszy niż 0,75.  

W przeprowadzonych badaniach stosunek ten wynosił: 0,29 – w przypadku wagonu pojedynczego, 
0,58 – w przypadku dwóch wagonów, 0,87 – w przypadku wagonu pojedynczego z atrapami po obu 
stronach. Podstawowymi sytuacjami podczas badań uwzględniającymi liczbę wagonów był wagon 
pojedynczy oraz dwa wagony. W tych przypadkach warunek dotyczący stosunku długości modelu do 
szerokości tunelu przedstawiony w (PN-EN 14067-6, 2010) jest spełniony. Nie jest spełniony jedynie 
dla sytuacji wagonu pojedynczego z atrapami znajdującymi się po jego obu stronach. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że umieszczenie atrap po obu stronach pojedynczego wagonu miało 
na celu sprawdzenie, jak opór powietrza stawiany przez atrapy wpłynie na prędkość krytyczną. W takim 
przypadku większa blokada przepływu powietrza (stosunek 0,87) wpływa negatywnie na obserwowane 
zjawisko. Oznacza to, że w tunelu aerodynamicznym symulowane są warunki bardziej konserwatywne 
– zjawisko wystąpi przy niższej prędkości krytycznej. 

Norma europejska (PN-EN 14067-6, 2010) podaje również wymagania dotyczące blokady 
przepływu powietrza związanej ze stosunkiem modelu wagonu towarowego wraz z konfiguracją linii 
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kolejowej do przekroju poprzecznego tunelu aerodynamicznego. Zagadnienie to zostało opisane 
w rozdziale 8.3.  

Blokada przepływu powietrza występująca podczas prowadzonych w tunelu aerodynamicznym 
badań została sprawdzona w osobnej analizie (Załącznik nr 2).  

Geometria modelu 
Model wagonu powinien zostać wykonany dokładnie, tak aby uproszczenia w modelowaniu nie 

powodowały zmian w przepływie powietrza wokół pojazdu. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet 
niewielkie uproszczenia w modelowaniu mogą spowodować zmianę miejsca oderwania się wirów i tym 
samym znacząco zmienić aerodynamikę pojazdu.  

Przede wszystkim należy zapewnić zachowanie tej samej skali geometrycznej w przypadku modelu 
pojazdu i modelu konfiguracji linii kolejowej. Zasadniczy kształt pojazdu powinien zostać 
odwzorowany z dokładnością 0,5-1%, jeśli chodzi o wymiary. Ponadto ważne pod względem 
aerodynamicznym cechy ścian bocznych i dachu pojazdu muszą być zamodelowane. Krzywizny 
powierzchni powinny zostać odwzorowane jak w rzeczywistości. Powierzchnia modelu ma być gładka, 
jednak w miejscach gdzie w rzeczywistości powierzchnia pojazdu jest szorstka, powinna zostać w ten 
sposób odwzorowana.  

Mniej ważne jest właściwe zamodelowanie podwozia wagonu, należy zachować jedynie jego 
generalny kształt. Zaleca się również, aby wykonać model symetryczny, nawet jeśli obiekt rzeczywisty 
posiada niewielką asymetrię. 

Kontakt pomiędzy kołem wagonu a podłożem 
Według (PN-EN 14067-6, 2010) koła modelu pojazdu szynowego powinny być wykonane w taki 

sposób, aby nie stykały się z podłożem. Jednak ze względu na zastosowanie innej procedury badań niż 
ta opisana w (PN-EN 14067-6, 2010), zalecenie to nie będzie uwzględnione. W trakcie badań będących 
tematem tej pracy kontakt kół z podłożem odgrywa istotną rolę w wystąpieniu zjawiska przewracania 
się wagonów towarowych przy działaniu silnego wiatru bocznego. Z tego powodu musi on zostać 
odwzorowany jak w rzeczywistości.  

Podłoże, szyny 
Wymagania odnośnie modelu podłoża zakładają, że kształt szyn oraz podsypki powinien zostać 

odwzorowany do 5 cm (w skali naturalnej). Ponadto wszystkie cechy charakterystyczne o wymiarach 
powyżej 10 cm (w skali naturalnej) muszą być uwzględnione. Mniejsze elementy powinny zostać 
zamodelowane jako uogólniona chropowatość. Norma (PN-EN 14067-6, 2010) zastrzega, że nie 
powinno się modelować pojedynczych kamieni podsypki, nawet jeśli są o wymiarach podanych 
powyżej.  

Wysokość pojazdu względem szyn powinna zostać odwzorowana z dokładnością do 5 cm (w skali 
rzeczywistej). Wysokość nie może się różnić o więcej niż 2,5 cm jeśli pojazd jest usuwany i ustawiany 
ponownie podczas badań. Odstęp pomiędzy początkiem modelu podłoża (modelu konfiguracji linii 
kolejowej) a początkiem modelu pojazdu powinien wynosić co najmniej 8 m (w skali rzeczywistej).   

8.2.2. Podstawowe założenia do wykonania modelu 

Skalę geometryczną, w jakiej został wykonany model dobrano na podstawie wymiarów przestrzeni 
pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Należało zaprojektować model w taki sposób, aby po 
umieszczeniu go w tunelu aerodynamicznym zniwelować wpływ efektu blokady przepływu powietrza 
na wyniki. Rozważono przy tym sytuację, w której model zajmował największą powierzchnię przekroju 
poprzecznego tunelu aerodynamicznego (w przeprowadzonych badaniach była to sytuacja, gdy model 
wagonu znajdował się na nasypie kolejowym).  

Podczas projektowania modelu wagonu towarowego zastosowano następujące założenia oraz 
uproszczenia: 

• geometria pudła wagonu, ostoi, urządzeń pociągowo-zderznych i zespołu biegowego zostanie 
odwzorowana według skali; 
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• masy elementów takich jak: urządzenia zewnętrzne, hamulec pneumatyczny i mechaniczny, 
przegroda, podłoga, ściana przesuwna zostaną uwzględnione w masie  całości modelu, 
z zachowaniem kryterium podobieństwa masy oraz kryterium podobieństwa dotyczącego 
położenia środka ciężkości masy całego modelu; 

• na model wagonu towarowego składać się będą następujące elementy: konstrukcja wagonu, 
podwozie, urządzenia pociągowo-zderzne (zderzaki), zespół biegowy; 

• konstrukcja wagonu zawierać będzie masę: pudła wagonu, ścian przesuwnych oraz przegrody; 
• konstrukcja wagonu będzie składać się z następujących elementów: dwie ściany czołowe, dwie 

ściany boczne oraz dach; 
• podwozie zawierać będzie masę: ostoi, podłogi, hamulca mechanicznego oraz pneumatycznego; 
• zespół biegowy składać się będzie z zestawu kołowego oraz resorów; 
• na główną masę resorowaną składać się będą następujące elementy: konstrukcja wagonu, 

podwozie oraz urządzenia pociągowo-zderzne; 
• masę nieresorowaną stanowić będzie zespół biegowy; 
• badania przeprowadzane będą na standardowym wagonie towarowym, pomiary dla 

lokomotywy nie będą wykonywane; 
• wykonane zostaną dwa modele wagonu towarowego; 
• modele wagonów towarowych podczas badań w tunelu aerodynamicznym będą ustawione na 

torowisku, którego geometria odwzorowana zostanie według skali geometrycznej. 

8.2.3. Skale podobieństwa modelu wagonu towarowego 

Do badań w tunelu aerodynamicznym wykonane zostały 2 modele 2-osiowych wagonów 
towarowych krytych z przesuwnymi ścianami typu Hbbi(ll)ns wraz z torowiskiem (rys. 8.6). Model 
wykonała firma Greenbrier Wagony Świdnica Sp. z o.o. zajmująca się produkcją i naprawą wagonów 
kolejowych.  

 

Rys. 8.6. Modele wagonu towarowego wraz z torowiskiem 

Modele zostały wykonane głównie z aluminium. Jedynie niektóre z elementów, takie jak resory 
i maźnica zrobiono ze stali, tak aby zachować odpowiednie parametry podatności zawieszenia.  

Wstępnie zakładano, że model wagonu towarowego zostanie wykonany z tego samego materiału, 
co obiekt rzeczywisty. Jednak ze względu na to, że niemożliwe byłoby jednoczesne zachowanie skali 

geometrycznej (Jh = +�}) oraz skali masy (J� = Jh� = ++}��}), zdecydowano o zmianie materiału. 

Zachowując skalę masy i skalę geometryczną, tak aby wszystkie najważniejsze ze względów 
aerodynamicznych cechy pojazdu zostały odwzorowane w modelu i używając tego samego materiału 
jak dla prototypu, grubości poszczególnych elementów modelu musiałyby być tak małe, że niemożliwe 
byłoby wówczas jego wykonanie. Zdecydowano więc, że w prowadzonych badaniach kluczowe jest 
zachowanie skali geometrycznej i skali masy. Natomiast to, z jakiego materiału wykonany zostanie 
model nie jest już tak istotne. 

Zamiast gęstości materiału, z którego wykonano model, wprowadzono więc ekwiwalentną gęstość 
materiału, zdefiniowaną jako: 

��� = ∑ $	�  (8.1) 
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gdzie: $	 – masy poszczególnych elementów wagonu towarowego, � – objętość wagonu towarowego 
wyznaczona na podstawie jego geometrii zewnętrznej. 

Jeśli skala masy i skala geometryczna wagonu towarowego są zachowane, to wówczas skala 
ekwiwalentnej gęstości materiału wynosi: 

J�� = J�J� = Jh�Jh� = 1 → ���,> = ���,. (8.2) 

Stąd ostatecznie ekwiwalentna gęstość materiału dla modelu (���,.) oraz dla wagonu rzeczywistego 

(���,>) jest zachowana.  
Wstępnie zakładano spawanie poszczególnych części modelu, jednak ze względu na niewielkie 

wymiary detali w miejscach spoin powstawały dziury, a na materiale powstawały krzywizny. Z tego 
powodu zdecydowano, że elementy będą sklejane. Połączenia między elementami wykonano klejem 
TEROSON PU 6700 2x25 ml (TEROKAL 6700). Niektóre elementy były łączone śrubami 
imbusowymi. Ze względu na konieczność dostępu do środka modelu – wkładanie balastu symulującego 
stan obciążenia – zdecydowano o przykręcaniu dachu do całości modelu.  

Tab. 8.2. Skale podobieństwa zakładane w badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym 

Nazwa Oznaczenie Wzór Wartość 
skala geometryczna Jh Jh 1/25 

skala ekwiwalentnej gęstości 
materiału 

Jd�� Jd�� 1 

skala gęstości powietrza 
atmosferycznego 

Jd� Jd� 1 

skala lepkości powietrza JR JR 1 
skala przyspieszenia 

ziemskiego 
J� J� 1 

skala powierzchni bocznej J� Jh�  1/625 
skala objętości J� Jh�  1/15 625 

skala: wysokości 
aerodynamicznego środka 
pojazdu, wysokości środka 

ciężkości, przesunięcia 
poziomego masy 

nieresorowanej, przesunięcia 
poziomego masy 

resorowanej, ugięcia 
pionowego, rozstawu szyn 

J��, J��, J�',  J�+, J��, J( 
Jh 1/25 

skala masy 
J�,  J�', J�+ 

J� = J�Jd�� = Jh� Jd�� = Jh�  1/15 625 

skala momentu 
bezwładności 

J�� J�� = J�Jh� = Jh}  1/9 765 625 

skala sprężystości materiału 
zawieszenia w kierunku 

pionowym 
J9� J9� = J�J�Jh = Jh�Jh = Jh�  1/625 

skala prędkości Jf 

J�J�Jh = Jd�Jf�J�Jh → 

→ Jf = �J�J�Jd�J� = �J�Jh� = �Jh 
1/5 

skala czasu J
 J
 = JhJf = Jh�Jh = �Jh 1/5 

skala momentu 
utrzymującego pojazd 

J.z J�J�Jh = J�Jh = Jh�  1/390 625 

skala momentu 
przewracającego pojazd 

J.`abb Jd�Jf�J�Jh = Jf�Jh� = Jh�  1/390 625 
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Modele użyte w badaniach wykonano z zachowaniem odpowiednich skali podobieństwa 
modelowego, przez co mogły reprezentować wagony rzeczywiste. Najważniejsze przyjęte skale 
modelowania, których wyprowadzenie zostało przedstawione w rozdziale dotyczącym kryteriów 
podobieństwa (rozdział 7) zostały zestawione w tab. 8.2.  

Model wagonu nieobciążonego 

Projekt modelu wagonu zakładał wykonanie go w skali geometrycznej Jh = +�}. Ze skali tej 

wynikały pozostałe skale podobieństwa, zestawione w tab. 8.2. Przy projektowaniu wagonu wzięto pod 
uwagę założenia opisane we wcześniejszej części rozdziału. Model wykonanego wagonu różnił się 
jednak od modelu projektowanego. Różnice między najważniejszymi parametrami zakładanymi przy 
projektowaniu modelu oraz tymi samymi parametrami w modelu już wykonanym zestawione zostały 
w tab. 8.3. Oznaczenia parametrów geometrycznych modelu przyjęte w tab. 8.3 zostały przedstawione 
i wyjaśnione na rys. 8.7.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.7. Oznaczenia parametrów geometrycznych modelu wagonu towarowego: widok z boku (a), widok z przodu (b): ¡ – długość modelu wagonu (ze zderzakami), ¢ – szerokość modelu wagonu, Z – wysokość modelu wagonu, £ – długość 
pudła wagonu, 2B – odległość między zestawami kołowymi, �� – wysokość środka ciężkości modelu wagonu 

Różnice procentowe pomiędzy wartościami poszczególnych parametrów w projektowanym 
i wykonanym modelu wagonu towarowego zostały określone następująco: 

¤óżY\]B = 100% ∙ ¨$^©2ª, V$^©2ª, « − 1¬ (8.3) 

gdzie: $^©2ª, V – model wykonany, $^©2ª, « – model projektowany. 

Tab. 8.3. Różnice parametrów projektowanego i wykonanego modelu wagonu towarowego nieobciążonego (oznaczenia 
parametrów geometrycznych według rys. 8.7, $ – masa wagonu, Q{{ , Q��, Q�� – momenty bezwładności odpowiednio 

względem osi: �, *, �; *' – luz w zawieszeniu w kierunku poprzecznym, *+ – przemieszczenie poziome masy resorowanej) 

Nazwa Symbol Jednostka 
Skala 

projektowa 
Wagon-natura 

Model – 
projekt 

Model – 
wykonany 

Różnica 
% 

Skala 
rzeczywista 

Geometria 

¡ mm 1/25 15 900 636 636 0 1/25 ¢ mm 1/25 2 728 109 109 0 1/25  mm 1/25 4 645 186 186 0 1/25 £ mm 1/25 15 090 604 604 0 1/25 2B mm 1/25 10 000 400 400 0 1/25 �� mm 1/25 1 658 66,3 73,9 11 1/22,4 

Masa $ kg 1/15 625 16 304 1,043 1,210 16 1/13 474 

Masowy 
moment 

bezwładności 

Q{{ kg·m2 1/9 765 625 88 531 0,00907 0,013 43 1/6 810 040 Q�� kg·m2 1/9 765 625 503 185 0,05153 0,054 5 1/9 318 248 

Q�� kg·m2 1/9 765 625 440 134 0,04507 0,045 0 1/9 780 761 

Zawieszenie 
*' mm 1/25 20 0,8 0,8 0 1/25 

*+ mm 1/25 19 0,76 1 31,6 1/19 



70 
 

Geometria wagonu została oddana z dużą dokładnością – najważniejsze wymiary są w zakładanej 
skali geometrycznej. Różnica 11,4 % w wysokości środka ciężkości w stosunku do wagonu w skali 
naturalnej powoduje, że w modelu środek ciężkości położony jest nieco wyżej niż w rzeczywistości. 
Skutkuje to większą niestabilnością pojazdu na wpływy aerodynamiczne, a więc sytuacją bardziej 
niekorzystną ze względów projektowych.  

Masa modelu wagonu jest większa o 16% od zakładanej masy modelu. Powodem większej masy 
była konieczność zastosowania grubszej niż wstępnie planowano blachy na podłogę i dach wagonu 
(0,5 mm zamiast 0,3 mm), grubszej plandeki oraz płaskowników do wykonania podwozia. Dodatkowo 
masę zwiększył również klej, a także elementy łączące poszczególne części modelu (imbusy, śrubki). 
Większy ciężar modelu powoduje, że jest on mniej podatny na wpływy aerodynamiczne. Jednak można 
to uwzględnić przy analizie wyników badań, stosując odpowiednio zredukowane skale podobieństwa. 
W tab. 8.4 zestawiono poprawione (zredukowane) skale podobieństwa uwzględniające parametry 
wykonanego modelu wagonu, które będą użyte przy analizie danych pomiarowych.  

Skale związane z masą i geometrią modelu są najważniejszymi skalami podobieństwa problemu. 
Ne te skale mają wpływ inne składowe skale podobieństwa, które nie musza być jednak dokładnie 
spełnione. Najważniejsze jest spełnienie kluczowych skali podobieństwa związanych z problemem. 

Wartości masowych momentów bezwładności w modelu wykonanym są inne niż te zakładane 
podczas projektowania modelu. Najważniejszy przy badanym zjawisku przewracania się wagonów 
towarowych przy silnym wietrze bocznym jest moment bezwładności względem osi � (Q{{), ponieważ 
to względem osi � może nastąpić obrót pojazdu spowodowany działaniem wiatru. W tym kierunku 
wagon jest właśnie najmniej stabilny – ma najmniejszą bezwładność. Ze względu na niewielką wartość 
momentu bezwładności Q{{ w skali rzeczywistej, bardzo trudne było zaprojektowanie modelu 
oddającego jego wartość we właściwej skali.  

Moment bezwładności Q{{ w wykonanym modelu został przekroczony o 43% w porównaniu do 
projektowanego wagonu. Jednak w skali modelowej została zachowana ogólna zależność występująca 
w skali rzeczywistej, taka że wartość momentu bezwładności Q{{ jest dużo mniejsza niż wartości 
pozostałych momentów bezwładności (Q��, Q��). Na zwiększenie momentu bezwładności Q{{ 
w wykonanym modelu wagonu wpłynęły przede wszystkim grubości blach oraz elementy łączące 
poszczególne części wagonu. Pozostałe momenty bezwładności (Q��, Q��) w modelu wykonanym są 
zgodne z zakładaną skalą modelową.   

Przemieszczenie poziome masy resorowanej (*+) jest nieco większe niż dla wagonu 
projektowanego. Sytuacja ta jest bardziej niekorzystna ponieważ środek ciężkości wagonu może się 
wówczas bardziej przesunąć w stronę zawietrzną, przez co jego przewrócenie się może nastąpić 
szybciej.  

Jak wspomniano wcześniej różnice pomiędzy charakterystycznymi parametrami projektowanego 
i wykonanego modelu wagonu można uwzględnić stosując zredukowane skale podobieństwa. Dzięki 
temu wyniki badań w tunelu aerodynamicznym będą mogły zostać odniesione do rzeczywistego 
projektowanego wagonu towarowego. 

Ponadto można wykorzystać wykonany model wagonu towarowego jako sytuację podstawową, dla 
której zostaną wyznaczone wartości prędkości krytycznej. Wówczas można stosować założone, a nie 
zredukowane skale podobieństwa. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji wyniki należy odnieść 
do rzeczywistego wagonu towarowego o parametrach wynikających z parametrów wykonanego modelu 
wagonu i skali podobieństwa, a nie z parametrów jakie miał projektowany wagon towarowy.  

 Model wagonu obciążonego 
Model wagonu obciążonego (stan brutto) składał się z modelu wagonu nieobciążonego (stan tara) 

z dodatkowym balastem. Balast uwzględniał stan maksymalnego obciążenia wagonu rzeczywistego 
z zachowaniem parametrów takich jak masa i bezwładność. 

Tabela 8.4 przedstawia różnice między najważniejszymi parametrami zakładanymi przy 
projektowaniu modelu oraz tymi samymi parametrami w modelu już wykonanym w przypadku wagonu 



71 
 

obciążonego. Skale podobieństwa wykonanego modelu z balastem zgadzają się z projektowanymi 
skalami modelowania (skale geometryczne, masowe, masowych momentów bezwładności). 
Spowodowane jest to przede wszystkim dużą dokładnością wykonania balastu oraz dużą masą balastu 
w stosunku do masy modelu wagonu. Z tego powodu różnice, które były widoczne w przypadku modelu 
w stanie tara, dla modelu z balastem są niezauważalne – redukuje je duża masa balastu.  

Tab. 8.4. Różnice parametrów projektowanego i wykonanego modelu wagonu towarowego obciążonego (oznaczenia 
parametrów jak w tab. 8.3, ���{ – ugięcie wagonu pod maksymalnym obciążeniem  J9� – współczynnik sprężystości 

zawieszenia w kierunku pionowym) 

Nazwa Symbol Jednostka 
Skala 

projektowa 
Wagon-natura 

Model – 
projekt 

Model – 
wykonany 

Różnica 
% 

Skala 
rzeczywista 

Geometria 

¡ mm 1/25 15 900 636 636 0 1/25 ¢ mm 1/25 2 728 109 109 0 1/25  mm 1/25 4 645 186 186 0 1/25 £ mm 1/25 15 090 604 604 0 1/25 2B mm 1/25 10 000 400 400 0 1/25 �� mm 1/25 2 470 98,8 98,8 0 1/25 

Masa $ kg 1/15 625 90 000 5,76 5,74 0 1/15 690 

Masowy 
moment 

bezwładności 

Q{{ kg·m2 1/9 765 625 696 097 0,071 0,071 0 1/9 804 181 Q�� kg·m2 1/9 765 625 2 363 593 0,242 0,248 3 1/9 530 615 

Q�� kg·m2 1/9 765 625 1 769 742 0,181 0,189 4 1/9 363 715 

Zawieszenie 

*' mm 1/25 20 0,8 0,8 0 1/25 

*+ mm 1/25 19 0,76 1 31,6 1/19 

�� mm 1/25 77 3,1 2,16 -30 1/36 

J9� N/mm 1/625 11 466 18,4 26,05 42 1/440 

Różnice występują jedynie w skalach podobieństwa dotyczących zawieszenia modelu wagonu. 
Ugięcie resorów w kierunku pionowym sprawdzone zostało jedynie w przypadku modelu wagonu 
obciążonego maksymalnym ładunkiem i jest ono mniejsze niż zakładano na podstawie projektu wagonu. 
W związku z tym współczynnik sprężystości zawieszenia w kierunku pionowym jest większy niż 
zakładano. Należy jednak zauważyć, że zaistniała sytuacja jest bardziej niekorzystna, ponieważ 
mniejsze ugięcie powoduje, że środek ciężkości modelu wagonu znajduje się wyżej, przez co jest on 
bardziej podatny na wpływy aerodynamiczne.  

Poprawione skale podobieństwa 
Zakładane skale podobieństwa oraz poprawione skale podobieństwa uwzględniające zmiany 

zastosowane podczas wykonywania modelu wagonu towarowego zestawione zostały w tab. 8.5. 

Tab. 8.5. Poprawione skale podobieństwa dla wykonanego modelu wagonu towarowego  

Nazwa Oznaczenie Wzór 
Skala 

zakładana 

Skala 
poprawiona 

 (model 
nieobciążony) 

Skala 
poprawiona 

(model 
obciążony) 

skala 
geometryczna 

Jh Jh 1/25 1/25 1/25 

skala 
ekwiwalentnej 

gęstości materiału 
Jd�� Jd�� 1 1 1 

skala gęstości 
powietrza 

atmosferycznego 
Jd� Jd� 1 1 1 

skala lepkości 
powietrza 

JR JR 1 1 1 
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skala 
przyspieszenia 

ziemskiego 
J� J� 1 1 1 

skala powierzchni 
bocznej 

J� Jh�  1/625 1/625 1/625 

skala objętości J� Jh�  1/15 625 1/15 625 1/15 625 
skala wysokości 

aerodynamicznego 
środka pojazdu 

J�� J�� 1/25 1/22,4 1/25 

skala wysokości 
środka ciężkości 

J�� J�� 1/25 1/22,4 1/25 

skala rozstawu 
szyn 

J( J( 1/25 1/22,8 1/22,8 

skala przesunięcia 
poziomego masy 
nieresorowanej 

J�' J�' 1/25 1/25 1/25 

skala przesunięcia 
poziomego masy 

resorowanej 
J�+ J�+ 1/25 1/19 1/19 

skala ugięcia 
pionowego 

wagonu 
załadowanego 

J�� J�� 1/25 - 1/36 

skala masy J� J� 1/15 625 1/13 474 1/15 690 
skala masy 

nieresorowanej 
J�' J�' 1/15 625 1/24 787 

1/24 787 

skala masy 
resorowanej 

J�+ J�+ 1/15 625 1/12 206 
1/15 493 

skala momentu 
bezwładności Q{{ 

J��,{ J�Jh�  1/9 765 625 1/6 810 040 1/9 804 181 

skala momentu 
bezwładności Q�� 

J��,� J�Jh�  1/9 765 625 1/9 318 248 1/9 530 615 

skala momentu 
bezwładności Q�� 

J��,� J�Jh�  1/9 765 625 1/9 780 761 1/9 363 715 

skala sprężystości 
materiału 

zawieszenia 
w kierunku 
pionowym 

J9� J9� 1/625 - 1/440 

skala momentu 
utrzymującego 

pojazd 
J.z J.z 1/390 625 1/306 336 1/356 572 

skala prędkości Jf 

J.z = J.®,bcc → J.z = Jd�Jf�J�J�� → 

Jf = � J.zJh� J�� 

1/5 1/4,7 1/4,8 

skala czasu J
 JhJf  1/5 1/5,3 1/5,2 

skala momentu 
przewracającego 

pojazd 
J.®,bcc Jd�Jf�J�J�� = Jf�Jh� J�� 1/390 625 1/306 336 1/356 572 

8.2.4. Elementy modelu wagonu towarowego 

Wagon w stanie nieobciążonym (stan tara) składał się z połączonych ze sobą następujących 
elementów: podwozia, konstrukcji wagonu (dwóch ścian czołowych, dwóch ścian bocznych  i dachu), 
zespołu biegowego (dwóch zestawów kołowych z resorami) oraz czterech zderzaków. Rysunek 8.8 
przedstawia model całego wagonu towarowego. 
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W dalszej części przedstawiono rysunki i opisy dotyczące poszczególnych elementów 
wykonanego modelu wagonu towarowego.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. 8.8. Model wagonu towarowego: widok  w aksonometrii (a), widok z przodu (b), przekrój podłużny (c): 1 – podwozie, 
2 – ściana czołowa, 3 – dach, 4 – ściana boczna, 5 – zestaw kołowy, 6 – zderzak, 7 – torowisko, 8 –śruba imbusowa 

(wymiary w mm) 

Podwozie 
Podwozie modelu wagonu (ostoja) zostało wykonane z aluminiowych płaskowników połączonych 

ze sobą na sztywno przy pomocy kleju. Rysunek 8.9 przedstawia szkic podwozia wraz z jego 
elementami składowymi.  

 

Rys. 8.9. Widok aksonometryczny podwozia modelu wagonu towarowego: 1-7, 9-10 płaskownik, 8 – blacha podłogi 
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Ściana czołowa 
Dla każdego z wagonów wykonane zostały dwie ściany czołowe, składające się z ramownicy oraz 

blachy poszycia (rys. 8.10 a). Elementy te zostały sklejone ze sobą. Blacha poszycia miała grubość 
0,5 mm. Ramownice zostały wycięte laserowo. Wszystkie części ściany czołowej wykonano 
z aluminium.   

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.10. Widok z przodu ściany czołowej modelu wagonu towarowego: 1 – poszycie, 2 – ramownica (a), przekrój 
poprzeczny dachu modelu wagonu towarowego (b) (wymiary w mm) 

Dach 
Dach modelu wagonu (rys. 8.10 b) został wykonany z giętej aluminiowej blachy o grubości 0,5 mm. 

Dach został połączony śrubowo z modelem wagonu, tak aby możliwe było otworzenie wagonu.  

Ściana boczna 
Dla każdego z modeli wagonu towarowego wykonano dwie ściany boczne składające się 

z ramownicy i poszycia (rys. 8.11). Ramownice wykonano z aluminium, wycięto je laserowo. Poszycie 
ścian bocznych zostało wykonane z plandeki, którą przyklejono do ramownicy.  

Zespół biegowy 
Zespół biegowy (rys. 8.12) został przymocowany do podwozia 8 śrubami imbusowymi M4 x 10. 

Zawieszenie zespołu biegowego stanowią resory (rys. 8.12 c). Resory przymocowane zostały do 
zestawu kołowego (rys. 8.12 b) z użyciem 4 śrub imbusowych M3 x 2,5.  

Zestaw kołowy został wykonany z aluminium, a resor oraz maźnica ze stali. Podatne zawieszenie 
uwzględniało ugięcia pionowe wagonu zgodnie z jego projektem. Wzięto również pod uwagę luzy 
poprzeczne w zestawie kołowym (por. rys. 8.4) oraz możliwość przesunięcia poprzecznego masy 
resorowanej względem masy nieresorowanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy działaniu wiatru 
bocznego model wagonu może przesunąć się względem zestawu kołowego i szyn. Różnice między 
projektowanymi parametrami zawieszenia wagonu towarowego a parametrami w modelu wagonu już 
wykonanym przedstawiono wcześniej.  

Zderzak 
Wykonane zostały 4 aluminiowe urządzenia pociągowo-zderzne (rys. 8.13) dla każdego z modeli 

wagonu towarowego (po 2 na jedną stronę). Zderzaki zostały przyklejone do ścian czołowych modelu.  
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a) 

 

b) 

 

Rys. 8.11. Ściana boczna modelu wagonu towarowego: przekrój podłużny (a) widok z boku (b) : 3 – plandeka, 
4 – ramownica (wymiary w mm) 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. 8.12. Zespół biegowy modelu wagonu towarowego: widok w aksonometrii (a), zestaw kołowy (b), resor (c): 1 – zestaw 
kołowy, 2 – maźnica, 3 – resor, 4 –śruba imbusowa (wymiary w mm) 

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.13. Zderzak modelu wagonu towarowego: widok w aksonometrii (a), przekrój podłużny i poprzeczny (b) 
(wymiary w mm) 
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Torowisko 
Model wagonu towarowego był podczas badań ustawiany na torowisku wykonanym w skali 

(rys. 8.14). Torowisko zostało wykonane z 2 prętów (szyny) sklejonych z zestawem płaskowników 
(podkład kolejowy). Torowisko było połączone w sposób sztywny z modelem konfiguracji linii 
kolejowej badanej w danej sytuacji pomiarowej. 

  

Rys. 8.14. Model torowiska: 1 – pręt, 2 – płaskownik 

Balast 
Balast, przedstawiony na rys. 8.15, został wykonany w taki sposób, że oddaje nie tylko rzeczywistą 

masę obciążenia pojazdu, ale również jego momenty bezwładności. Ze względu na odkręcany dach, 
balast mógł być wkładany do środka modelu.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.15. Model balastu: widok aksonometryczny (a), przekrój poprzeczny i podłużny (b) (wymiary w mm) 

Balast odwzorowywał symetryczne obciążenie wagonu, ponieważ w rzeczywistości nie ma 
możliwości niesymetrycznego, mimośrodowego obciążenia wagonu. Spowodowane jest to specjalnym 
systemem dopasowanych pojemników do transportu części oraz ścian grodziowych uniemożliwiających 
przesunięcie się ładunku podczas transportu.  

8.2.5. Wykonany model wagonu towarowego 

Rysunek 8.16 przedstawia model wagonu towarowego w trakcie jego wykonywania. Podwozie 
modelu wagonu towarowego zaprezentowane zostało na rys. 8.16 a, natomiast na rys. 8.16 b widoczne 
są ściany czołowe, dach i zestawy kołowe. Z kolei na rys. 8.16 c przedstawiony jest sposób montażu 
zespołu biegowego do całości wagonu – resory są przymocowane do podwozia modelu przy pomocy 
śrub imbusowych. Rysunek 8.16 d przedstawia dwa modele wagonów towarowych bez ścian bocznych.   

Zdjęcia balastu oraz balastu umieszczonego w modelu wagonu towarowego przedstawione są 
na rys. 8.17. Balast wkładany był do wagonu przez odkręcany dach, następnie dach był montowany 
z powrotem. Balast nie był dodatkowo przytwierdzany do wagonu. Sytuacja, gdy w modelu wagonu 
umieszczony był balast była pierwszą sytuacją z obciążeniem (m1) braną pod uwagę podczas badań 
w tunelu aerodynamicznym. 

Dodatkowo rozważono jeszcze kolejne dwie sytuacje obciążeniowe. W tym celu użyto ciężarków, 
które przyklejono do górnej części wagonu wewnątrz modelu. Ich rozmieszczenie i masa zostały tak 
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dobrane, aby wysokość środka ciężkości pojazdu wraz z obciążeniem była taka, jak w pierwszej sytuacji 
obciążeniowej (m1), natomiast masa była jak najmniejsza – stąd ich montaż w górnej części wagonu. 

a) 

 

b) 

 
 

c) 

 

d) 

 

Rys. 8.16. Model wagonu towarowego w trakcie wykonywania: podwozie (a), elementy modelu: ściany czołowe, dach, 
zestawy kołowe (b), montaż zespołu biegowego do podwozia (c), modele wagonów towarowych bez ścian bocznych (d) 

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.17. Model fizyczny balastu (a), balast umieszczony w modelu wagonu towarowego (b) 

Ciężarki były przyklejone do górnej części wagonu w sposób symetryczny (m2) i niesymetryczny 
(m3). Zatem druga sytuacja pomiarowa z obciążeniem (m2) uwzględniała wysokość środka ciężkości 
wagonu taką samą jak przy jego pełnym obciążeniu (m1), ale przy mniejszej masie obciążenia 
rozmieszczonej symetrycznie w wagonie.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 8.18. Ciężarki modelujące dodatkowe obciążenie modelu wagonu towarowego w drugiej i trzeciej sytuacji 
obciążeniowej: ciężarek przymocowany do ściany czołowej (a), ciężarki przymocowane: symetrycznie do ściany bocznej po 

stronie nawietrznej i zawietrznej (b), niesymetrycznie do ściany bocznej po stronie zawietrznej (c) 

Natomiast w trzeciej sytuacji obciążeniowej (m3) użyto tych samych ciężarków co w sytuacji 
drugiej (m2) mocując je na tej samej wysokości, jednak rozmieszczono je niesymetrycznie. Ciężarki, 
które w sytuacji drugiej (m2) były po stronie nawietrznej wagonu przesunięto na stronę zawietrzną, co 
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spowodowało przesunięcie poprzecznego położenia środka ciężkości wagonu w kierunku strony 
zawietrznej. Zatem w sytuacji trzeciej (m3) wzięta jest pod uwagę bardziej negatywna możliwość ze 
względu na zjawisko bocznego działania wiatru. Jak wspomniano wcześniej, konstrukcja rzeczywistego 
wagonu towarowego uniemożliwia przesunięcie ładunku w wagonie powodujące, że jest on położony 
na mimośrodzie. W badaniach rozważono jednak taką sytuację w celach porównawczych. 

Rysunek 8.18 przedstawia ciężarki mocowane w różnych miejscach modelu wagonu podczas badań 
w drugiej i trzeciej sytuacji obciążeniowej, z symetrycznym i niesymetrycznym obciążeniem wagonu 
towarowego. Ciężarki mocowane były do modelu wagonu towarowego przy pomocy kleju na gorąco.  

Podsumowanie dotyczące modelu do badań 

Wykonany model wagonu towarowego różnił się nieznacznie od jego projektowanej wersji. 
Spowodowane to było przede wszystkim dostępnością oraz wymiarami materiałów z jakich wykonano 
model. Wpływ na to miało również dodatkowe dociążenie modelu przez elementy mocujące 
poszczególne części modelu ze sobą. Zastosowane podczas wykonywania modelu uproszczenia 
i zmiany w jego konstrukcji mimo, że wpłynęły na parametry fizyczne modelu (masa, środek ciężkości, 
masowe momenty bezwładności), nie wpłynęły na jego charakterystyki aerodynamiczne. Kształt 
pojazdu został zachowany z należną dokładnością, reprezentując rzeczywisty wagon towarowy.  

Zmianie uległy również zakładane skale podobieństwa. Mimo, że nie wszystkie skale podobieństwa 
zostały spełnione, to jednak kluczowe skale podobieństwa analizowanego problemu – skala 
geometryczna i skala masy – zostały zachowane z należytą dokładnością. Niewielkie różnice w skalach 
podobieństwa (np. w skali masy) powinny zostać uwzględnione podczas analizy wyników badań 
w tunelu aerodynamicznym, używając zredukowanych skali podobieństwa zestawionych w tab. 8.5. 
Otrzymane wyniki badań mogą być porównywane z prędkościami krytycznymi uzyskanymi przy użyciu 
procedur z normy europejskiej (PN-EN 14067-6, 2010) jedynie po ich przeliczeniu zgodnie 
z zastosowanymi skalami podobieństwa.  

8.3. Model konfiguracji linii kolejowej 

Na podstawie analizy literatury oraz propozycji zawartych w (PN-EN 14067-6, 2010) dotyczących 
rodzajów konfiguracji linii kolejowej, które można uwzględnić w badaniach zjawiska przewracania się 
pojazdów szynowych pod wpływem wiatru bocznego wybrano 5 podstawowych konfiguracji: 

• pojedynczy tor z podsypką i szynami; 
• pojedynczy tor podsypką, szynami i przechyłką; 
• nasyp z dwoma torami, podsypką i szynami; 
• nasyp z dwoma torami, podsypką, szynami i przechyłką; 
• wiadukt kolejowy z dwoma torami, podsypką i szynami. 

Modele poszczególnych konfiguracji linii kolejowej zostały wykonane z płyt styropianu XPS, które 
były łączone ze sobą przy użyciu kleju, aby uzyskać określoną długość.  

Model wagonu towarowego wraz z odpowiednią konfiguracją linii kolejowej umieszczony w tunelu 
aerodynamicznym powinien zajmować jedynie niewielką część przekroju poprzecznego tunelu. 
Związane jest to z wystąpieniem zjawiska blokady przepływu powietrza spowodowanego przez 
zawężenie przestrzeni, przez którą może przepływać powietrze. W rzeczywistości przepływ powietrza 
wokół obiektu jest swobodny. Jednak w tunelu aerodynamicznym model umieszczany jest w przestrzeni 
pomiarowej, która ograniczona jest sufitem i ścianami bocznymi.  

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) współczynnik blokady przepływu powietrza �( jest definiowany 
przy kącie napływu wiatru 30° i powinien być mniejszy niż 15%: 

�( = «^V\2¤�]ℎY\B °^]�YB («^±B�© + J^Y²\%³¤B]±B ª\Y\\ J^ª2±^V2±)«¤�2J¤ó± «^«¤�2]�Y* X³Y2ª³ B2¤^©*YB$\]�Y2%^  (8.4) 

Efekt blokady przepływu można zmniejszyć przez zastosowanie ścianek ze szczelinami lub ścianek 
szczelinowych. Zatem dla otwartego lub częściowo otwartego przekroju tunelu (np. przy zastosowaniu 
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ścianek szczelinowych), jeśli współczynnik blokady �( jest mniejszy niż 5% nie trzeba stosować 
poprawek ze względu na blokadę przepływu. Natomiast gdy współczynnik �( jest w zakresie 5%-15% 
to należy zastosować korektę.  

Przy zamkniętych przekrojach sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego otrzymane w wyniku 
badań współczynniki aerodynamiczne są przeszacowane, dlatego wówczas nie trzeba stosować 
współczynników korekcyjnych. 

Zgodnie z TSI (TSI nr 1302/2014) współczynnik blokady powinien być mniejszy niż 10%. 
Natomiast według przepisów zawartych w (GM/RT2142, 2009) współczynnik blokady przepływu 
powinien być mniejszy niż 15%, jednak należy przy tym zastosować korektę w pomiarach wynikającą 
z wpływu na wyniki blokady przepływu powietrza.  

Poniżej opisano poszczególne konfiguracje linii kolejowej, podając jaką blokadę przepływu 
powodują. Ze względu na to, że efekt blokady przepływu w większości konfiguracji jest większy niż 
jest to sugerowane w (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009, TSI nr 1302/2014), przeprowadzono 
dodatkowe badania wpływu prędkości wiatru, warstwy przyściennej oraz rozstawu szczelin na blokadę 
przepływu powietrza. Badania te opisane są w Załączniku nr 2.  

Zgodnie z wynikami badań największy wpływ blokady przepływu widoczny jest w przekroju 
środkowym tunelu aerodynamicznego, podczas gdy w przekrojach skrajnych (po bokach tunelu 
aerodynamicznego) nie zauważa się wpływu blokady przepływu powietrza na pole prędkości wiatru. 
Warto zwrócić uwagę na to, że efekt blokady przepływu w przekroju środkowym zauważany był 
głównie w przypadku terenu o wysokiej turbulencji (kategoria terenu 4). Natomiast w przypadku terenu 
płaskiego, o niskiej turbulencji (kategoria terenu 0) efekt ten był prawie niewidoczny. Biorąc pod uwagę, 
że to teren płaski (kategoria terenu 0) jest sytuacją podstawową, dla której określona została procedura 
wyznaczania prędkości krytycznej zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010), to uznaje się, że warunek 
dotyczący blokady przepływu powietrza został spełniony. Ponadto niewielki efekt blokady przepływu 
występujący w przypadku terenu o wysokiej turbulencji (kategoria terenu 4) powoduje zwiększenie 
prędkości wiatru w stosunku do sytuacji gdy blokada przepływu nie występuje, a zatem sytuację bardziej 
niekorzystną niż w rzeczywistości. 

Norma europejska (PN-EN 14067-6, 2010) określa również odległość od początku modelu 
konfiguracji linii kolejowej do początku modelu wagonu, która powinna wynosić minimum 8 m w skali 
rzeczywistej. Odległość ta została zachowana w badaniach w tunelu aerodynamicznym.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 8.19. Pojedynczy tor kolejowy z podsypką i szynami według (PN-EN 14067-6, 2010): przekrój poprzeczny (a), widok 
z boku oraz z góry (b) (skala naturalna, wymiary w mm) 

Pojedynczy tor z podsypką i szynami jest podstawową konfiguracją pomiarową według (PN-EN 
14067-6, 2010) (rys. 8.19). Do pomiarów w tunelu aerodynamicznym zastosowano przekrój 
pojedynczego toru kolejowego proponowany w (PN-EN 14067-6, 2010) (rys. 8.20).  

Model pojedynczego toru kolejowego nie był modyfikowany podczas badań, dla różnych kątów 
napływu wiatru miał taką samą długość. Blokada przepływu powietrza przy pojedynczym torze 
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z podsypką i szynami wraz z modelem wagonu towarowego wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 
2010) wynosiła 9%. 

 
Rys. 8.20. Przekrój poprzeczny modelu pojedynczego toru kolejowego (skala modelowa, wymiary w cm) 

Pojedynczy tor z podsypką, szynami i przechyłką jest modyfikacją toru pojedynczego zgodnie 
z (PN-EN 14067-6, 2010). Uwzględnia ona przechyłkę na torze kolejowym, która pojawia się, gdy 
pojazd szynowy porusza się po łuku. Nachylenie przechyłki zostało określone na podstawie informacji 
zawartej w (PKP, 2017), dotyczącej maksymalnej dopuszczalnej przechyłki, która w Polsce wynosi 
150 mm, co odpowiada nachyleniu toru kolejowego 6°. Na rys. 8.21 przedstawiono przekrój 
pojedynczego toru kolejowego z przechyłką zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) oraz jego model, który 
był badany w tunelu aerodynamicznym.  

Model pojedynczego toru kolejowego z przechyłką nie był modyfikowany podczas badań, dla 
różnych kątów napływu wiatru miał taką samą długość. Blokada przepływu powietrza przy 
pojedynczym torze z podsypką, szynami i przechyłką wraz z modelem wagonu towarowego 
wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) wynosiła 12%. 

a) b) 
 

Rys. 8.21. Przekrój poprzeczny pojedynczego toru kolejowego z przechyłką: zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) (skala 
naturalna, wymiary w mm) (a) model do badań w tunelu aerodynamicznym (skala modelowa, wymiary w cm) (b) 

Nasyp z dwoma torami, podsypką i szynami jest kolejną konfiguracją linii kolejowej, którą 
proponuje uwzględnić (PN-EN 14067-6, 2010) w trakcie badań w tunelu aerodynamicznym. Sytuacja 
nasypu powoduje, że pojazd szynowy znajduje się na wzniesieniu, przez co wiatr działa na niego 
z wyższą prędkością. Według (PN-EN 14067-6, 2010) jest to jednak dodatkowa (a nie podstawowa) 
konfiguracja linii kolejowej, którą można przeanalizować, ale nie jest to konieczne.  

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) dla pojazdów szynowych poruszających się z prędkością 
maksymalną poniżej 200 km/h oraz dla względnych kątów napływu wiatru powyżej 40° współczynniki 
aerodynamiczne należy wyznaczyć w sytuacji, gdy pojazd znajduje się po stronie nawietrznej 
i zawietrznej nasypu. Przy wyższych prędkościach poruszania się pojazdu szynowego wystarczy 
rozważyć stronę nawietrzną. W badaniach w tunelu aerodynamicznym przeprowadzono pomiary 
w sytuacji, gdy model wagonu umieszczony był po stronie nawietrznej oraz zawietrznej nasypu.  

Rysunek 8.22 przedstawia przekrój poprzeczny nasypu zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) oraz 
przekrój w skali modelowej. Do pomiarów w tunelu aerodynamicznym zastosowano przekrój nasypu 
proponowany w (PN-EN 14067-6, 2010) o wysokości 6 m (wymiary w skali naturalnej) i nachyleniu 
w stosunku 2 do 3 (wysokość do szerokości nasypu). Zakończenie nasypu powinno być opływowe, 
jednak dokładny kształt zakończenia nasypu nie został opisany. Zauważa się jedynie, że użyteczne może 
być użycie płyt końcowych (ang. endplates).  

Model nasypu był modyfikowany w trakcie badań, a jego długość i sposób zakończenia zależały od 
kąta napływu wiatru, dla którego prowadzone były badania. Przy kącie napływu wiatru 90° (wiatr 
działający prostopadle do długości nasypu) model nasypu rozciągnięty był na całą szerokość tunelu 
aerodynamicznego i kończył się przy ścianach szczelinowych tunelu. Imitowało to nieskończoną 
długość nasypu. Na rys. 8.23 przedstawiono widok z boku modelu nasypu w przekroju poprzecznym 
tunelu aerodynamicznego przy kącie napływu wiatru 90°. 
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a) 

 

b) 
 
 

 

Rys. 8.22. Przekrój poprzeczny nasypu z podwójnym torem kolejowym: zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) (skala naturalna, 
wymiary w mm) (a) model do badań w tunelu aerodynamicznym (skala modelowa, wymiary w cm) (b) 

 
Rys. 8.23. Widok z boku modelu nasypu i umieszczonych na nim wagonów towarowych w przekroju poprzecznym tunelu 

aerodynamicznego przy kącie napływu wiatru 90° (skala modelowa, wymiary w cm) 

Przy niższych kątach napływu wiatru (10°÷80°) nasyp nie był przedłużany do ścian szczelinowych 
tunelu aerodynamicznego. Od strony napływającego wiatru model nasypu zakończony był elementem 
pochyłym niwelującym zjawisko odrywania się wirów. Z drugiej strony (strona zawietrzna) 
zakończenie modelu nasypu było pionowe. Widok z boku modelu nasypu, jaki używany był 
w badaniach przy niższych kątach napływu wiatru przedstawiono na rys. 8.24.  

Blokada przepływu powietrza dla nasypu z dwoma torami, podsypką i szynami wraz z modelem 
wagonu towarowego wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) wynosiła 24%. 

 

Rys. 8.24. Widok z boku modelu nasypu i umieszczonych na nim wagonów towarowych przy kątach napływu wiatru 
10°÷80° (skala modelowa, wymiary w cm) 

Nasyp z dwoma torami, podsypką, szynami, i przechyłką, jest modyfikacją poprzedniej sytuacji 
nasypu. Uwzględniono tu poruszanie się pojazdu szynowego po torze kolejowym prowadzonym w łuku, 
który znajduje się na nasypie. Zdecydowano się na uwzględnienie tej sytuacji, ponieważ spodziewano 
się, że będzie ona najbardziej niekorzystna, jeśli chodzi o zjawisko przewracania się pojazdów 
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szynowych pod wpływem wiatru bocznego. Spowodowane jest to zwiększeniem działania wiatru na 
pojazd szynowy z uwagi na nasyp oraz zmniejszeniem stabilności pojazdu z uwagi na przechyłkę 
i wynikający z niej mniejszy moment utrzymujący pojazd.  

Na rys. 8.25 przedstawiono przekrój poprzeczny modelu nasypu z przechyłką do badań w tunelu 
aerodynamicznym. Model nasypu z przechyłką był modyfikowany w trakcie badań, a jego długość 
i sposób zakończenia zależały od kąta napływu wiatru, dla którego prowadzone były badania – 
analogicznie do sytuacji nasypu. Blokada przepływu powietrza przy nasypie z dwoma torami, podsypką, 
szynami, i przechyłką wraz z modelem wagonu towarowego wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 
2010) wynosiła 27%. 

 

Rys. 8.25. Przekrój poprzeczny modelu nasypu z przechyłką (skala modelowa, wymiary w cm) 

Wiadukt kolejowy z dwoma torami, podsypką i szynami jest konfiguracją linii kolejowej, z którą 
można spotkać się w badaniach prezentowanych w literaturze (Bocciolone et al., 2008, 
Cheli et al., 2010). Konfiguracja wiaduktu, którą uwzględniono w badaniach w tunelu 
aerodynamicznym jest modyfikacją konfiguracji nasypu.  

Model wiaduktu ma tę samą wysokość i pochylenie co model nasypu, jednak przestrzeń pod torem 
kolejowym nie jest w jego przypadku całkowicie zabudowana. W sytuacji wiaduktu usunięto część 
elementów ze styropianu XPS, przez co umożliwiono przepływ powietrza pod wiaduktem. Elementy 
podpierające pomost imitują dźwigary wiaduktu kolejowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu modele 
wagonów towarowych znajdują się na tej samej wysokości, co w sytuacji nasypu, jednak działanie 
wiatru na nie jest inne ze względu na puste przestrzenie między dźwigarami wiaduktu. Przeprowadzenie 
badań w konfiguracji wiaduktu pozwoli na porównanie sytuacji nasypu i wiaduktu oraz określenie, jaki 
wpływ na wartość prędkości krytycznej ma zabudowanie przestrzeni pomiarowej. 

Model wiaduktu był modyfikowany w trakcie badań, a jego długość i sposób zakończenia zależały 
od kąta napływu wiatru, dla którego prowadzone były badania – analogicznie do sytuacji nasypu 
i nasypu z przechyłką. Rysunek 8.26 przedstawia widok z boku modelu wiaduktu w przekroju 
poprzecznym tunelu aerodynamicznego przy kącie napływu wiatru 90°.  

 

Rys. 8.26. Widok z boku modelu wiaduktu i umieszczonych na nim wagonów towarowych w przekroju poprzecznym tunelu 
aerodynamicznego przy kącie napływu wiatru 90° (skala modelowa, wymiary w cm) 

Blokada przepływu powietrza przy wiadukcie kolejowym z dwoma torami, podsypką i szynami 
wraz z modelem wagonu towarowego wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) wynosiła 15%. 
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9. Badania w tunelu aerodynamicznym 

9.1. Tunel aerodynamiczny z warstwą przyścienną 

Pomiary prędkości krytycznej oraz pomiary współczynników aerodynamicznych, przeprowadzone 
w ramach niniejszej pracy, zostały wykonane w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną 
znajdującym się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej.  

Tunel aerodynamiczny Politechniki Krakowskiej jest tunelem o mieszanym obiegu powietrza. 
W zależności od rodzaju prowadzonych badań, obieg powietrza może być otwarty lub zamknięty. Przy 
obiegu otwartym przepustnice w budynku tunelu aerodynamicznego są otwarte i powietrze dostaje się 
do tunelu przez czerpnię, a wylatuje przez wyrzutnię powietrza. W przypadku obiegu zamkniętego 
przepustnice są zamknięte i powietrze, które przepływa przez sekcję pomiarową tunelu 
aerodynamicznego powraca przez kanał powrotny nad częścią pomiarową, skąd znowu jest kierowane 
(przy użyciu kierownic) w stronę sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Przed wejściem do 
sekcji pomiarowej strumień powietrza zostaje odpowiednio ukierunkowany i ustabilizowany przez 
następujące elementy: kierownice, ulownicę, komorę stabilizującą i konfuzor (rys. 9.1). 

a) 

 
b) 

 

Rys. 9.1. Tunel aerodynamiczny z warstwą przyziemną Politechniki Krakowskiej: przekrój podłużny (a), widok z góry (b) 

Na rys. 9.2 a przedstawiony jest sposób ustawienia kierownic w części wlotowej tunelu 
aerodynamicznego. Jednostopniowy układ kierownic zastosowany w tunelu aerodynamicznym 
Politechniki Krakowskiej jest nietypowym rozwiązaniem, ponieważ w większości tuneli 
aerodynamicznych stosuje się kilkustopniowy układ kierownic. Układ jednostopniowy pozwala 
efektywnie wykorzystać niewielką przestrzeń części wlotowej na odpowiednie skierowanie strumienia 
powietrza w stronę sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Dzięki właściwemu ustawieniu łopat 
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kierownic uzyskiwany jest jednorodny rozkład prędkości średniej wiatru na wlocie do tunelu 
aerodynamicznego (rys. 9.2 b). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.2. Sposób ułożenia kierownic w części wlotowej tunelu aerodynamicznego Politechniki Krakowskiej (a), rozkład 
prędkości średniej wiatru na wlocie do tunelu aerodynamicznego (b) 

a) 

 
b) 

 

Rys. 9.3. Sekcja pomiarowa tunelu aerodynamicznego Politechniki Krakowskiej: rzut z góry (a), przekrój podłużny (b) 

Po odpowiednim ukierunkowaniu i ustabilizowaniu strumień powietrza wlatuje do sekcji 
pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Rzut z góry oraz przekrój podłużny tej części przedstawiony jest 
na rys. 9.3. Sekcja pomiarowa ma długość 10 m i składa się z czterech segmentów, każdy od długości 
2,5 m. Ograniczona jest ścianami z regulowanymi szerokościami szczelin, tzw. ścianami 
szczelinowymi. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie efektu blokady przepływu powietrza wokół 
modelu. Wymiary przekroju poprzecznego sekcji pomiarowej wynoszą: 2,2 m – szerokość w świetle 
ścian szczelinowych, 1,4-1,6 m – wysokość regulowana poprzez podnoszony sufit.  

W trzech pierwszych segmentach części pomiarowej formowana jest warstwa przyścienna 
powietrza. W zależności od kategorii symulowanego w badaniach terenu stosowane są różne elementy 
turbulizacyjne. W pierwszym segmencie, na wlocie do sekcji pomiarowej, montowane są iglice 
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i barierki. W pierwszym, drugim oraz trzecim segmencie możliwe jest wysunięcie klocków na wysokość 
do 20 cm.  

W segmencie trzecim i czwartym części pomiarowej znajdują się stoły pomiarowe, na których 
ustawiane są modele do badań. Na pierwszym stole, znajdującym się w trzecim segmencie, 
wykonywane są zwykle wizualizacje opływu powietrza oraz badania opadu i redystrybucji śniegu. 
Natomiast na drugim stole, znajdującym się w czwartym segmencie, przeprowadza się badania 
aerodynamiczne i aeroelastyczne budynków i konstrukcji, np. badania rozkładu ciśnienia na budynkach, 
pomiary prędkości wiatru wokół budynków, pomiary na wadze aerodynamicznej.  

9.2. Badania wstępne profilu wiatru w tunelu aerodynamicznym 

9.2.1. Opis struktury wiatru w warstwie przyziemnej 

Prowadzenie badań w tunelu aerodynamicznym polega na odwzorowaniu warunków rzeczywistych 
w skali modelowej. Najpierw należy stworzyć odpowiednie warunki wiatrowe, odpowiadające tym, 
jakie panują w miejscu lokalizacji obiektu w naturze.   

Struktura wiatru zależy przede wszystkim od lokalnych warunków terenowych. Ukształtowanie 
i chropowatość terenu, zależne od warunków topograficznych i stopnia urbanizacji, wpływają na 
prędkość i kierunek wiatru. Wpływ ten najbardziej widoczny jest w warstwie przyziemnej, gdzie 
zarówno prędkość jak i kierunek wiatru są zmienne w czasie.   

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem terenu rośnie średnia prędkość wiatru. Zależność 
pomiędzy prędkością wiatru a wysokością nazywana jest pionowym profilem prędkości wiatru. 
Opisywany jest on dwoma wzorami: logarytmicznym – wzór stosowany najczęściej przez 
meteorologów oraz potęgowym – wzór empiryczny używany zwykle w praktyce inżynierskiej. W tym 
opracowaniu używany będzie wzór potęgowy: 

�3(�) = ���� A �����GC
 (9.1) 

gdzie: �3  – prędkość średnia wiatru mierzona na wysokości �, ���� – prędkość referencyjna wiatru 

mierzona na wysokości referencyjnej ����, ; – wykładnik zależny od kategorii terenu.  
Strukturę wiatru w warstwie przyziemnej opisuje się również przy pomocy intensywności 

turbulencji. Profil intensywności turbulencji jest wykresem zależności turbulencji wiatru (odchylenia 
prędkości chwilowych wiatru od prędkości średniej) od wysokości nad poziomem terenu: 

QR(�) = Ŕ(�)�3(�)  (9.2) 

gdzie: QR – intensywność turbulencji, ́ R – odchylenie standardowe od średniej prędkości wiatru. 
Intensywność turbulencji jest największa w pobliżu terenu, a maleje wraz z wysokością. Związane 

jest to z dużym wpływem przeszkód znajdujących się na poziomie terenu na kierunek i prędkość wiatru. 
Wyżej wpływ ten jest dużo mniejszy, zatem odchylenie standardowe od średniej prędkości wiatru 
i związana z nim turbulencja są również mniejsze. 

Ważną charakterystyką przepływu turbulentnego jest również skala długości korelacji, która 
zgodnie z (ESDU 86035, 1988) jest miarą porównawczą średniego wymiaru porywu (wiru) 
w odpowiednim kierunku. Wielkość ta opisuje najdłuższy dystans, na którym prędkości są ze sobą 
skorelowane. Skala długości korelacji jest bardzo ważnym czynnikiem skalowania w badaniach 
w tunelu aerodynamicznym. Definiuje jak szybko właściwości podmuchu wiatru zmieniają się w czasie 
i przestrzeni.  

Szczególnie ważna jest wzdłużna skala długości korelacji, która związana jest z kierunkiem 
zgodnym ze średnią prędkością wiatru. Zależy ona głownie od: wysokości nad poziomem terenu, 
chropowatości terenu, prędkości wiatru. Wartości skali długości korelacji rosną wraz ze wzrostem 
wysokości nad poziomem terenu. Z kolei, gdy skale długości korelacji mierzone są na danej wysokości 
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nad poziomem terenu, to są tym większe im mniejsza jest chropowatość danego terenu oraz im większa 
jest prędkość wiatru.  

Wzdłużna skala długości korelacji może zostać wyznaczona następująco (Flaga, 2008): 

£{(�) = �3(�) µ �R
¶

'
(�, ·)©· (9.3) 

gdzie: �R(�, ·) – unormowana funkcja korelacji zdefiniowana następująco: 

�R(�, ·) = 1̧ ¹ (�	(�, X) − �3(�)) ∙ H�	(�, X + ·) − �3(�)I©Xº'
Ŕ�(�)  (9.4) 

gdzie: ̧  – długość czasu, w jakim prowadzony był pomiar, �	(�, X) – chwilowa prędkość wiatru na danej 
wysokości �, w danej chwili czasu X, · – przesunięcie czasowe pomiędzy dwoma pomiarami prędkości 
wiatru.  

9.2.2. Kategoria terenu 

Chropowatość terenu charakterystyczna dla danej zabudowy i wpływająca na strukturę wiatru 
w warstwie przyziemnej została w normie dotyczącej działania wiatru na konstrukcje (PN-EN 1991-1-
4, 2008) rozróżniona dla pięciu kategorii terenu. Prędkość średnią wiatru dla danej kategorii terenu 
wyznacza się ze wzoru: 

�3(�) = ]�(�) ∙ ]�(�) ∙ �� (9.5) 

gdzie: ]�(�) – współczynnik chropowatości terenu, ]�(�) – współczynnik orografii terenu, �� – prędkość bazowa wiatru. 
Wzór na współczynnik chropowatości jest różny dla poszczególnych kategorii terenu, jednak 

przyjmuje on ogólną formę w postaci:  

]�(�) = B N �10O»
 (9.6) 

gdzie: B – mnożnik zależny od kategorii terenu, � – wysokość nad poziomem terenu, α – wykładnik 
potęgi zależny od kategorii terenu. 

Dokładne wzory na współczynnik chropowatości terenu dla danej kategorii terenu oraz 
odpowiadające im wartości parametru α zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008) zestawiono w tab. 9.1.  

Tab. 9.1. Współczynnik chropowatości terenu dla danej kategorii terenu według (PN-EN 1991-1-4, 2008) 

Opis kategorii terenu 
Kategoria 

terenu 
no(½) α 

Morze, obszar brzegowy otwarty na morze 0 1,3 N �10O',++
 0,11 

Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód 1 1,2 N �10O',+�
 0,13 

Obszary  z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczym przeszkodami 
(drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich 
wysokości 

2 1,0 N �10O',+¾
 0,17 

Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi 
przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większa niż 20 ich 
wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy) 

3 0,8 N �10O',+¿
 0,19 

Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki 
o średniej wysokości przekraczającej 15 m 

4 0,6 N �10O',��
 0,24 

Według (ISO/TC98/SC3/WG2N42E/36 rev., 1977) rozróżnia się również pięć kategorii terenu 
o różnych współczynnikach α (tab. 9.2), które mogą zostać zastosowane wyznaczając prędkość średnią 
wiatru przy użyciu wzoru potęgowego (równanie 9.1). 
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Tab. 9.2. Współczynnik α dla danej kategorii terenu według (ISO/TC98/SC3/WG2N42E/36 rev., 1977) 

Opis kategorii terenu 
Kategoria 

terenu 
α 

Wybrzeże morskie, plaże 1 0,10 
Teren otwarty, rolniczy 2 0,14 
Teren zadrzewiony, przedmieścia miast 3 0,21 
Centra miast 4 0,32 
Centra wielkich miast 5 0,38 

Davenport (Davenport, 1960, Davenport, 1967) rozróżnia natomiast tylko trzy kategorie terenu, dla 
których wyznacza współczynnik α (tab. 9.3). Współczynniki te można stosować wyznaczając prędkość 
średnią wiatru przy użyciu wzoru potęgowego (równanie 9.1). 

Tab. 9.3. Współczynnik α dla danej kategorii terenu według (Davenport, 1960, Davenport, 1967) 

Opis kategorii terenu 
Kategoria 

terenu 
α 

Teren płaski, rolniczy A 0,14 
Teren nierówny, zadrzewiony B 0,28 
Teren zabudowany, śródmiejski C 0,36 

Wartości współczynnika α przedstawione w tab. 9.1-9.3 będą w dalszej części opracowania 
porównywane z wartościami współczynnika α wyznaczonymi w badaniach w tunelu aerodynamicznym. 

9.2.3. Modelowanie chropowatości terenu w tunelu aerodynamicznym 

Symulując działanie wiatru na modele obiektów znajdujące się w tunelu aerodynamicznym, należy 
we właściwy sposób oddać warunki wiatrowe związane z ukształtowaniem terenu. Do tego celu 
używane są odpowiednie elementy turbulizacyjne o różnych wysokościach: iglice, barierki i klocki 
(rys. 9.4). Symulują one chropowatość terenu występującą w naturze. Elementy turbulizacyjne znajdują 
się na wlocie do przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.4. Elementy turbulizacyjne stosowane do symulacji warstwy przyziemnej wiatru w tunelu aerodynamicznym: iglice 
i barierki (a), klocki (b) 

W celu sprawdzenia odwzorowanych w tunelu aerodynamicznym warunków wiatrowych 
panujących w rzeczywistości dokonuje się pomiaru chwilowej prędkości wiatru dla danych wysokości 
pomiarowych � przy ustalonej warstwie przyziemnej. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczany 
jest pionowy profil wiatru (równanie 9.1), profil intensywności turbulencji (równanie 9.2) oraz skala 
długości korelacji (równania: 9.3 i 9.4). 

Wysokość referencyjną ���� dobiera się w zależności od prowadzonych badań, często jest to 
wysokość badanego modelu. Parametr ; wyznaczany jest na podstawie wyników pomiarów dobierając 
krzywą regresji metodą najmniejszych kwadratów.  

9.2.4. Wyniki badań symulacji warstwy przyziemnej w tunelu aerodynamicznym 

W celu sprawdzenia wpływu poszczególnych elementów turbulizacyjnych na strukturę wiatru 
symulowaną w tunelu aerodynamicznym przeprowadzono wstępne badania warstwy przyziemnej. 
Rezultatem badań było określenie jakiej kategorii terenu według przedstawionych wcześniej opracowań 
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(PN-EN 1991-1-4, 2008, ISO/TC98/SC3/WG2N42E/36 rev., 1977, Davenport, 1960, Davenport, 1967) 
odpowiadają poszczególne zestawy elementów turbulizacyjnych. 

Lokalizacja elementów turbulizacyjnych w sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego została 
przedstawiona na rys. 9.5. Barierki i iglice znajdowały się w segmencie pierwszym, natomiast klocki 
wysuwane były w segmentach pierwszym i drugim. Na rys. 9.5 oznaczono również miejsce, w którym 
wykonywane były pomiary prędkości wiatru z użyciem termoanemometrów jednowłóknowych. 
W segmencie trzecim umieszczony został maszt z termoanemometrami zamontowanymi na sześciu 
wysokościach (�+ = 5 cm, �� = 15 cm, ��  = 25 cm, ��  = ���� = 40 cm, �}  = 60 cm, �� = 80 cm).  

W przeprowadzonych badaniach do symulacji warstwy przyściennej powietrza wykorzystano 
następujące elementy turbulizacyjne o różnych wysokościach: 

• Barierki: 20 cm, 30 cm, 40 cm; 
• Iglice: 75 cm, 95 cm, 115 cm; 
• Klocki: 0 cm, 5 cm, 10 cm. 
Pomiary zostały przeprowadzone dla trzech częstotliwości próbkowania: 200 Hz, 500 Hz i 1000 Hz 

oraz dla dwóch prędkości referencyjnych wiatru (����): 5 m/s i 10 m/s. Długość pomiaru wynosiła 20 
lub 30 s.  

 

Rys. 9.5. Rzut z góry sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego z oznaczeniem miejsca pomiaru 

W wyniku pomiarów określono strukturę wiatru w tunelu aerodynamicznym przy stosowaniu 
różnych elementów turbulizacyjnych. Następnie zdecydowano, że w docelowych badaniach prędkości 
krytycznej uwzględnione zostaną jedynie wybrane zestawy elementów turbulizacyjnych odpowiadające 
następującym kategoriom terenu, zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008): 

Kategoria terenu 0: Odpowiada terenowi płaskiemu, który jest terenem podstawowym do analizy 
zjawiska przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem wiatru bocznego według (PN-EN 14067-
6, 2010). Dla terenu płaskiego wyznaczone są procedury pomiarów oraz procedury obliczeniowe do 
wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru. Profil prędkości wiatru dla terenu płaskiego nazywany jest 
w (PN-EN 14067-6, 2010) profilem blokowym (ang. block profile), jednorodnym o niskiej turbulencji. 
Mimo, że taka struktura wiatru nie występuje zwykle w rzeczywistości, to zastosowanie jej podczas 
badań w tunelu aerodynamicznym pozwala na otrzymanie bardziej wiarygodnych oraz powtarzalnych 
wyników badań.  

Kategoria terenu 2 i 4: Obie kategorie terenu mają większą chropowatość niż kategoria terenu 0. 
Uwzględnienie kategorii terenu o różnym poziomie turbulencji pozwoli określić jej wpływ na wyniki 
prędkości krytycznej. W (PN-EN 14067-6, 2010) dopuszczone jest zastosowanie procedury 
uwzględniającej symulację warstwy przyściennej. Nie jest ona jednak szczegółowo opracowana. 
Udzielone są jedynie ogólne wskazówki dotyczące badań z warstwą przyścienną.  
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W tab. 9.4 zestawiono opisy kategorii terenu zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008), które 
uwzględniono podczas badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym wraz ze szkicem 
elementów turbulizacyjnych symulujących dany teren.  

Tab. 9.4. Kategorie terenu uwzględnione podczas badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym 

Kategoria terenu 0 2 4 
Opis terenu 
zgodnie z (PN-EN 
1991-1-4, 2008) 

morze, obszar brzegowy 
otwarty na morze 

obszary z niską roślinnością, 
taką jak trawa, oraz 
pojedynczymi przeszkodami 
(drzewa, budynki) oddalonymi 
od siebie na odległość nie 
mniejszą niż 20 ich wysokości 

obszary, na których 
przynajmniej 15% 
powierzchni pokrywają 
budynki o średniej wysokości 
przekraczającej 15 m 

Rysunek terenu 
zgodnie z (PN-EN 
1991-1-4, 2008) 

  
 

Elementy 
turbulizacyjne  

brak 
 

 

klocki: 5 cm, barierki: 30 cm 
 

 

klocki: 5 cm, barierki: 30 cm, 
iglice: 115 cm 

 

Badania wstępne warstwy przyziemnej przeprowadzono dwukrotnie dla poszczególnych zestawów 
elementów turbulizacyjnych. Następnie, już przy badaniach prędkości krytycznej oraz pomiarach na 
wadze aerodynamicznej, sprawdzany był również profil prędkości wiatru i intensywności turbulencji 
dla danej kategorii terenu. Parametr α wyznaczony jako średnia z wyników tych badań dla kategorii 
terenu: 0, 2, 4 został zestawiony w tab. 9.5. Zamieszczono tam również dla porównania parametr α 
według (PN-EN 1991-1-4, 2008, ISO/TC98/SC3/WG2N42E/36 rev., 1977, Davenport, 1960, 
Davenport, 1967) dla terenu, który odpowiadał opisowi odpowiedniej kategorii terenu (0, 2 i 4) zgodnie 
z (PN-EN 1991-1-4, 2008). 

Tab. 9.5. Zestawienie parametru α zgodnie z wynikami badań w tunelu aerodynamicznym oraz na podstawie literatury, gdzie: ; – współczynnik wyznaczony z badań w tunelu aerodynamicznym, αa – współczynnik określony na podstawie (PN-EN 
1991-1-4, 2008), αb – współczynnik określony na podstawie (ISO/TC98/SC3/WG2N42E/36 rev., 1977), αc – współczynnik 

określony na podstawie (Davenport, 1960, Davenport, 1967)   

kategoria terenu À αa αb  αc 
0 0,06 0,11 0,10 0,14 
2 0,20 0,19 0,21 0,28 
4 0,28 0,24 0,32 0,36 

Na rys. 9.6 przedstawiono wykresy profilu pionowego średniej prędkości wiatru a na rys. 9.7 
wykresy profilu intensywności turbulencji charakterystyczne dla danej kategorii terenu. Z kolei na 
rys. 9.8-9.10 przedstawiono przykładowe wykresy unormowanej funkcji korelacji własnej (�R(�, ·)) na 
wysokości referencyjnej ���� = 40 cm uzyskane z badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych 
kategorii terenu. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 9.6. Profil pionowy średniej prędkości wiatru uzyskany na podstawie badań warstwy przyściennej w tunelu 
aerodynamicznym dla kategorii terenu: 0 (a), 2 (b), 4 (c) 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 9.7. Profil intensywności turbulencji uzyskany na podstawie badań warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym 
dla kategorii terenu: 0 (a), 2 (b), 4 (c) 

 

Rys. 9.8. Unormowana funkcja korelacji własnej na wysokości ���� = 40 cm dla kategorii terenu 0 uzyskana na podstawie 
badań warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym 

 

Rys. 9.9. Unormowana funkcja korelacji własnej na wysokości ���� = 40 cm dla kategorii terenu 2 uzyskana na podstawie 
badań warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym 
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Rys. 9.10. Unormowana funkcja korelacji własnej na wysokości ���� = 40 cm dla kategorii terenu 4 uzyskana na podstawie 
badań warstwy przyściennej w tunelu aerodynamicznym 

Wzdłużna skala długości korelacji uzyskana podczas badań w tunelu aerodynamicznym na 
wysokości referencyjnej ���� = 40 cm  wynosiła średnio: £{H����I = 0,88 m – dla terenu o niskiej 

turbulencji (kategoria terenu 0) oraz £{H����I = 0,41 m – dla terenu o wysokiej turbulencji (kategoria 
terenu 2 i 4). Biorąc pod uwagę skalę geometryczną stosowaną w badaniach (Jh=1/25), skale długości 
korelacji otrzymane w tunelu aerodynamicznym odpowiadają następującym skalom długości korelacji 
w naturze otrzymanym na wysokości referencyjnej ���� = 10 m: £{H����I = 22,1 m – dla terenu 

o niskiej turbulencji oraz £{H����I = 10,3 m– dla terenu o wysokiej turbulencji. 
Zgodnie z (ESDU 86035, 1988) skala długości korelacji dla otwartych terenów wiejskich na  

wysokości 10 m wynosi 86 m, dla małych miast jest to 23 m, natomiast dla centrów miast 13 m. Można 
zatem stwierdzić, że skale długości korelacji uzyskane w badaniach w tunelu aerodynamicznym 
mieszczą się w zakresie skali długości korelacji wyznaczonych w (ESDU 86035, 1988) dla 
symulowanych w badaniach chropowatości terenu. 

Podsumowując, wyniki przeprowadzonych badań profilu prędkości wiatru, intensywności 
turbulencji oraz skali długości korelacji potwierdzają, że symulacja warstwy przyściennej w tunelu 
aerodynamicznym została przeprowadzona właściwie.  

9.3. Stanowisko pomiarowe 

W trakcie prowadzenia badań na modelu wagonu towarowego w tunelu aerodynamicznym 
panowały następujące warunki: 

• Obieg powietrza był zamknięty. 
• Szczeliny w ściankach szczelinowych rozsunięte były na szerokość 2 cm. Wpływ rozsunięcia 

ścianek na blokadę przepływu powietrza w tunelu został sprawdzony w osobnej analizie 
(Załącznik nr 2).  

• Do symulacji warstwy przyściennej zostały użyte następujące elementy turbulizacyjne: klocki 
o wysokości 5 cm, barierki o wysokości 30 cm oraz iglice o wysokości 115 cm . W zależności 
od kategorii symulowanego terenu stosowano odpowiednie elementy turbulizacyjne. 

• Statyw  z termoanemometrami umieszczony był w trzecim segmencie sekcji pomiarowej. 
• Waga aerodynamiczna znajdowała się w czwartym segmencie sekcji pomiarowej.  
• W obu pomiarach (prędkości krytycznej oraz sił i momentów aerodynamicznych) model 

umiejscowiony był w czwartym segmencie sekcji pomiarowej na środku drugiego stołu 
pomiarowego. Wyjątek stanowiły sytuacje pomiarowe, gdy badany był wpływ długości nasypu 
lub wiaduktu na prędkość krytyczną. Wówczas model wagonu towarowego nie znajdował się 
na środku stołu pomiarowego. Dotyczyło to jednak tylko wybranych sytuacji pomiarowych, 
które zostały wyszczególnione w opisie badań w tunelu.  

• Zmiana kąta napływu wiatru realizowana była poprzez zmianę położenia (obrót o odpowiedni 
kąt) stołu obrotowego wraz z modelem wagonu i modelem konfiguracji linii kolejowej. 

Stanowisko pomiarowe używane podczas badań zjawiska przewracania się wagonów towarowych 
pod wpływem silnego wiatru bocznego zostało przedstawione na rys. 9.11.  
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Rys. 9.11. Stanowisko pomiarowe do badań w tunelu aerodynamicznym zjawiska przewracania się wagonów towarowych 
pod wpływem silnego wiatru bocznego 

9.3.1. Pomiary prędkości krytycznej 

Pomiary prędkości krytycznej wykonane zostały przy użyciu termoanemometrów 
jednowłóknowych. Termoanemometry zostały przymocowane do lanc umieszczonych w statywie. 
Statyw umiejscowiony był w przestrzeni niezaburzonego przepływu powietrza przed modelem, gdzie 
warstwa przyścienna była już uformowana. Stanowisko do pomiarów prędkości krytycznej zostało 
przedstawione na rys. 9.12. 

 

Rys. 9.12. Stanowisko pomiarowe do badań prędkości krytycznej 

Statyw znajdował się w odległości 42 cm od ścian szczelinowych sekcji pomiarowej tunelu 
aerodynamicznego, w połowie segmentu trzeciego. Końcówka termoanemometru jednowłóknowego 
była odsunięta od ścian szczelinowych tunelu na odległość około 82 cm. Dzięki temu pomiar prędkości 
wykonywany był dla środkowego strumienia powietrza, pozbawionego wpływu zaburzeń przepływu 
powstających w obszarze ścian szczelinowych.  

Termoanemometry jednowłóknowe były umieszczone w taki sposób, że ich włókno skierowane 
było prostopadle do napływającego strumienia powietrza. Takie ustawienie umożliwiało pomiar 
prędkości wiatru równoległej do długości tunelu aerodynamicznego. 

Pomiar prędkości wykonywany był w sześciu punktach. Lance z termoanemometrami zamocowane 
były na następujących wysokościach: �+ = 5 cm, �� = 15 cm, �� = 25 cm, �� = ���� = 40 cm, �} = 60 cm, �� = 80 cm (rys. 9.13). Biorąc pod uwagę skalę geometryczną badań modelowych (Jh = 1/25), 
wysokościom punktów pomiarowych odpowiadały następujące wysokości w rzeczywistości: �+,> = 1,25 m , ��,> = 3,75 m, ��,>  = 6,25 m, ��,>  = ����,> = 10 m, �},>  = 15 m, ��,> = 20 m. Jako 

wysokość referencyjną (����) przyjęto wysokość 40 cm, odpowiadająca w rzeczywistości 10 m. Została 
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ona wybrana ze względu na to, że dla wysokości 10 m prowadzone są pomiary danych 
meteorologicznych. W związku z tym prędkości krytyczne mierzone w tunelu aerodynamicznym na 
wysokości referencyjnej będzie można odnieść, po uwzględnieniu skali prędkości, do prędkości 
podmuchu wiatru uzyskiwanych w rzeczywistości.  

 

Rys. 9.13. Wysokości punktów pomiarowych prędkości wiatru 

Częstotliwość próbkowania podczas pomiarów prędkości krytycznej wynosiła 1000 Hz. Czas 
pomiaru różnił się dla każdego pomiaru i był zależny od tego, w którym momencie następowało 
przewrócenie się modelu wagonu towarowego. 

Termoanemometryczny system pomiarowy 
Termoanemometryczny system pomiarowy stosowany przy pomiarach prędkości krytycznej 

w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej został 
opracowany w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN. Aparatura służy do prowadzenia laboratoryjnych 
pomiarów prędkości i temperatury w przepływach powietrza, a w szczególności do: 

• nieinwazyjnych, wielopunktowych pomiarów prędkości przepływu i temperatury; 
• pomiaru pola prędkości i temperatury; 
• pomiarów przepływów szybkozmiennych; 
• pomiarów intensywności turbulencji. 
W termoanemometrii pomiar prędkości przepływu gazu wyznaczany jest w sposób pośredni 

poprzez pomiar strat cieplnych grzanego elementu, który umieszczony jest w badanym przepływie. 
Elementem tym jest włókno termoanemometru. 

Zestaw pomiarowy składa się z kompletu czujników pomiarowych, obsadek czujników łączących 
czujniki z modułem, modułu pomiarowego, przetwornika sygnałów A/C i zewnętrznego zasilacza  
sieciowego (rys. 9.14). W systemie pomiarowym zastosowano jednowłóknowe czujniki hot-wire 
o miniaturowych rozmiarach elementu czynnego (5µm). Moduł pomiarowy ATU-2001 posiada wyjścia 
sygnałów analogowych z poszczególnych torów pomiarowych. Przeznaczony jest do współpracy z kartą 
przetworników analogowo-cyfrowych lub z innym urządzeniem zewnętrznym.  Moduł zasilany jest 
z zewnętrznego zasilacza sieciowego, który dostarcza stabilizowane napięcie stałe. W module 
pomiarowym zastosowano zabezpieczenia czujników przed ich przepaleniem w stanach nieustalonych 
w trakcie włączania i wyłączania modułu. 

 

Rys. 9.14. Termoanemometryczny system pomiarowy (a), sonda termoanemometryczna (b) 
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Moduł pomiarowy pełni funkcję przetwornika sygnałów z czujników na napięciowe sygnały 
wyjściowe proporcjonalne do prędkości i temperatury przepływu. Moduł składa się z 6 kanałów 
pomiarowych. Każdy z nich posiada układ termometru stałoprądowego (CTT) i termoanemometru 
stałotemperaturowego (CTA).  

Układ termometru stałoprądowego (CTT) 
Czujnik pomiarowy zasilany jest prądem o stałej wartości ze źródła prądowego. Zmiana temperatury 

czujnika powoduje zmianę jego oporności i proporcjonalną do niej zmianę napięcia. Napięcie to ulega 
wzmocnieniu, a następnie podawane jest do wyjścia modułu poprzez filtr dolnoprzepustowy. Wartość 
prądu czujnika, wzmocnienie oraz częstotliwość filtracji są indywidualnie dobierane dla każdego kanału 
pomiarowego. Tor termometru może być również wykorzystany jako wzmacniacz do przetwarzania 
sygnałów z innych typów czujników pomiarowych. 

Układ termoanemometru stałotemperaturowego (CTA) 
Termoanemometr stałotemperaturowy (CTA) pracuje w układzie mostkowym, który zapewnia 

automatyczną regulację zasilania czujnika takim prądem, aby w stanie nagrzania jego temperatura 
pozostawała na stałym, zadanym poziomie. Poziom nagrzania czujnika jest indywidualnie dobrany dla 
każdego kanału pomiarowego. W przypadku CTA funkcją prędkości przepływu jest prąd, a nie 
temperatura włókna. Możliwe jest wprowadzenie funkcji sterowania pracą układu 
stałotemperaturowego za pomocą zewnętrznego sygnału cyfrowego. Sygnał może być wykorzystany do 
włączania i wyłączania termoanemometru lub do przełączania współczynnika nagrzania czujnika 
pomiarowego pomiędzy dwoma poziomami. Sygnał wyjściowy z układu stałotemperaturowego 
proporcjonalny do prądu czujnika podawany jest do wyjścia modułu przez filtr dolnoprzepustowy. 
Parametry dynamiczne układu stałotemperaturowego i częstotliwość filtracji jest indywidualnie dobrana 
dla każdego kanału pomiarowego.  

W tab. 9.6 zestawiono podstawowe dane techniczne modułu termoanemometrycznego stosowanego 
podczas badań w tunelu aerodynamicznym. 

Tab. 9.6. Dane techniczne modułu termoanemometrycznego (Ligęza, 2007) 

 Tor pomiarowy termometru Tor pomiarowy termoanemometru 
Tryb pracy stałoprądowy stałotemperaturowy 

Zakres pomiarowy 0 do 100℃ 0 do 100 
�Â  

Prąd czujnika ustalony dla kanału ustalony dla kanału 
Filtr dolnoprzepustowy dolnoprzepustowy 

Wyjście napięciowe pomiarowe 0 do +10V 0 do +10V 
Napięcie wyjściowe 

maksymalne 
do +12V do +12V 

9.3.2. Pomiary sił i momentów aerodynamicznych 

Siły i momenty aerodynamiczne mierzone były przy użyciu sześcioskładnikowej wagi 
aerodynamicznej. Pomiar wykonywany był w celu uzyskania aerodynamicznej siły bocznej działającej 
na model wagonu towarowego.  

Model zamocowany był w sposób sztywny do wagi aerodynamicznej. Takie zamocowanie modelu 
powodowało, że siły aerodynamiczne działające na model wagonu były bezpośrednio mierzone przez 
wagę aerodynamiczną. Waga aerodynamiczna położona była pod modelem, na środku stołu 
pomiarowego (koncentrycznie). Środek ciężkości modelu wagonu towarowego znajdował się na 
wysokości 15,4 cm nad wagą aerodynamiczną. 

Przy kącie napływu wiatru β = 90°, lokalny układ współrzędnych modelu wagonu i wagi były 
zgodne. W przypadku kątów β = 60° oraz β = 30°, model wagonu wraz z konfiguracją linii kolejowej 
był obracany wraz z całym stołem pomiarowym względem kierunku napływu wiatru. Z kolei waga 
aerodynamiczna nie zmieniała swojego położenia względem kierunku napływu wiatru.  
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Na rys. 9.15 przedstawione jest stanowisko pomiarowe do badań sił i momentów aerodynamicznych 
działających na model wagonu, natomiast na rys. 9.16 pokazano sposób zamocowania modelu do wagi 
aerodynamicznej.  

 

Rys. 9.15. Stanowisko pomiarowe do badań na wadze aerodynamicznej 

 

Rys. 9.16. Model wagonu zamocowany do wagi aerodynamicznej 

Sześcioskładnikowa waga aerodynamiczna 
Waga aerodynamiczna używana w badaniach została wykonana w oparciu o seryjny czujnik 

sześcioskładnikowy firmy JR3. Waga składa się z zespołu elementów sprężystych, na których naklejone 
są tensometry. Pozwalają one na podstawie mierzonych odkształceń określić naprężenia w elementach 
pomiarowych. Następnie wyznaczane są siły i momenty aerodynamiczne działające na model. 
Rysunek 9.17 przedstawia wagę aerodynamiczną stosowaną w badaniach. 

 

Rys. 9.17. Widok  sześcioskładnikowej aerodynamicznej wagi aerodynamicznej 

Sześcioskładnikowa waga aerodynamiczna umożliwia pomiar następujących sił i momentów 
aerodynamicznych: 

• siły działającej wzdłuż osi podłużnej tunelu (�), 
• siły działającej wzdłuż osi poprzecznej tunelu (�), 
• siły działającej wzdłuż osi pionowej tunelu (�), 
• momentu względem osi podłużnej tunelu (��	
��),  

• momentu względem osi poprzecznej tunelu (�����), 
• momentu względem osi pionowej tunelu (����). 

W tab. 9.7 zestawiono zakresy pomiarowe dla poszczególnych sił i momentów aerodynamicznych. 
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Tab. 9.7. Zakres pomiarowy sił i momentów aerodynamicznych mierzonych na sześcioskładnikowej wadze aerodynamicznej 

Oznaczenie ÃÄ, ÃÅ ÃÆ ÇÈpqnÉ, ÇoÊËË, ÇÌÍm 

Zakres pomiarowy [N] ∓200 ∓400 ∓25 
Rozdzielczość [N] 0,025 0,050 0,0031 

9.4. Opis procedury pomiarowej 

Pomiary w tunelu aerodynamicznym zostały przeprowadzone uwzględniając wpływ szeregu 
parametrów na prędkość krytyczną oraz współczynnik aerodynamicznej siły bocznej. W sumie 
przeprowadzono badania w 718 sytuacjach pomiarowych. Prace prowadzono w czterech etapach. 
Pomiary etapu I, II oraz III – pomiary prędkości krytycznej na termoanemometrach – były 
przeprowadzone po 5 razy dla każdej sytuacji pomiarowej, natomiast pomiary etapu IV – pomiary sił 
i momentów aerodynamicznych na wadze aerodynamicznej – po 3 razy dla każdej sytuacji pomiarowej.  

W trakcie badań w tunelu aerodynamicznym uwzględniono następujące elementy charakterystyczne 
dla zjawiska przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru bocznego:  

• złożony przepływ powietrza – zmienne w czasie działanie wiatru, wpływ pr ędkości strumienia 
powietrza; 

• warstwa przyziemna powietrza – wpływ kategorii terenu; 
• działanie wiatru na pojazd pod różnymi kątami – wpływ kąta napływu wiatru ; 
• kontakt pomiędzy kołem pojazdu szynowego a szyną (jedynie w badaniach prędkości 

krytycznej); 
• różna liczba pojazdów w składzie pociągu – wpływ liczby wagonów; 
• stopień załadowania oraz sposób rozłożenia masy w wagonie (jedynie w badaniach prędkości 

krytycznej) – wpływ sytuacji obciążeniowej; 
• niektóre odcinki linii kolejowej niebezpieczne ze względu na działanie wiatru (jedynie 

w badaniach prędkości krytycznej): nasyp, wiadukt, teren płaski, zakrzywiony tor kolejowy 
(w postaci przechyłki toru jazdy) – wpływ konfiguracji linii kolejowej ; 

• strona nasypu lub wiaduktu, po której znajduje się pojazd szynowy względem kierunku 
działania wiatru (jedynie w badaniach prędkości krytycznej) – wpływ strony nasypu lub 
wiaduktu ; 

• długość modelu nasypu lub wiaduktu przy niskich kątach napływu wiatru (jedynie w badaniach 
prędkości krytycznej) – wpływ długości nasypu. 

W trakcie badań w tunelu aerodynamicznym nie uwzględniono wpływu następujących elementów 
charakterystycznych dla zjawiska przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru 
bocznego: 

• działanie pojedynczego podmuchu wiatru; 
• typ wagonu towarowego – badania przeprowadzono tylko dla jednego rodzaju wagonu 

towarowego; 
• ruch pojazdu – badania przeprowadzono na modelu nieruchomym; 
• dynamiczne zachowanie pojazdu szynowego; 
• niektóre odcinki linii kolejowej niebezpieczne ze względu na działanie wiatru: przejazd pojazdu 

wzdłuż klifu lub wysokiego wybrzeża, przejazd przez dolinę, wyjazd z tunelu;  
• nierówność i szorstkość linii kolejowej; 
• siła odśrodkowa na łuku powodowana przez zakrzywienie toru kolejowego. 

9.4.1. Pomiary prędkości krytycznej 

Głównym celem prowadzonych pomiarów było wyznaczenie szczytowej prędkości wiatru, przy 
której model wagonu towarowego przewróci się. Prędkość tą nazwano prędkością krytyczną. 
Rysunek 9.18 przedstawia sytuację, która uznawana była za przewrócenie się modelu wagonu. 
W momencie, gdy koła po stronie nawietrznej modelu oderwały się od szyn i wagon przechylił się na 
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stronę zawietrzną, tak że jego ciężar oparł się o szynę po stronie zawietrznej, przerywano pomiar. Do 
zakończenia pomiaru wystarczyło, że przewrócił się tylko jeden model wagonu (w sytuacji, gdy badane 
były dwa modele wagonu połączone ze sobą).  

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.18. Przewrócenie się modelu wagonu towarowego podczas badań w tunelu aerodynamicznym (a, b) 

 

Rys. 9.19. Zabezpieczenie modelu wagonu przed zniszczeniem podczas badań w tunelu aerodynamicznym 

Model wagonu był zabezpieczony przed możliwością zniszczenia po spowodowanym działaniem 
wiatru przewróceniu się. Zabezpieczenie było dobrane w taki sposób, aby nie wpływało na wynik 
pomiaru. Na rys. 9.19 przedstawiono zabezpieczenie modelu zastosowane podczas badań w tunelu 
aerodynamicznym, umożliwiające jednocześnie jego przewrócenie się przy działaniu wiatru. Koła po 
stronie nawietrznej modelu były przywiązane do szyny nawietrznej torowiska żyłką nylonową. Długość 
żyłki została tak dobrana, że przy działaniu wiatru powodującym przewrócenie się wagonu, pozostawał 
on oparty na szynie po stronie zawietrznej. Dodatkowo pudło wagonu było przewiązane wokół żyłką 
nylonową, która została zamocowania do sufitu tunelu. Zabezpieczało to model w razie zniszczenia 
zamocowania do szyn po stronie nawietrznej torowiska.  

Pomiary zostały przeprowadzone przy stopniowo zwiększanej prędkości wiatru. Prędkość wiatru 
była początkowo stabilizowana do wartości około 4 m/s, po czym była stopniowo zwiększana. Zmiana 
prędkości następowała w sposób stały – na tyle, na ile możliwe to było poprzez ręczne sterowanie 
zwiększaniem częstotliwości obrotów wentylatora. W momencie, gdy zauważano pierwsze drgania 
modelu, prędkość była zwiększana coraz wolniej.  

W momencie, gdy wagon przewracał się, pomiar był przerywany. To, kiedy nastąpiło zakończenie 
pomiaru zależało od reakcji osoby prowadzącej badania. Błędy związane z momentem zakończenia 
pomiaru mogły nastąpić w wyniku zbyt późnego zakończenia pomiaru (wolna reakcja osoby 
prowadzącej pomiar na przewrócenie się wagonu) lub nieprawidłowej oceny stanu modelu.  

Przy niskich kątach napływu wiatru (β = 10°, 20°) przewrócenie się wagonu następowało przy 
wysokich prędkościach strumienia powietrza. Wówczas wagon drgał wcześniej znacznie, a koła po 
stronie nawietrznej pojazdu odrywały się od szyn, po czym opierały się na nich z powrotem. Czasami 
przechylenie wagonu było tak duże, że zostawało uznawane za  sytuację niebezpieczną ze względu na 
stateczność pojazdu, mimo że nie doszło do jego przewrócenia się. W związku z tym pomiar przerywany 
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był jeszcze przed całkowitym odciążeniem kół modelu wagonu po stronie nawietrznej. Ze względu na 
to, że przy niskich kątach napływu wiatru moment uznawany za przewrócenie się wagonu (wystąpienie 
sytuacji niebezpiecznej) nie był jednoznaczny, to osoba prowadząca badania mogła popełnić błąd przez 
zbyt wczesne (lub zbyt późne) zakończenie pomiaru.    

Wyniki badań, w których pomiar nie został zakończony od razu po przewróceniu się modelu nie 
były uwzględniane podczas analizy wyników. Biorąc pod uwagę charakter pomiaru i możliwość 
popełnienia błędu wykonywano kilka pomiarów prędkości krytycznej dla każdej sytuacji pomiarowej. 
Sytuacja pomiarowa określona została jako badanie przy konkretnych  parametrach takich jak: 
konfiguracja linii kolejowej, kategoria terenu, liczba wagonów, strona nasypu lub wiaduktu, po której 
znajdował się model, kąt napływu wiatru, obciążenie modelu.  

W celu określenia wystarczającej liczby pomiarów, które miały być wykonywane dla każdej 
sytuacji pomiarowej przeprowadzono pomiary próbne, w których zrealizowano 10 pomiarów. Wyniki 
pokazały jednak, że nie jest konieczne wykonywanie aż tak wielu powtórzeń pomiarów. Rezultaty tych 
badań wraz z analizą przedstawione zostały w Załączniku nr 3. Ostatecznie zdecydowano 
o wykonywaniu 5 pomiarów dla każdej sytuacji pomiarowej.   

Prędkość krytyczna mierzona była na wysokości referencyjnej ���� = 40 cm. W trakcie badań 
prędkość wiatru była mierzona również na innych wysokościach, dzięki czemu dla każdego pomiaru 
otrzymano profil średniej prędkości wiatru i profil intensywności turbulencji. Umożliwiało to 
sprawdzenie prędkości krytycznej również na innych wysokościach nad poziomem terenu.  

Poniżej zestawiono etapy pomiarów prędkości krytycznej wraz z parametrami, które były badane 
w każdym z nich. 

Etap I: Badania podstawowe wpływu poszczególnych parametrów na prędkość krytyczną 

Ze względu na dużą liczbę sytuacji pomiarowych oraz parametrów, które zostały poddane badaniom 
w dalszej części pracy stosowane będą następujące uproszczone oznaczenia: 

• konfiguracja linii kolejowej (konfiguracja bada ń): konfiguracja A – pojedynczy tor 
z podsypką i szynami; konfiguracja B – pojedynczy tor z podsypką, szynami i przechyłką; 
konfiguracja C – nasyp z dwoma torami, podsypką i szynami; konfiguracja D – nasyp z dwoma 
torami, podsypką, szynami i przechyłką; konfiguracja E – wiadukt kolejowy z dwoma torami, 
podsypką i szynami. 

• kategoria terenu: t0 – kategoria terenu 0, t2 – kategoria terenu 2, t4 – kategoria terenu 4; 
• liczba wagonów: w1 – wagon pojedynczy, w2 – dwa wagony połączone ze sobą, w1+2 – wagon 

pojedynczy z dwiema atrapami znajdującymi się przed i za modelem wagonu; 
• strona: naw – strona nawietrzna, zaw – strona zawietrzna, model wagonu znajdujący się na 

środku toru nie będzie oznaczany; 
• długość nasypu/wiaduktu: norm – nasyp normalny, d90 – nasyp dłuższy 90 cm, d130 – nasyp 

dłuższy 130 cm; 
• sytuacja obciążeniowa: m0 – sytuacja wagonu bez obciążenia, m1 – pierwsza sytuacja 

obciążenia wagonu, m2 – druga sytuacja obciążenia wagonu, m3 – trzecia sytuacja obciążenia 
wagonu.  

W I etapie zbadano 492 sytuacje pomiarowe, w każdej z nich wykonano 5 pomiarów prędkości 
krytycznej. Przeprowadzono szczegółowe pomiary uwzględniające wpływ na prędkość przewracania 
się pojazdu następujących parametrów, podzielonych na 3 grupy:  

• Parametry, na które bezpośredni wpływ miała symulacja działania wiatru:   
 kategoria terenu (t0, t2, t4), 
 kąt napływu wiatru (�=10°÷90°, z przyrostem 10°), 

• Parametry dotyczące modelu pojazdu szynowego: 
 liczba wagonów (w1, w2), 

• Parametry dotyczące modelu linii kolejowej: 
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 konfiguracja linii kolejowej (A, B, C, D, E), 
 strona (nasypu lub wiaduktu) względem kierunku napływu wiatru (naw, zaw), 
 długość nasypu lub wiaduktu (norm, d90, d130). 

Sytuacje pomiarowe, dla których przeprowadzono badania I etapu zostały zestawione w tab. 9.8.  

Tab. 9.8. Sytuacje pomiarowe w I etapie badań 

Długość 
nasypu/wiaduktu 

Konfiguracja 
Kategoria 

terenu 
Liczba wagonów Strona Kąty 

norm 
A, B t0, t2, t4 w1, w2 środek 10°÷90° 

C, D, E t0, t2, t4 w1, w2 naw, zaw 10°÷90° 

d90 C, D, E t0, t2, t4 w1 naw, zaw 10°÷30° 

d130 C t0, t2, t4 w1 naw 10°, 20° 

W dalszej części zaprezentowano zdjęcia z pomiarów w tunelu aerodynamicznym przedstawiające 
elementy charakterystyczne dla poszczególnych sytuacji  pomiarowych, a także ich opis. 

Konfiguracja linii kolejowej 
Badania przeprowadzono dla 5 konfiguracji linii kolejowej: pojedynczy tor podsypką i szynami 

(konfiguracja A); pojedynczy tor z podsypką, szynami i przechyłką (konfiguracja B); nasyp z dwoma 
torami, podsypką i szynami (konfiguracja C); nasyp z dwoma torami, podsypką, szynami i przechyłką 
(konfiguracja D); wiadukt kolejowy z dwoma torami, podsypką i szynami (konfiguracja E). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 
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g) 

 

h) 

 

Rys. 9.20. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy poszczególnych konfiguracjach linii kolejowej: A – tor 
pojedynczy (a), B – tor pojedynczy z przechyłką  (b), C – nasyp ułożony pod kątem (c) i prostopadle do przekroju 

poprzecznego tunelu (d), D – nasyp z przechyłką ułożony pod kątem (e) i prostopadle do przekroju poprzecznego tunelu (f), 
E – wiadukt kolejowy ułożony pod kątem (g) i prostopadle do przekroju poprzecznego tunelu (h) 

Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym dla poszczególnych konfiguracji linii kolejowej zostały 
zaprezentowane na rys. 9.20. Na zdjęciach można zauważyć jak wyglądał model nasypu oraz wiaduktu 
w zależności od kąta napływu wiatru. Przy kącie napływu wiatru 90° modele konfiguracji linii kolejowej 
rozciągnięte były na całą szerokość tunelu aerodynamicznego i kończyły się przy ścianach 
szczelinowych tunelu (rys. 9.20 d, f, h). Przy niższych kątach napływu wiatru (10°÷80°) nasyp oraz 
wiadukt zakończony był od strony napływającego strumienia powietrza elementem pochyłym. Z kolei 
z drugiej strony model konfiguracji linii kolejowej zakończony był pionowo (rys. 9.20 c, e, g).  

Kategoria terenu  
W badaniach uwzględnione zostały 3 kategorie terenu (t0, t2, t4) różniące się między sobą 

chropowatością terenu. W celu odwzorowania poszczególnych kategorii terenu użyto odpowiednich 
elementów turbulizacyjnych, których wpływ na strukturę wiatru w tunelu aerodynamicznym został 
określony w badaniach wstępnych. Rysunek 9.21 przedstawia model wagonu w przekroju poprzecznym 
tunelu aerodynamicznego przy symulacji poszczególnych kategorii terenu. W tle widoczne są elementy 
turbulizacyjne charakterystyczne dla każdej z nich.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 9.21. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy poszczególnych kategoriach terenu: t0 – teren otwarty (a), 
t2 – teren wiejski o niskim stopniu zabudowy (b), t4 – teren miejski (c) 

Przeanalizowane w badaniach kategorie terenu określone zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008) oraz 
elementy turbulizacyjne, jakie zostały użyte do ich symulacji zostały zestawione w tab. 9.9.  
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Tab. 9.9. Kategorie terenu analizowane w trakcie badań prędkości krytycznej 

Kategoria 
terenu 

Opis kategorii terenu zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008) Elementy turbulizacyjne 

t0 morze, obszar brzegowy otwarty na morze brak 

t2 
obszary z niską roślinnością, taką jak trawa oraz pojedynczymi 
przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość 
nie mniejszą niż 20 ich wysokości 

klocki: 5 cm, barierki: 30 cm 

t4 
obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają 
budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m 

klocki: 5 cm, barierki: 30 cm, iglice: 
115 cm 

Liczba wagonów w ciągu pojazdów  
W badaniach przeanalizowany został również wpływ liczby wagonów na prędkość krytyczną. 

W I etapie badań przeprowadzono pomiary dla wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). 
W obu przypadkach model wagonu (lub modele) ustawiony był na środku modelu konfiguracji linii 
kolejowej (na środku stołu pomiarowego). Inne ustawienie modelu wagonu w stosunku do modelu 
konfiguracji zostało zastosowane jedynie przy badaniach wpływu długości nasypu na wyniki prędkości 
krytycznej. Na rys. 9.22 przedstawiono zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy różnej liczbie 
wagonów. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.22. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy różnej liczbie wagonów: w1 – wagon pojedynczy (a), w2 – dwa 
wagony (b) 

W przypadku badań dotyczących dwóch modeli wagonów towarowych, były one połączone ze sobą 
przy pomocy drutu wiązałkowego. Takie połączenie umożliwiało niezależne przewracanie się wagonów 
pod wpływem wiatru bocznego. Natomiast gdy na modele działała siła wzdłuż wagonu, wówczas 
poruszały się po szynach jeden za drugim. 

Strona względem kierunku napływu wiatru  
Przy badaniach dla konfiguracji nasypu (C, D) oraz wiaduktu (E) uwzględniono usytuowanie 

modelu wagonu po różnych stronach nasypu lub wiaduktu względem kierunku napływu wiatru. Model 
wraz z torowiskiem ustawiano po stronie nawietrznej (naw) oraz zawietrznej (zaw) (rys. 9.23, rys. 9.24).  

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.23. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy ustawieniu wagonu po różnych stronach nasypu ze względu na 
kierunek napływu wiatru: naw – strona nawietrzna (a), zaw –strona zawietrzna (b) 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 9.24. Widok z góry modelu wagonu po stronie nawietrznej (naw) (a) i zawietrznej (zaw) (b) nasypu lub wiaduktu 

Względny kąt napływu wiatru 
Definicja kąta napływu wiatru β stosowana podczas badań w tunelu aerodynamicznym została 

przedstawiona na rys. 9.25. Kąt napływu wiatru symulowany w tunelu odpowiada względnemu kątowi 
napływu wiatru w rzeczywistości. Z tego powodu kąt napływu wiatru symulowany w tunelu 
aerodynamicznym oznaczany jest jako kąt β.   

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.25. Definicja kąta napływu wiatru β stosowana podczas badań w tunelu aerodynamicznym: dowolny kąt β (a), 
kąt β = 90° (b) 

Prędkość krytyczna wiatru wyznaczana była przy 9 kątach napływu wiatru w zakresie 10°÷90° 
ze zmianą co 10°. Rysunek 9.26 prezentuje ustawienia modelu wagonu względem kąta napływu 
wiatru β podczas badań w tunelu aerodynamicznym.    

Długość nasypu lub wiaduktu 

Dla wybranych sytuacji pomiarowych przeprowadzono badania wpływu długości nasypu (lub 
wiaduktu) na prędkość krytyczną. Dotyczą one jedynie konfiguracji linii kolejowej, gdy wagon 
znajdował się na podwyższeniu – nasypie (konfiguracje: C, D) lub wiadukcie (konfiguracja E). 

W badaniach uwzględniono 3 różne odległości czoła pojazdu szynowego od początku nasypu (lub 
wiaduktu), oznaczone jako: nasyp normalny (norm), nasyp dłuższy 90 cm (d90) oraz nasyp dłuższy 
130 cm (d130) (rys. 9.27). 

Pomiary dla normalnej długości nasypu zostały wykonane dla wszystkich sytuacji pomiarowych. 
Wówczas wagon pojedynczy (lub dwa wagony) był ustawiany na środku nasypu. W przypadku wagonu 
pojedynczego czoło wagonu było odsunięte o 45 cm od początku nasypu (rys. 9.28 a). Z kolei 
w przypadku dwóch wagonów czoło pierwszego z nich było odsunięte od początku nasypu o 32 cm 
(rys. 9.28 b). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

i) 

 

Rys. 9.26. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy różnych kątach napływu wiatru β: 10° (a), 20° (b), 30° (c), 
40° (d), 50° (e), 60° (f), 70° (g), 80° (h), 90° (i) 
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 a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 9.27. Zdjęcia z badań w tunelu aerodynamicznym przy różnej długości nasypu: norm – nasyp normalny (a), 
d90 –  nasyp dłuższy 90 cm (b), d130 – nasyp dłuższy 130 cm (c) 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 9.28. Widok z góry modelu wagonu przy różnej długości nasypu: nasyp normalny (norm), wagon pojedynczy (w1) (a), 
nasyp normalny (norm), dwa wagony (w2) (b), nasyp dłuższy 90 cm (d90) (c), nasyp dłuższy 130 cm (d130) (d) 
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W sytuacji nasypu dłuższego 90 cm badania przeprowadzono jedynie dla pojedynczego wagonu, 
przesuniętego do tyłu nasypu normalnej długości, tak że czoło wagonu znajdowało się w odległości 
90 cm od początku nasypu (rys. 9.28 c). Sytuacja nasypu dłuższego 130 cm uwzględniała nasyp 
normalnej długości z dodatkowym segmentem o długości 40 cm. Pojedynczy wagon był ustawiony 
w tylnej części nasypu, w odległości 130 cm od początku nasypu (rys. 9.28 d). Badania przy dłuższym 
nasypie lub wiadukcie zostały przeprowadzone dla niskich kątów napływu wiatru: 10° 20°, 30° – dla 
nasypu dłuższego 90 cm oraz 10°, 20° – dla nasypu dłuższego 130 cm. 

Etap II: Badania uzupełniające wpływu dodatkowych atrap wagonów na prędkość krytyczną 

W badaniach II etapu sprawdzano wpływ dodatkowych wagonów ustawionych po bokach badanego 
modelu wagonu na uzyskiwane prędkości krytyczne. Dodatkowe wagony były atrapami, które 
odwzorowywały jedynie najważniejsze cechy geometryczne modelu wagonu – kształt konstrukcji 
wagonu i podwozia, wysokość, szerokość i długość całości wagonu. Atrapy wykonane zostały ze 
styropianu XPS, zatem ich masa była inna niż masa modelu. Zastosowanie ich miało na celu jedynie 
wprowadzić zmianę w opływie powietrza wokół modelu badanego wagonu towarowego, tak żeby 
odwzorowany opływ odpowiadał temu, jaki występuje w rzeczywistości, gdy wagony ustawione są 
jeden za drugim. Atrapy nie były połączone z badanym modelem wagonu, a ustawiono je jedynie 
w odpowiedniej odległości od niego. Model wraz z atrapami tworzyły wówczas fragment ciągu 
pojazdów, tak że badany model znajdował się w środku składu pociągu. Atrapy zostały przymocowane 
do podłoża w sposób stały (klejem na gorąco). Atrapy wagonów nie przewracały się w trakcie pomiaru. 
Pomiar kończono, gdy model środkowego wagonu przewracał się pod wpływem wiatru.  

W II etapie wykonano pomiary dla 54 sytuacji pomiarowych, w każdej z nich zapisując prędkość 
krytyczną podczas 5 pomiarów. Badania zostały przeprowadzone dla nasypu normalnej 
długości (norm). Badania II etapu uwzględniały wpływ następujących parametrów na prędkość 
krytyczną:  

• Parametry, na które bezpośredni wpływ miała symulacja działania wiatru:   
 kategoria terenu (t0, t2, t4), 
 kąt napływu wiatru (� =10°÷90°, z przyrostem co 10°), 

• Parametry dotyczące modelu pojazdu szynowego: 
 liczba wagonów (w1+2), 

• Parametry dotyczące modelu linii kolejowej: 
 konfiguracja linii kolejowej (A, C) , 
 strona (nasypu lub wiaduktu) względem kierunku napływu wiatru (naw). 

Sytuacje, dla których przeprowadzono badania II etapu zostały zestawione w tab. 9.10.  

Tab. 9.10. Sytuacje pomiarowe w II etapie badań 

Konfiguracja Kategoria terenu Liczba wagonów Strona Kąty 

A t0, t2, t4 w1+2 środek 10°÷90° 

C t0, t2, t4 w1+2 naw 10°÷90° 

Na rys. 9.29 przedstawiono model wagonu wraz z dwiema atrapami podczas badań II etapu w tunelu 
aerodynamicznym. Zdjęcia ukazują stanowisko pomiarowe przy badaniach wagonu na torze 
pojedynczym (konfiguracja A) oraz na nasypie (konfiguracja C). 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 9.29. Model wagonu z dwiema atrapami (w1+2) w tunelu aerodynamicznym przy różnych konfiguracjach linii 
kolejowej: A – tor pojedynczy (a), C – nasyp (b) 

Etap III: Badania uwzgl ędniające obciążenie modelu wagonu  

Etap III badań obejmował sprawdzenie wpływu obciążenia pojazdu i związanej z nim zmiany 
położenia środka ciężkości wagonu na prędkość krytyczną. W III etapie badania wykonano dla 
78 sytuacji pomiarowych, w każdej z nich przeprowadzono 5 pomiarów prędkości krytycznej. Badania 
uwzględniały wpływ następujących parametrów na prędkość krytyczną:  

• Parametry, na które bezpośredni wpływ miała symulacja działania wiatru:   
 kategoria terenu (t0, t2, t4), 
 kąt napływu wiatru (� =10°÷90°, z przyrostem co 10°), 

• Parametry dotyczące modelu pojazdu szynowego: 
 liczba wagonów (w1), 
 sytuacja obciążeniowa (m1, m2, m3), 

• Parametry dotyczące modelu linii kolejowej: 
 konfiguracja linii kolejowej (A). 

Sytuacje, dla których przeprowadzono badania III etapu zostały zestawione w tab. 9.11. 

Tab. 9.11. Sytuacje pomiarowe w III etapie badań 

Konfiguracja 
Kategoria 

terenu 
Liczba wagonów Strona Kąty Obciążenie 

A t0, t2, t4 w1 środek 10°-90° m1, m2, m3 

Rozważono 3 sytuacje obciążeniowe wagonu różniące się od siebie pod względem obciążenia 
modelu oraz położenia jego środka ciężkości. Sytuacje obciążeniowe analizowane podczas badań 
III etapu zostały oznaczone jako: m1 – pierwsza sytuacja obciążenia wagonu uwzględniająca 
maksymalne obciążenie wagonu; m2 – druga sytuacja obciążenia wagonu uwzględniająca niewielkie 
symetryczne obciążenie wagonu, o wysokości środka ciężkości modelu wraz z obciążeniem 
odpowiadającej sytuacji m1; m3 – trzecia sytuacja obciążenia wagonu uwzględniająca niewielkie 
niesymetryczne obciążenie wagonu, o wysokości środka ciężkości modelu wraz z obciążeniem 
odpowiadającej sytuacji m1 oraz o poprzecznym położeniu środka ciężkości wagonu przesuniętym 
w kierunku strony zawietrznej. Opis sytuacji obciążeniowych został przedstawiony w rozdziale 8.  

Rysunek 9.30 a przedstawia model wagonu towarowego z balastem symulującym maksymalne 
obciążenie w sytuacji m1. Na kolejnych zdjęciach (rys. 9.30 b, c) pokazane są sytuacje m2 i m3 
odpowiednio z symetrycznym i niesymetrycznym obciążeniem wagonu towarowego. 
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a) 

 

b) 

 

                                                  c) 

 

Rys. 9.30. Model wagonu towarowego w poszczególnych sytuacjach obciążeniowych: m1 – maksymalne obciążenie (a),  
m2 – niewielkie symetryczne obciążenie (b), m3 – niewielkie niesymetryczne obciążenie (c) 

9.4.2. Pomiary sił i momentów aerodynamicznych 

Etap IV: Pomiar na wadze aerodynamicznej 

W IV etapie badań wykonywany był pomiar sił i momentów aerodynamicznych na wadze 
aerodynamicznej. Sposób pomiaru był inny niż ten w etapach I, II oraz III. Pomiarowi poddawany był 
model wagonu przymocowany w sposób sztywny do wagi aerodynamicznej. Celem pomiaru było 
wyznaczenie sił i momentów aerodynamicznych działających na model wagonu (a nie jak w przypadku 
etapów I, II i III wyznaczenie prędkości krytycznej).  

Pomiary zostały przeprowadzone przy kilku prędkościach wiatru, dzięki czemu możliwe było 
określenie wpływu liczby Reynoldsa na wyniki. W każdej z badanych sytuacji pomiarowych wykonano 
3 pomiary. Dla każdej z nich wykonany był pomiar na wadze aerodynamicznej oraz pomiar prędkości 
wiatru. Pomiar sił i momentów na wadze aerodynamicznej trwał 20 s, częstotliwość próbkowania 
wynosiła 1000 Hz. Przed każdym z pomiarów kalibrowano (zerowano) wagę aerodynamiczną 
w warunkach początkowych (brak ruchu powietrza w tunelu aerodynamicznym). Następnie ustalano 
prędkość wiatru na danym poziomie i po ustabilizowaniu obrotów wentylatora zapisywano pomiar. 
Następnie wentylator był zatrzymywany, czekano aż ruch powietrza w tunelu aerodynamicznym 
ustanie, po czym znowu kalibrowano wagę aerodynamiczną do sytuacji początkowej.  

Ustalanie prędkości wiatru odbywało się przez obserwację przebiegu prędkości wiatru na ekranie 
prezentującym wyniki pomiaru prędkości z termoanemometrów jednowłóknowych. Osoba prowadząca 
badania zwracała uwagę wokół jakiej prędkości oscylują wyniki dla sondy umieszczonej na wysokości 
referencyjnej 40 cm.  

Stanowisko pomiarowe do pomiaru prędkości w etapie IV było takie same jak w etapach I, II oraz 
III, tzn. prędkość wiatru zapisywana była z użyciem termoanemometrów jednowłóknowych 
ustawionych na różnych wysokościach na statywie znajdującym się przed modelem. Czas pomiaru 
wynosił 20 s, a częstotliwość próbkowania przy pomiarach prędkości wynosiła 200 Hz. 

W IV etapie przeprowadzono badania dla 70 sytuacji pomiarowych, w każdej z nich wykonano 
3 pomiary sił i momentów aerodynamicznych działających na model wagonu. Badania IV etapu zostały 
przeprowadzone uwzględniając wpływ następujących parametrów na prędkość krytyczną:  

• Parametry, na które bezpośredni wpływ miała symulacja działania wiatru:   
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 kategoria terenu (t0, t2, t4), 
 kąt napływu wiatru (� =30°, 60°, 90°), 
 prędkość strumienia powietrza (5 m/s, 10  m/s, 15 m/s), 

• Parametry dotyczące modelu pojazdu szynowego: 
 liczba wagonów (w1, w1+2), 

• Parametry dotyczące modelu linii kolejowej: 
 konfiguracja linii kolejowej (A). 

Aby sprawdzić wpływ liczby Reynoldsa na wyniki, wykonano dodatkowe pomiary dla kategorii 
terenu 0 (t0). Dla wagonu pojedynczego (w1) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) zmierzono 
siły i momenty aerodynamiczne przy szerszym zakresie prędkości wiatru: 5; 6; 7; 7,6; 8; 9; 10; 12,5; 
15; 17,5 oraz 20 m/s. Prędkość 7,6 m/s odpowiadała prędkości krytycznej wyznaczonej w pomiarach 
etapu I dla konfiguracji toru pojedynczego (A), kategorii terenu 0 (t0), wagonu pojedynczego (w1), 
kąta 90°. 

Sytuacje, dla których przeprowadzono badania IV etapu zostały zestawione w tab. 9.13. Natomiast 
sytuacje pomiarowe z dodatkowych badań uwzględniających wpływ liczby Reynoldsa przedstawiono 
w tab. 9.13.  

Tab. 9.12. Sytuacje pomiarowe w IV etapie badań 

Konfiguracja 
Kategoria 

terenu 
Liczba wagonów Strona Kąty Prędkości średnie [m/s] 

A t0, t2, t4 w1, w1+2 środek 30°, 60°, 90° 5, 10, 15 

Tab. 9.13. Dodatkowe sytuacje pomiarowe w IV etapie badań uwzględniające wpływ liczby Reynoldsa 

Konfiguracja 
Kategoria 

terenu 
Liczba wagonów Strona Kąty Prędkości średnie [m/s] 

A t0 w1, w1+2 środek 30°, 60°, 90° 
5; 6; 7; 7,6; 8; 9; 10; 

12,5; 15; 17,5; 20 

Rysunek 9.31 przedstawia model wagonu pojedynczego (w1) oraz model wagonu pojedynczego 
z atrapami (w1+2) podczas badań na wadze aerodynamicznej. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 9.31. Model do badań w tunelu aerodynamicznym podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej: wagon pojedynczy 
(w1) (a), wagon pojedynczy z atrapami (w1+2) (b) 
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10. Wyniki badań 

10.1. Definicja prędkości krytycznej  

W wyniku badań w tunelu aerodynamicznym dla każdego z pomiarów wyznaczono prędkość 
krytyczną, tzn. prędkość wiatru, przy której przewraca się model wagonu towarowego. Zgodnie 
z procedurą pomiaru badania przeprowadzono przy stopniowo zwiększanej prędkości wiatru. 
W momencie, gdy wagon przewracał się pomiar był przerywany. Przykładowy wykres przebiegu 
prędkości strumienia powietrza wraz z oznaczeniem momentu przewrócenia się modelu wagonu został 
przedstawiony na rys. 10.1. 

 

Rys. 10.1. Przykładowy wykres przebiegu prędkości strumienia powietrza mierzonej na wysokości referencyjnej podczas 
badań prędkości krytycznej 

Ze względu na regularne zwiększanie prędkości wiatru podczas pomiaru należało zaproponować, 
jak na podstawie otrzymanych wyników badań wyznaczyć prędkość wiatru , w wyniku której wagon 
się przewraca. Konieczne przy tym było wzięcie pod uwagę tego, że zakończenie pomiaru prędkości 
następowało w momencie wystąpienia oczekiwanego zjawiska (przewrócenie się modelu pojazdu).  

Uwzględniając sposób prowadzenia badań należało sprawdzić, w jakim czasie przed przewróceniem 
się modelu wagonu (zakończenie pomiaru) działał na niego wiatr o prędkości, która spowodowała 
wystąpienie zjawiska. Niezbędna była również analiza, czy za prędkość krytyczną wiatru należy uznać 
prędkość średnią czy prędkość maksymalną, z jaką wiatr działał na wagon w momencie jego 
przewrócenia się.  

Czas, który wzięto pod uwagę przy analizie wyników badań obejmował ostatnie kilka sekund przed 
zakończeniem pomiaru; nazwano go czasem pomiaru. Chociaż zakłada się, że moment przewrócenia 
się wagonu następował bezpośrednio po działaniu na niego wiatru o prędkości krytycznej, to należało 
sprawdzić ostatnie kilka sekund przed przewróceniem się modelu ze względu na opóźnienia związane 
z tym, że: 

• pomiar krytycznej prędkości wiatru następował na stanowisku pomiarowym, które znajduje się 
przed modelem do badań (czas na dopłynięcie strumienia powietrza od stanowiska 
pomiarowego prędkości do modelu wagonu); 

• wiatr o prędkości krytycznej mógł działać przez jakiś czas na model wagonu powodując 
ostatecznie jego przewrócenie się (czas działania wiatru o prędkości krytycznej na model 
wagonu, zakładając, że przewrócenie się modelu mogło nie nastąpić od razu); 

• osoba prowadząca badania mogła zauważyć przewrócenie się modelu i zakończyć pomiar nieco 
później niż moment, w którym zjawisko wystąpiło (czas reakcji osoby prowadzącej badania). 
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Biorąc pod uwagę powyższe opóźnienia zdecydowano, że analizie zostanie poddane ostatnie 
5 sekund przed przewróceniem się pojazdu. W trakcie opracowywania wyników dla każdego pomiaru 
przeanalizowano prędkości wiatru występujące w ostatnich: 1, 2, 3, 4 i 5 sekundach pomiaru.  

Zgodnie z poprawionymi skalami podobieństwa w prowadzonych badaniach skala czasu wynosi:  

Jf = JhJ
  →  J
 = JhJf = 1/251/4,7 = 15,3 (10.1) 

gdzie: Jf – skala prędkości, Jh – skala geometryczna, J
 – skala czasu.  
Na tej podstawie poszczególne długości czasu pomiaru prędkości krytycznej w tunelu 

aerodynamicznym odpowiadają 5,3 razy dłuższemu czasowi pomiaru w rzeczywistości (1 s czasu 
pomiaru w tunelu aerodynamicznym odpowiada 5,3 s w rzeczywistości, analogicznie: 2 [ → 10,6 [, 3 [ → 15,9 [, 4 [ → 21,2 [, 5 [ → 26,5 [). 

Dla każdego czasu pomiaru (1, 2, 3, 4, 5 s) wyznaczono prędkość średnią, prędkość maksymalną 
i 99% kwatnyl prędkości maksymalnej. Poszczególne prędkości zostały zdefiniowane następująco: 

• �� – średnia prędkość krytyczna wiatru, przy której następowało przewrócenie się modelu 
wagonu uśredniana odpowiednio w czasie 1, 2, 3, 4, 5 ostatnich sekund pomiaru, 
poprzedzających przewrócenie się modelu.  

• ���{ – maksymalna prędkość krytyczna wiatru, przy której następowało przewrócenie się 
modelu wagonu osiągnięta odpowiednio w ciągu 1, 2, 3, 4, 5 ostatnich sekund pomiaru, 
poprzedzających przewrócenie się modelu.  

• �¿¿% – 99% kwantyl prędkości krytycznej wiatru, przy której następowało przewrócenie się 
modelu wagonu (tzn. maksymalna prędkość wiatru pomniejszona ze względu na odrzucenie 1% 
najwyższych prędkości), osiągnięta odpowiednio w ciągu 1, 2, 3, 4, 5 ostatnich sekund pomiaru, 
poprzedzających przewrócenie się modelu.  

Na rys. 10.2 przedstawiono przykładowy fragment wykresu przebiegu prędkości strumienia 
powietrza wraz z oznaczeniem różnych czasów pomiaru oraz poszczególnych definicji prędkości. 

 

Rys. 10.2. Fragment wykresu zawierającego przebieg prędkości strumienia powietrza na wysokości referencyjnej podczas 
pomiaru prędkości krytycznej z oznaczeniem różnych czasów pomiaru oraz prędkości: średniej (��}Â), kwantylu 99% (�¿¿%}Â ) 

oraz maksymalnej (���{}Â ) o czasie pomiaru 5 s 

Proponując sposób wyznaczania prędkości krytycznej można odwołać się do dokumentów 
normowych określających sposób badań w tunelu aerodynamicznym zjawiska przewracania się 
pojazdów szynowych pod wpływem wiatru bocznego (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009). 
Prędkość krytyczna wiatru określona jest w nich w inny sposób niż w przeprowadzonych badaniach. 
Przede wszystkim procedury w nich zawarte opierają się na wyznaczaniu współczynników 
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aerodynamicznych. Dopiero na podstawie współczynników aerodynamicznych, uwzględniając 
równania równowagi pojazdu przy działającym wietrze bocznym, obliczana jest prędkość krytyczna. 
Natomiast proponowany sposób ustalenia wartości prędkości krytycznej opiera się na jej bezpośrednim 
pomiarze w tunelu aerodynamicznym. 

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) podstawową procedurą do wyznaczenia prędkości krytycznej 
jest przeprowadzenie obliczeń z użyciem średnich wartości współczynników aerodynamicznych. 
Używa się ich do wyznaczenia tzw. charakterystycznych krzywych wiatrowych, które definiują 
maksymalną naturalną prędkość wiatru, jaką jest w stanie znieść pojazd szynowy przed osiągnięciem 
granicznej wartości odciążenia kół. Zgodnie z tą definicją można stwierdzić, że krzywe definiują, jaką 
prędkość podmuchu wiatru (ang. wind gust) może wytrzymać pojazd szynowy.  

Dokument (GM/RT2142, 2009) regulujący przepisy dotyczące zabezpieczenia taboru kolejowego 
przed przewróceniem się pod wpływem wiatru w Wielkiej Brytanii również dotyczy prędkości 
podmuchu wiatru. Zgodnie z (GM/RT2142, 2009) prędkość krytyczną wiatru wyznacza się na podstawie 
równania równowagi sił działających na pojazd szynowy. Przewrócenie się wagonu jest wynikiem 
całkowitego odciążenia kół pojazdu. Według (GM/RT2142, 2009), aby zapewnić bezpieczeństwo 
pojazdów szynowych, prędkość krytyczna wyznaczona dla danego pojazdu nie powinna być mniejsza 
niż ustalona w dokumencie prędkość dopuszczalna. Prędkość krytyczna nie jest jednak prędkością 
wiatru, jaką pojazd szynowy może wytrzymać w trakcie użytkowania. Jest to jedynie referencyjna 
prędkość wiatru na prostym torze określona w celu sprawdzenia warunku prędkości dopuszczalnej. Jeśli 
została wyznaczona na podstawie procedury zwartej w (GM/RT2142, 2009) i spełnia jej wymagania, to 
zapewni bezpieczeństwo pojazdowi szynowemu, który będzie się poruszał przy dominujących 
w Wielkiej Brytanii warunkach wiatrowych. Procedura przedstawiona w (GM/RT2142, 2009) jest zatem 
specyficzna i może być stosowana tylko do oceny bezpieczeństwa pojazdu szynowego zgodnie 
z (GM/RT2142, 2009), porównując wyznaczoną prędkość krytyczną z prędkością dopuszczalną.  

Podejścia prezentowane w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) opierają się na 
wyznaczeniu prędkości krytycznej, która jest prędkością podmuchu wiatru. Do jej wyznaczenia 
używane są średnie współczynniki aerodynamiczne charakterystyczne dla danego pojazdu. 
Wyznaczenie prędkości krytycznej pojazdu bezpośrednio z badań w tunelu aerodynamicznym, a nie na 
podstawie analizy sił działających na pojazd szynowy jest podejściem odmiennym od przedstawionych 
w (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009).   

Aby odpowiednio odnieść się do procedur określenia prędkości krytycznej zawartych w (PN-EN 
14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009) zdecydowano, że zostanie sprawdzony wpływ na wyniki pomiarów 
definicji prędkości krytycznej (prędkość maksymalna, kwantyl 99% prędkości, prędkość średnia) oraz 
czasu działania wiatru o prędkości krytycznej na wagon (czas pomiaru: 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s). Następnie 
wartości prędkości krytycznej uzyskanej z pomiarów w tunelu aerodynamicznym zostaną porównane 
z prędkością krytyczną wyznaczoną na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009). Dopiero 
taka wstępna analiza pozwoli zdecydować, w jaki sposób na podstawie wyników z przeprowadzonych 
badań wyznaczona zostanie prędkość wiatru, którą proponuje się uznać za prędkość krytyczną. 
Szczegółowa analiza sposobu wyznaczania prędkości krytycznej na podstawie wyników pomiarów 
opisana powyżej została przedstawiona w Załączniku nr 3.  

Ostatecznie zdecydowano, że za prędkość krytyczną uznawana będzie prędkość średnia o czasie 
pomiaru 1 s (��+Â). Wyniki odpowiednich sytuacji pomiarowych dla ��+Â były najbliższe 
charakterystycznym krzywym wiatrowym wyznaczonym na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010). 

Prędkość średnia (��) wykazywała mniejsze zmiany (była bardziej stabilna) w zależności od czasu 
pomiaru niż ���{ i �¿¿%. Szczególnie ���{ uzyskane dla kategorii terenu o wyższej turbulencji mogły 
mieć przypadkowe wartości. Oprócz tego uznanie za prędkość krytyczną �� jest podejściem 
bezpiecznym, ponieważ �� były niższe niż ���{ i �¿¿% uzyskiwane w tych samych sytuacjach 
pomiarowych.  

Krótszy czas pomiaru (1 s) wybrano ze względu na to, że wiatr o prędkości powodującej 
przewrócenie się wagonu działał na model bezpośrednio przed wystąpieniem zjawiska. Ponadto nie było 
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znaczących różnic w wynikach pomiarów ze względu na czas pomiaru – podobne wyniki prędkości 
krytycznej uzyskiwano dla czasu pomiaru w zakresie 1-5 s (dotyczy to przede wszystkim ��). Z kolei 
uwzględniając skalę czasu, prędkość uśredniana w czasie 1 s w tunelu aerodynamicznym odpowiada 
prędkości wiatru uśrednianej w czasie 5,3 s w rzeczywistości. Prędkość uśredniana w czasie 5,3 s 
uznawana może być zatem za prędkość podmuchu wiatru.  

10.2. Wyniki badań prędkości krytycznej 

Wyniki badań prędkości krytycznej dotyczą następujących etapów badań: I, II, III. W ramach 
pomiarów prowadzonych w tych etapach sprawdzono wpływ na prędkość krytyczną wiatru takich 
parametrów, jak: kategoria terenu, liczba wagonów w ciągu pojazdu, konfiguracja badań, strona nasypu 
lub wiaduktu, po której znajduje się wagon, długość nasypu, obciążenie pojazdu.  

Jako prędkość krytyczna uznana została prędkość średnia z ostatniej sekundy pomiaru (��+Â) 
wyznaczona na wysokości referencyjnej ���� = 40 cm, która w rzeczywistości odpowiada wysokości 
10 m (biorąc pod uwagę skalę geometryczną modelu Jh = 1/25). Wyniki pomiarów prędkości 
krytycznej przedstawione w dalszej części pracy zostały zestawione dla ��+Â, jednak wpływ 
poszczególnych parametrów analizowany był przy wszystkich czasach pomiarów dla prędkości: ��, ���{ i �¿¿%. W sytuacji, gdy prezentowane wyniki prędkości krytycznej ��+Â różniły się od wyników 
dla tej samej sytuacji pomiarowej, ale innego czasu pomiaru lub definicji prędkości, zostało to opisane. 
Dla uproszczenia prędkość krytyczna wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym 
będzie w dalszej części pracy oznaczana jako ��.  

Prezentowane wyniki badań dotyczą prędkości krytycznych po wstępnej analizie pod kątem 
identyfikacji błędów grubych wynikających ze zbyt wczesnego lub późnego zakończenia pomiaru. 
Pomiar, którego wyniki znacznie odbiegały od pozostałych prędkości krytycznych uzyskanych dla danej 
sytuacji pomiarowej był odrzucany. Szczegółowy opis identyfikacji błędów został przedstawiony 
w Załączniku nr 4.  

W przeprowadzonych badaniach w tunelu aerodynamicznym nie uwzględniano ruchu pojazdu 
szynowego. W zamian zastosowane zostało uproszczenie polegające na tym, że symulowany w tunelu 
aerodynamicznym kąt napływu wiatru (��) jest w rzeczywistości względnym kątem napływu wiatru 
(�) uwzględniającym prędkość wiatru (��) oraz prędkość ruchu pojazdu (�
�). Stąd w dalszej części 
pracy kąt napływu wiatru symulowany podczas badań w tunelu aerodynamicznym oznaczony został 
jako kąt  �. 

Analizując wyniki badań należy zwrócić uwagę na to, że prędkość krytyczna otrzymana dla kąta 
β=10° może być obarczona błędem. Wynika to z tego, że dla tego kąta  prędkość wiatru, która 
przewracała wagon była wysoka i w niektórych sytuacjach trudno było określić dokładny moment, kiedy 
wagon stracił stabilność.  

10.2.1. Wpływ kategorii terenu  

W przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym badaniach prędkości krytycznej uwzględnione 
zostały wybrane kategorie terenu zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008) (por. tab. 9.4) o następujących 
parametrach:  

• kategoria terenu 0 (t0) – teren płaski: ; = 0,06; QRH����I = 2%, £{H����I = 0,88 m;  

• kategoria terenu 2 (t2) – teren rolniczy: ; = 0,20; QRH����I = 21%, £{H����I = 0,41 m; 

• kategoria terenu 4 (t4) – teren zurbanizowany: ; = 0,28; QRH����I = 21%, £{H����I = 0,41 m. 
Na rys. 10.3 zestawiono wykresy pionowego profilu średniej prędkości wiatru (a) oraz profilu 

intensywności turbulencji (b) charakterystyczne dla kategorii terenu t0, t2 oraz t4, dla których 
prowadzone były badania w tunelu aerodynamicznym (na podstawie rys. 9.6-9.7).  

Średnia prędkość wiatru zwiększa się wraz z wysokością nad poziomem terenu i jest bardziej 
zmienna im wyższa jest kategoria terenu (rys. 10.3 a).  
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Analizując wykres intensywności turbulencji (QR) (rys. 10.3 b) można zauważyć, że turbulencja dla 
t0 jest najmniejsza na całej wysokości pomiaru. Natomiast zależność między krzywymi turbulencji dla 
t2 i t4 zmienia się wraz z wysokością nad terenem. Im niżej tym większa turbulencja jest osiągana 
w przypadku t4, a mniejsza w przypadku t2. Natomiast w punkcie pomiarowym znajdującym się ponad 
wysokością referencyjną ���� sytuacja zmienia sią – mniejsza turbulencja występuje dla t4 niż dla t2. 
Zależność ta obserwowana jest również w pozostałych punktach pomiarowych znajdujących się wyżej.   

a) 

 

b) 

 

Rys. 10.3. Profil pionowy: średniej prędkości wiatru (a), intensywności turbulencji (b): t0 – kategoria terenu 0, t2 – kategoria 
terenu 2, t4 – kategoria terenu 4, zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008) 

Na rys. 10.4-10.8 przedstawiono wykresy prędkości krytycznej w zależności od kategorii terenu, 
charakterystyczne dla poszczególnych konfiguracji badań.  

Zależności pomiędzy krzywymi prędkości krytycznej dla poszczególnych kategorii terenu różnią 
się między sobą w przypadku prędkości krytycznej (��),  prędkości maksymalnej (���{) oraz 
99% kwantylu prędkości (�¿¿%). Ze względu na te różnice zaprezentowano osobno wykresy prędkości: ��, ���{, �¿¿% dla wszystkich konfiguracji badań. Na wykresach prędkości maksymalnej (���{) 
i 99% kwantylu  prędkości (�¿¿%) zaprezentowano wyniki dotyczące czasu pomiaru 1 s (tak jak 
w przypadku prędkości krytycznej (��)). 

W celach porównawczych przedstawiono krzywe prędkości krytycznej dla wagonu 
pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2).  

Dla konfiguracji A (rys. 10.4) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla sytuacji 
wagonu pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2). 
Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) 
dla wagonu pojedynczego (w1).  

a)

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

e) 

 

Rys. 10.4. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4)  otrzymane dla konfiguracji A: ��, w1 (a), ���{, w1 (b), �¿¿%, w1 (c), ��, w2 (d), ��, w1+2 (e) 

W przypadku konfiguracji B (rys. 10.5) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla 
sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). Ponadto zaprezentowano wyniki 
prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) dla wagonu pojedynczego (w1).  

Z kolei W przypadku konfiguracji C (rys. 10.6) zostały przedstawione wykresy prędkości 
krytycznej (��) dla sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie 
nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw), a także wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) po stronie 
nawietrznej (naw). Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu 
prędkości (�¿¿%)  dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw). 
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c) 

 

d) 

 

Rys. 10.5. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji B: ��, w1 (a), ���{, w1 (b), �¿¿%, w1 (c), ��, w2 (d) 
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g) 

 

Rys. 10.6. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji C: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1+2, naw (e), ��, w1, zaw (f), ��, w2, zaw (g) 

W przypadku konfiguracji D (rys. 10.7) zostały przedstawione wykresy prędkości krytycznej (��) 
dla sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw). Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 
99% kwantylu prędkości (�¿¿%) dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw).  

Dla konfiguracji E (rys. 10.8) zaprezentowano wykresy prędkości krytycznej (��) dla sytuacji 
wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw).  
Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) 
dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw).  
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e) 

 

f) 

 

Rys. 10.7. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji D: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1, zaw (e), ��, w2, zaw (f) 

a) 
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Rys. 10.8. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji E: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1, zaw (e), ��, w2, zaw (f) 
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Na podstawie wykresów przedstawionych na rys. 10.4-10.8 można zauważyć ogólną zależność 
prędkości od kategorii terenu, jaka występuje dla prędkości krytycznej (��), dla prędkości maksymalnej 
(���{) oraz dla 99% kwantylu prędkości (�¿¿%). Podobne zależności występują w przypadku 
wszystkich konfiguracji badań.  

Krzywa t0 znajduje się na wykresach dla ��, ���{ i  �¿¿% na tym samym poziomie, co związane 
jest z niewielką turbulencją dla tej kategorii terenu. Krzywe prędkości krytycznej t2 i t4 na wykresie �� 
znajdują się pod krzywą t0, natomiast na wykresie ���{ oraz �¿¿% znajdują się nad krzywą t0. Na 
wykresie �¿¿% krzywe prędkości krytycznej dla t2 i t4 znajdują się pomiędzy położeniem jakie miały 
na wykresie �� oraz ���{. Zależności między krzywymi t2 i t4 dla wykresów ��, ���{ i  �¿¿% są takie 
same. 

W tab. 10.1 zestawiona została ogólna kolejność kategorii terenu ze względu na osiąganą prędkość 
(��, ���{, �¿¿%) dla poszczególnych konfiguracji badań. Kategorie terenu są wymienione w kolejności, 
w jakiej osiągana jest najniższa prędkość dla danej konfiguracji, tzn. w każdym polu jako pierwsze 
znajduje się oznaczenie kategorii terenu, dla której osiągana jest najniższa prędkość. Najbardziej 
niekorzystna kategoria terenu w danym przypadku została dodatkowo wyróżniona poprzez 
podkreślenie. Krzywe prędkości dla t2 i t4 w niektórych konfiguracjach krzyżują się ze sobą, przez co 
nie można stwierdzić, dla której kategorii terenu prędkości są niższe. Taka sytuacja została oznaczona 
jako t2/t4.  

Tab. 10.1. Zestawienie kategorii ternu ze względu na osiągane prędkości – ��, ���{, �¿¿% – dla poszczególnych konfiguracji 
linii kolejowej: A, B, C, D, E 

Konfiguracja A B C, D, E lÏ t2/t4, t0 t2/t4, t0 t4, t2, t0 lÏÍÐ, lÑÑ% t0, t2, t4 t0, t2/t4 t0, t4, t2 

Analiza wpływu kategorii terenu i związanej z nią turbulencji na prędkość krytyczną jest zależna 
przede wszystkim od definicji prędkości, która przewraca wagon (��, ���{, �¿¿%).  

Na podstawie przedstawionych na rys. 10.4-10.8 wykresów zauważa się, że przy większej 
turbulencji (t2, t4) osiągana jest większa ���{ niż przy turbulencji niższej (t0), nawet jeśli �� dla 
wszystkich kategorii terenu (t0, t2, t4) jest podobna (lub różni się nieznacznie). Zauważalne jest to 
przede wszystkim przy wyższych kątach β, szczególnie w przypadku konfiguracji B i E. Turbulencja 
dodatkowo zwiększa działanie wiatru na wagon powodując większe ���{ dla t2 i t4 niż dla t0, co może 
przyspieszać przewrócenie się pojazdu. Stąd dla t2 i t4 osiągane są mniejsze �� niż dla t0. 

W sytuacji gdy wagon znajdował się na podwyższeniu (nasyp lub wiadukt – konfiguracje: C, D, E) 
większa prędkość (�� i ���{) osiągana jest dla t2 (mniejsza turbulencja) niż dla t4 (większa turbulencja). 
Zatem w tym przypadku sytuacja t4 jest najbardziej niekorzystna ze względu na zjawisko przewrócenia 
się wagonu, ponieważ zjawisko następuje przy najniższej �� ze wszystkich kategorii terenu. Z kolei ���{ dla t4 są wówczas niższe niż te otrzymane dla t2. Widać zatem, że większa turbulencja 
w przypadku t4 wpływa negatywnie na wystąpienie zjawiska.  

W przypadku, gdy wagon znajdował się na poziomie podłogi tunelu (konfiguracja A i B) następuje 
odwrotna sytuacja (zależność między t2 i t4). Wówczas najbardziej niekorzystna jest sytuacja t2 
(najmniejsza ��), przy osiąganej niższej ���{ niż dla t4.  

Różnice w zależnościach między wynikami w sytuacji t2 i t4 w poszczególnych konfiguracjach, 
gdy model wagonu znajdował się na podwyższeniu bądź na poziomie podłogi tunelu, mogą wynikać 
z tego, że prędkość krytyczna mierzona była przed modelem danej konfiguracji, a nie bezpośrednio 
przed modelem wagonu. Należy również uwzględnić, że zależność między krzywymi intensywności 
turbulencji dla t2 i t4 jest różna ze względu na wysokość nad poziomem terenu (podłoga tunelu) 
(por. rys. 10.3). Ponadto w konfiguracjach C, D i E duży wpływ na otrzymane wartości prędkości 
krytycznej może mieć efekt przyspieszenia prędkości wiatru przez nasyp lub wiadukt.  
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Podsumowując wpływ kategorii terenu na prędkość krytyczną można zauważyć, że: 
• Wartości prędkości osiąganych dla t2 i t4 – kategorie terenu o wysokiej turbulencji – znacznie 

różnią się od tych dla t0 – kategoria terenu o turbulencji niskiej. Dotyczy to zarówno prędkości 
krytycznej (��), maksymalnej (���{) oraz 99%  kwantylu prędkości (�¿¿%). 

• Wpływ turbulencji na prędkość przewrócenia się wagonu jest szczególnie zauważalny przy 
niskich kątach β. 

• Liczba wagonów (w1, w2, w1+2) oraz strona nasypu lub wiaduktu, po której znajduje się model 
(naw, zaw) nie wpływa na zależności między krzywymi prędkości osiąganymi dla 
poszczególnych kategorii terenu. Na zależności te wpływa jedynie definicja prędkości 
krytycznej – inne zależności między krzywymi dla poszczególnych kategorii terenu występują 
w przypadku prędkości krytycznej (��), a inne w przypadku prędkości maksymalnej (���{) 
i 99% kwantylu prędkości (�¿¿%).   

Biorąc pod uwagę analizę wpływu chropowatości terenu w literaturze, to zgodnie z (Kikuchi 
i Suzuki, 2015) dla niskich kątów β – do 50° – bardziej niekorzystny ze względu na zjawisko 
przewrócenia się wagonu jest przepływ turbulentny. Natomiast dla wyższych kątów β bardziej 
niekorzystny jest przepływ jednorodny. Z kolei (Bocciolone et al., 2008) uznaje, że wpływ turbulencji 
przy niskich kątach β na współczynniki aerodynamiczne jest niewielki, a przy wysokich kątach β 
wyższe współczynniki aerodynamiczne osiągane są w sytuacji większej turbulencji. Powyższe 
przykłady opierają się na wyznaczaniu współczynników aerodynamicznych z badań w tunelu 
aerodynamicznym i obliczaniu na ich podstawie prędkości krytycznej przewracającej pojazd szynowy.  

Zgodnie z wynikami badań prędkości krytycznej przeprowadzonymi w tunelu aerodynamicznym 
można zauważyć podobne do (Kikuchi i Suzuki, 2015) zależności w zakresie niskich kątów β. Mniejsze �� osiągane są dla kategorii terenu o wyższej turbulencji (t2, t4), a większe dla kategorii terenu o niższej 
turbulencji (t0), stąd bardziej niekorzystna jest symulacja warstwy przyściennej. Jeśli chodzi o wyższe 
kąty β to �� dla wszystkich kategorii terenu są zbliżone do siebie, jednak nieco mniejsze osiągane są 
dla terenu o wyższej turbulencji (t2 i t4), co z kolei zgadza się z (Bocciolone et al., 2008). Natomiast ���{ wykazują dla wyższych kątów β wyraźną różnicę: dla terenu turbulentnego są znacznie większe 
niż dla terenu płaskiego.  

W trakcie badań zauważono, że pojedynczy podmuch wiatru nie przewraca wagonu, ponieważ 
czasami wyższe prędkości wiatru nie powodowały przewrócenia się wagonu. Przewrócenie się 
następowało czasami przy niższych prędkościach wiatru, ale działających na model dłużej. Warto 
również zauważyć, że dla terenu o wyższej turbulencji (t2, t4) wagon drgał przed przewróceniem się, 
koła modelu zaczynały się odrywać, po czym wracały z powrotem do położenia na szynach (wpływ 
pojedynczego podmuchu). Natomiast dla terenu o mniejszej turbulencji (t0) przewrócenie wagonu 
następowało nagle, bez wcześniejszych drgań.  

Zgodnie z wynikami badań dla terenu o wyższej turbulencji (t2, t4) przewrócenie się wagonu 
następuje przy niższej �� niż dla terenu płaskiego (t0). Na przyspieszenie wystąpienia zjawiska mają 
wówczas wpływ fluktuacje prędkości wiatru, które dla terenu o wyższej turbulencji są większe. Należy 
zatem stwierdzić, że na przewrócenie się wagonu ma wpływ zarówno prędkość średnia, jak i związane 
z nią fluktuacje wiatru. 

Porównując zatem wyniki pomiarów prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym z literaturą 
należałoby wziąć pod uwagę krzywe prędkości krytycznej pomiędzy krzywymi �� i ���{ dla 
poszczególnych kategorii terenu. W porównaniach można zatem odnieść się do wykresu kwantylu 
prędkości, jednak należałoby odrzucić więcej niż 1% największych prędkości ponieważ zastosowany 
kwantyl 99% powoduje jedynie nieznaczne obniżenie krzywych prędkości krytycznej dla t2 i t4 
względem krzywej t0. Po odrzuceniu np. 5% lub 10% największych prędkości można otrzymać 
zależności przedstawione na rys. 10.9.  

W tej sytuacji zauważa się podobne zależności jak w (Kikuchi i Suzuki, 2015): przy niskich kątach β 
bardziej  niekorzystna jest sytuacja przepływu turbulentnego, natomiast przy wyższych kątach β bardziej 



120 
 

niekorzystna jest sytuacja przepływu jednorodnego. Przedstawione wykresy dotyczą konfiguracji A, 
jednak podobne zależności występują również w przypadku pozostałych konfiguracji linii kolejowej.  

a) 

 

b) 

 

Rys. 10.9. Krzywe prędkości uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji A: �¿}%, w1 (a), �¿'%, w1 (b) 

Porównując wyniki badań przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym z literaturą należy być 
jednak ostrożnym. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że różnice w wynikach badań wpływu 
chropowatości terenu na zjawisko przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem wiatru 
bocznego mogą być spowodowane tym, że badania przeprowadzone zostały w różnych tunelach 
aerodynamicznych, z użyciem różnej: aparatury, procedur pomiaru czy modeli. Stąd różnice we 
wpływie turbulencji analizowanym w (Kikuchi i Suzuki, 2015) oraz w (Bocciolone et al., 2008) mogą 
wynikać np. z tego, że badania zostały przeprowadzone na różnych modelach wagonu lub warstwa 
przyścienna była symulowana w inny sposób.  

Podsumowując, pomimo różnic w wynikach prac badawczych należy zauważyć, że chropowatość 
terenu ma duże znaczenie dla zjawiska przewracania się wagonów pod wpływem wiatru. Potwierdzają 
to również wyniki badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym przeprowadzone w ramach 
tej pracy, według których większa turbulencja powoduje bardziej niekorzystną sytuację.  

Analizując wpływ kategorii terenu na prędkość krytyczną należy jednak mieć na uwadze wnioski 
zawarte w (Dorigatti et al., 2015) dotyczące uwzględnienia ruchu pojazdu w badaniach w tunelu 
aerodynamicznym. Nieuwzględnienie ruchu pojazdu nie wpływa znacząco na zmianę współczynników 
aerodynamicznych, jednak ma znaczenie w przypadku pola wiatru działającego na wagon. Brak ruchu 
modelu podczas badań w tunelu aerodynamicznym z uwzględnieniem terenu o dużej chropowatości 
powoduje, że na model działa wiatr o wyższej turbulencji niż w rzeczywistości. Związane jest to z tym, 
że w rzeczywistości pole prędkości wiatru względem pojazdu szynowego poruszającego się w terenie 
o dużej chropowatości jest bardziej jednorodne. Po uwzględnieniu tej uwagi można stwierdzić, że 
wpływ chropowatości terenu na prędkość krytyczną wiatru jest nieco mniejszy, niż sugerują wyniki 
badań w tunelu aerodynamicznym.  

10.2.2. Wpływ liczby wagonów  

Wpływ liczby wagonów na prędkość krytyczną uwzględniono poprzez przeprowadzenie badań dla 
następujących sytuacji: 

• pojedynczy model wagonu towarowego (w1) – we wszystkich konfiguracjach, 
• dwa modele wagonu towarowego połączone ze sobą (w2) – we wszystkich konfiguracjach, 
• pojedynczy model wagonu towarowego z atrapami po obu stronach modelu (w1+2) – 

w wybranych konfiguracjach (A, C). 
Na rys. 10.10-10.14 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej w zależności od liczby 

wagonów, charakterystycznych dla poszczególnych konfiguracji badań. Ze względu na różny przebieg 
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krzywych prędkości krytycznej uwzględniających wpływ liczby wagonów dla poszczególnych kategorii 
terenu zaprezentowano osobno wykresy dla każdej z nich.  

Dla konfiguracji A (rys. 10.10) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4). Porównywano ze sobą sytuację wagonu 
pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 10.10. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2, w1+2) otrzymane dla 
konfiguracji A oraz kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Dla konfiguracji B (rys. 10.11) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4). Porównywano ze sobą sytuację wagonu 
pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

Rys. 10.11. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla 
konfiguracji B oraz kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Dla konfiguracji C (rys. 10.12) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) oraz 
zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) 
oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) w przypadku strony nawietrznej (naw) oraz sytuację 
wagonu pojedynczego (w1) i dwóch wagonów (w2) w przypadku strony zawietrznej (zaw). 

Z kolei dla konfiguracji D (rys. 10.13) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla 
kategorii terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) 
oraz zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1) i dwóch 
wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. 10.12. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2, w1+2) otrzymane dla 
konfiguracji C oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.13. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla 
konfiguracji D oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 
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Dla konfiguracji E (rys. 10.14) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) oraz 
zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1) i dwóch wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.14. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla 
konfiguracji E oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Podsumowując wyniki prędkości krytycznej otrzymane dla wszystkich konfiguracji linii kolejowej 
przy różnej liczbie wagonów w składzie pociągu można stwierdzić, że: 

• Przy niskich kątach β najbardziej niekorzystna sytuacja występuje w przypadku w1. Może być 
to spowodowane tym, że w przypadku większej liczby wagonów, wzajemnie się one osłaniają. 

• Dla wyższych kątów β większa liczba wagonów powoduje mniejszą prędkość krytyczną. 
Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje zatem w przypadku w2 – dla konfiguracji B, D, E 
– oraz w przypadku w1+2 – dla konfiguracji A, C. Powodem może być to, że większa liczba 
wagonów znacznie zmienia opływ powietrza, który dla szeregu wagonów jest inny niż dla 
wagonu pojedynczego, co wpływa na współczynniki aerodynamiczne (Soper, 2014). Stąd 
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w przypadku ciągu pojazdów siły aerodynamiczne działające na wagon są większe 
i przewrócenie się modelu wagonu następuje przy niższej prędkości krytycznej. 

• Według (Cheli et al., 2011) im większa jest powierzchnia boczna pojazdu, tym większy jest 
jego aerodynamiczny moment obrotowy. Wnioski te zgadzają się z wynikami pomiarów 
prędkości krytycznej w przypadku wyższych kątów β. Wówczas przy większej liczbie wagonów 
w ciągu pojazdu prędkość krytyczna jest mniejsza.  

• Niewielkie  różnice w prędkości krytycznej w sytuacji w2 w porównaniu do sytuacji w1+2 dla 
wyższych kątów β związane są nie tylko z liczbą wagonów, ale również z połączeniem między 
wagonami. Można zakładać, że zmiana opływu powietrza wokół ciągu pojazdów związana 
z większą liczbą wagonów w składzie pociągu powoduje obniżenie prędkości krytycznej. 
Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na prędkość krytyczną ma połączenie 
między wagonami. Ponieważ w sytuacji, gdy jeden z wagonów traci stabilność przy działaniu 
wiatru, może być utrzymywany przez drugi wagon. Z tego powodu nie przewróci się tak szybko, 
jak mógłby to zrobić, gdyby takiego połączenia nie było. Jednak może nastąpić inna sytuacja, 
tzn. wagon przewróci się, ponieważ zostanie pociągnięty przez wagon znajdujący się obok 
niego. 

• Badanie z dodatkowymi atrapami (w1+2) miało na celu jedynie sprawdzenie, jak wpływa 
obecność dodatkowych wagonów w ciągu pojazdów na pojedynczy wagon (w1). Z tego powodu 
sytuację w1+2 można bezpośrednio porównywać jedynie z sytuacją w1. Wówczas można 
stwierdzić, że obecność dodatkowych pojazdów sprawia, że pojedynczy wagon jest bardziej 
podatny na działanie boczne wiatru przy  wyższych kątach β. Natomiast przy niższych kątach β 
dodatkowe wagony  powodują sytuację bardziej korzystną, tzn. zwiększają prędkość krytyczną.  
Potwierdza to również porównanie wyników w sytuacji w1 i w2. Gdyby w sytuacji w1+2 
wagony były ze sobą połączone (nawietrzny ze środkowym) to prawdopodobnie przewróciłyby 
się przy nieco niższej prędkości (jak w przypadku w2). Wpływ na to miałoby dodatkowe 
działanie wiatru na czoło wagonu nawietrznego. 

• Wyniki dla sytuacji, gdy model znajduje się na podwyższeniu (konfiguracja: C, D, E) oraz na 
poziomie podłogi tunelu (konfiguracja: A, B) są zbliżone do siebie. Niewielkie różnice 
pojawiają się jedynie, jeśli chodzi kąt β, przy którym zmienia się wpływ liczby wagonów na 
prędkość przewracania się wagonu. W przypadku braku podwyższenia jest to β=40°÷60°, 
a w przypadku podwyższenia β=30°÷50°. 

• Przy kątach β=50°, 60° wpływ liczby wagonów na wyniki jest pomijalny. Krzywe 
reprezentujące prędkości krytyczne dla sytuacji w1, w2 oraz w1+2 znajdują się wówczas blisko 
siebie. 

10.2.3. Wpływ konfiguracji linii kolejowej  

Prędkość krytyczna wyznaczona w badaniach w tunelu aerodynamicznym dotyczyła następujących 
konfiguracji linii kolejowej: 

• pojedynczy tor z podsypką i szynami – konfiguracja A; 
• pojedynczy tor z podsypką, szynami i przechyłką – konfiguracja B; 
• nasyp z dwoma torami, podsypką i szynami – konfiguracja C; 
• nasyp z dwoma torami, podsypką, szynami i przechyłką – konfiguracja D; 
• wiadukt kolejowy z dwoma torami, podsypką i szynami – konfiguracja E. 
Na rys. 10.15 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej w zależności od konfiguracji 

linii kolejowej. W celach porównawczych zaprezentowane zostały wykresy prędkości krytycznej dla 
poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4), dla sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch 
wagonów (w2). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.15. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) otrzymane 
w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wykresy prędkości krytycznej dla poszczególnych konfiguracji 
linii kolejowej można zauważyć, że: 

• Ze względu na osiąganą najniższą prędkość krytyczną najbardziej niekorzystna jest sytuacja, 
gdy wagon znajduje się na nasypie z przechyłką (D). 

• Najbardziej korzystna jest konfiguracja toru pojedynczego (A). Wówczas osiągane są znacznie 
wyższe prędkości krytyczne niż dla pozostałych konfiguracji. Zgadza się to wnioskiem 
zawartym w (Bhadra et al., 2017), że teren płaski jest mniej niekorzystny ze względu na 
zjawisko przewracania się pojazdów szynowych. 

• Różnice między prędkościami krytycznymi dla konfiguracji nasypu (C), pojedynczego toru 
kolejowego w przechyłką (B) i wiaduktu (E) są niewielkie.  
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• Zależności pomiędzy krzywymi prędkości krytycznej w poszczególnych konfiguracjach 
w przypadku t0 są zachowywane w całym zakresie kątów β. Z kolei dla t2 i t4 krzywe dla 
konfiguracji B, C i E przecinają się ze sobą i zależności pomiędzy tymi konfiguracjami są różne 
przy poszczególnych kątach β. Za to wyraźnie od nich większe są prędkości krytyczne dla 
konfiguracji A, a dużo mniejsze dla konfiguracji D.  

• Wpływ konfiguracji linii kolejowej na prędkości krytyczne jest zauważalny w całym zakresie 
kątów β. Obserwacja ta różni się od wyników otrzymanych w (Cheli et al., 2010), gdzie nie 
zauważono wpływu konfiguracji na współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego 
pojazdu przy niskich kątach β: w przypadku terenu płaskiego i wiaduktu przy kątach β do 40°, 
natomiast w przypadku terenu płaskiego i nasypu przy kątach β do 20°. Należy zwrócić jednak 
uwagę na to, że podczas pomiarów prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym prędkość 
krytyczna mierzona była przed nasypem lub wiaduktem na wysokości 40 cm nad podłogą 
tunelu. Prędkość, jaka rzeczywiście działała na model wagonu i powodowała jego przewrócenie 
była większa w stosunku do prędkości mierzonej przed nasypem ze względu na jego pochylenie. 
Zatem zależności dotyczące wpływu konfiguracji linii kolejowej dla współczynników 
aerodynamicznych mierzonych na modelu wagonu mogłyby być inne niż te uzyskane dla 
prędkości krytycznych. Trzeba również zauważyć, że porównania współczynników 
aerodynamicznych przeprowadzone w (Cheli et al., 2010) dotyczyły terenu płaskiego, 
a w przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy badaniach nie uwzględniono takiej sytuacji, 
uznając ją za nierzeczywistą. Najbardziej do niej zbliżona jest konfiguracja, gdy wagon znajduje 
się na torze pojedynczym (A), w sytuacji t0 o bardzo niskiej turbulencji. 

• Prędkości krytyczne osiągane dla konfiguracji nasypu (C) są niższe niż prędkości krytyczne 
osiągane dla sytuacji toru pojedynczego (A). Zgadza się to z wnioskami zawartym w (Noguchi 
et al., 2017), że nasyp jest odcinkiem linii kolejowej szczególnie niebezpiecznym ze względu 
na zjawisko przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem wiatru bocznego.  

• Różnica między prędkością krytyczną w sytuacji, gdy wagon porusza się po nasypie (C) oraz 
po wiadukcie (E), który jest wysokości nasypu, zwiększa się wraz z turbulencją. Zatem dla t0 
różnice są mniej zauważalne niż dla t2 i t4.  Szczególnie jest to widoczne na wykresach 
w sytuacji w1. Konfiguracja wiaduktu jest bardziej korzystna niż konfiguracja nasypu, 
ponieważ wyższe prędkości wiatru osiągane są nad nasypem niż nad wiaduktem w porównaniu 
do prędkości odniesienia mierzonych przed tymi przeszkodami. Związane jest to z efektem 
zwiększenia prędkości wiatru, który w obu przypadkach jest inny. W konfiguracji wiaduktu 
powietrze może przepływać również pod pomostem wiaduktu między jego dźwigarami. 
W sytuacji nasypu jest to niemożliwe, ponieważ model nasypu całkowicie zabudowuje 
przestrzeń między modelem wagonu a powierzchnią terenu (podłoga tunelu). 

• Duża różnica pomiędzy wynikami otrzymanymi dla konfiguracji A i B oraz C i D świadczy 
o znacznym wpływie przechyłki na osiąganą prędkość krytyczną. Wyniki potwierdzają również 
to, że zakrzywienie toru kolejowego jest czynnikiem zwiększającym ryzyko przewrócenia się 
wagonu przy bocznym działaniu wiatru (Bocciolone et al., 2008). 

10.2.4. Wpływ strony nasypu lub wiaduktu względem kierunku napływu wiatru  

Podczas badań prędkości krytycznej przeanalizowany został również wpływ strony nasypu lub 
wiaduktu względem kierunku napływu wiatru, po której znajdował się model lub modele wagonu. 
Sprawdzono ustawienie po stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). Badania przeprowadzono 
w wybranych konfiguracjach linii kolejowej, w których model znajdował się na nasypie lub wiadukcie, 
tzn. w konfiguracjach: C (nasyp), D (nasyp z przechyłką) i E (wiadukt).  

Na rys. 10.16-10.18 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej w zależności od strony 
nasypu lub wiaduktu, po której znajdował się model wagonu. W celach porównawczych 
zaprezentowane zostały krzywe prędkości krytycznej (��) dla poszczególnych kategorii terenu 
(t0, t2, t4) w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Rys. 10.16. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony nasypu względem kierunku napływu wiatru 
(naw, zaw) otrzymane dla konfiguracji C w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.17. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony nasypu względem kierunku napływu wiatru 
(naw, zaw) otrzymane dla konfiguracji D w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. 10.18. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony wiaduktu względem kierunku napływu wiatru 
(naw, zaw) otrzymane dla konfiguracji E w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

Podsumowując wyniki zestawienia prędkości krytycznej w zależności od strony nasypu lub 
wiaduktu, po której znajdował się model można stwierdzić, że: 

• Bardziej niekorzystna ze względu na ryzyko przewrócenia się wagonu pod wpływem wiatru jest 
sytuacja, gdy znajduje się on po stronie nawietrznej (naw). W większości przypadków mniejszą 
prędkość krytyczną osiągnięto w sytuacji naw niż zaw. 

• Większe różnice między prędkościami krytycznymi dla wagonu w sytuacji naw i zaw obserwuje 
się dla kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4).  

• Zależności między krzywymi prędkości krytycznej w sytuacji naw i zaw w przypadku t0 są 
podobne dla w1 i w2, natomiast w przypadku t2 i t4 mają różny przebieg. 

• Zgodnie z wynikami zamieszczonymi w (Cheli et al., 2010) zauważa się, że wpływ strony 
(nawietrzna, zawietrzna) nasypu lub wiaduktu, po której znajduje się model wagonu widoczny 
jest przy wyższych kątach β. Wówczas wyższe współczynniki aerodynamiczne otrzymywane 
są dla strony nawietrznej. Obserwacje te zgadzają się z wynikami badań prędkości krytycznej 
zamieszczonymi w tej pracy.  

• Według (Cheli et al., 2010) przy niższych kątach β nie zauważa się wpływu strony nasypu lub 
wiaduktu względem kierunku wiatru na współczynniki aerodynamiczne, natomiast zgodnie 
z badaniami w tunelu aerodynamicznym wpływ ten utrzymuje się dla całego zakresu kątów β. 
Różnica może wynikać ze sposobu pomiaru prędkości krytycznej, który wykonywany był przed 
modelem nasypu i wiaduktu, co opisano dokładniej w rozdziale dotyczącym wpływu 
konfiguracji linii kolejowej.  

10.2.5. Wpływ długości nasypu  

W konfiguracjach linii kolejowej, w których model znajdował się na nasypie (C, D) lub 
wiadukcie (E) sprawdzono wpływ długości nasypu lub wiaduktu na prędkości krytyczne. Badania 
przeprowadzone zostały dla wybranych sytuacji pomiarowych. Wpływ długości nasypu na prędkość 
krytyczną sprawdzany był dla najniższych kątów β, tzn. w sytuacji gdy wiatr napływał niemal wzdłuż 
długości modelu konfiguracji (kąty β = 10°÷30°). W badaniach uwzględniono trzy różne odległości 
czoła pojazdu szynowego od początku nasypu lub wiaduktu: 

• nasyp normalny (norm) – nasyp normalnej długości, z modelem ustawionym na środku długości 
nasypu, odsuniętym od początku nasypu o 45 cm w przypadku wagonu pojedynczego (w1) oraz 
o 32 cm w przypadku dwóch wagonów (w2). Dla nasypu normalnego (norm) przeprowadzono 
badania dla całego zakresu kątów β;   

• nasyp dłuższy 90 cm (d90) – nasyp normalnej długości, z modelem ustawionym 90 cm od 
początku nasypu. Dla nasypu dłuższego 90 cm (d90) przeprowadzono badania tylko 
w przypadku wagonu pojedynczego (w1), dla kątów β = 10°÷30°. 
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• nasyp dłuższy 130 cm (d130) – nasyp normalnej długości z dodatkowym segmentem o długości 
40 cm, z modelem ustawionym 130 cm od początku nasypu. Dla nasypu dłuższego 
130 cm (d130) przeprowadzono badania tylko w przypadku wagonu pojedynczego (w1), dla 
kątów β = 10°, 20°. 

Na rys. 10.19-10.21 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej w zależności od 
długości nasypu lub wiaduktu. W celach porównawczych zaprezentowane zostały krzywe prędkości 
krytycznej (��) dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4) w sytuacji wagonu umieszczonego po 
stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). 

W przypadku konfiguracji C (rys. 10.19) przeanalizowane zostały trzy (norm, d90, d130) lub dwie 
(norm, d90) długości nasypu, w zależności od tego, czy model znajdował się po stronie 
nawietrznej (naw) czy po stronie zawietrznej (zaw). Dla strony nawietrznej (naw) przeprowadzono 
badania w sytuacji norm, d90 oraz d130. Dla strony zawietrznej (zaw) przeprowadzono badania 
w sytuacji norm i d90. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.19. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości nasypu (norm, d90, d130) otrzymane dla 
konfiguracji C w sytuacji: t0, w1, naw (a), t0, w1, zaw (b), t2, w1, naw (c), t2, w1, zaw (d), t4, w1, naw (e), t4, w1, zaw (f) 
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W przypadku konfiguracji D (rys. 10.20) przeanalizowane zostały dwie długości nasypu 
(norm, d90) , dla modelu znajdującego się po stronie nawietrznej (naw) i po stronie zawietrznej (zaw).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.20. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości nasypu (norm, d90) otrzymane dla 
konfiguracji D w sytuacji: t0, w1, naw (a), t0, w1, zaw (b), t2, w1, naw (c), t2, w1, zaw (d), t4, w1, naw (e), t4, w1, zaw (f) 

W przypadku konfiguracji E (rys. 10.21) przeanalizowane zostały dwie długości wiaduktu 
(norm, d90) , dla modelu znajdującego się po stronie nawietrznej (naw) i po stronie zawietrznej (zaw).  

Na podstawie zaprezentowanych wykresów prędkości krytycznej uwzględniających wpływ 
długości nasypu lub wiaduktu można zauważyć, że: 

• Prowadząc badania dla konfiguracji nasypu (C) przy kątach β=10° i β=20° powinno się wziąć 
pod uwagę sytuację dłuższego nasypu, ponieważ dla większości przypadków jest ona bardziej 
niekorzystna. Natomiast przy kącie β=30° długość nasypu nie ma znaczenia lub bardziej 
niekorzystne wyniki osiągane są przy nasypie krótszym, stąd lepiej zastosować nasyp krótszy. 

• W przypadku konfiguracji nasypu z przechyłką (D) wyniki prędkości krytycznej uwzględniające 
wpływ długości nasypu wykazują różne zależności w sytuacji naw i zaw. 
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• Prędkości krytyczne otrzymane w przypadku konfiguracji wiaduktu (E) dla wszystkich kategorii 
terenu wykazują, że dłuższy wiadukt powoduje mniejszą prędkość krytyczną. Analizując 
konfigurację wiaduktu (E) podczas badań w tunelu aerodynamicznym powinno się zatem 
uwzględnić nasyp dłuższy przy kątach β=10°÷30°.  

• Sugeruje się, aby przeprowadzić bardziej dokładane badania, które uwzględniałyby wpływ 
większego zakresu długości nasypu na prędkość krytyczną oraz analizowałyby większą liczbę 
kątów β.  

• Zgodnie z (Tomasini et al., 2014) sytuacja, gdy nasyp jest wydłużony po stronie nawietrznej 
przedstawia bardziej niekorzystne wyniki niż, gdy nasyp jest krótszy. Podobnie można stwierdzić 
analizując wyniki pomiarów prędkości krytycznej przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym. 
W sytuacji, gdy model wagonu znajdował się dalej od początku nasypu (d90) w większości 
przypadków otrzymano niższe prędkości krytyczne. Jedynie w konfiguracji z nasypem (C) 
zauważa się, że przy kącie β=30° długość nasypu nie ma już dużego znaczenia. 

 a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. 10.21. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości wiaduktu (norm, d90) otrzymane dla 
konfiguracji E w sytuacji: t0, w1, naw (a), t0, w1, zaw (b), t2, w1, naw (c), t2, w1, zaw (d), t4, w1, naw (e), t4, w1, zaw (f) 
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10.2.6. Wpływ masy oraz położenia środka ciężkości pojazdu  

Badania wpływu obciążenia oraz położenia środka ciężkości pojazdu na prędkość krytyczną 
przeprowadzone zostały dla wybranych sytuacji pomiarowych. Pomiary wykonywane były jedynie dla 
konfiguracji pojedynczego toru kolejowego (A) w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) dla wszystkich 
kategorii terenu (t0, t2, t4).   

Podczas badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym przeanalizowano następujące 
sytuacje obciążenia wagonu: 

• m0: wagon bez obciążenia (sytuacja podstawowa badana w I etapie), 
• m1: wagon z maksymalnym obciążeniem, 
• m2: wagon z niewielkim obciążeniem o środku ciężkości odpowiadającym wagonowi 

z maksymalnym obciążeniem (m1), 
• m3: wagon z niewielkim obciążeniem o wysokości środka ciężkości odpowiadającej wagonowi 

z maksymalnym obciążeniem (m1) oraz położeniu poprzecznym środka ciężkości przesuniętym 
w stronę zawietrzną pojazdu.  

W tab. 10.2 zestawiono badane sytuacje obciążeniowe wraz podstawowymi parametrami, którymi 
różniły się od siebie. 

Tab. 10.2. Parametry poszczególnych sytuacji obciążeniowych wagonu: �� – wysokość środka ciężkości wagonu, *� – położenie poprzeczne środka ciężkości wagonu; (+) – oznacza o ile dany parametr jest większy od sytuacji wagonu bez 
obciążenia (m0) ( w przypadku parametru *� został on porównany z szerokością modelu) 

Sytuacja 
obciążenia 

masa  
[kg] 

½n 
[cm] 

Ìn  
[cm] 

masa (+) 
[kg] 

masa (+) 
[%] 

½n (+) 
[cm] 

½n (+) 
[%] 

Ìn (+) 
[cm] 

Ìn (+) 
[%] 

m0 1,21 7,39 0 0 0 0 0 0 0 

m1 5,763 9,88 0 4,553 376,3 2,49 33,7 0 0 

m2 1,686 9,83 0 0,476 39,3 2,44 33,1 0 0 

m3 1,686 9,83 0,955 0,476 39,3 2,44 33,1 0,955 8,8 

Przy pomiarach w sytuacji m1 dla kąta β=10° nie doprowadzono do przewrócenia się wagonu. 
Powodem była wysoka prędkość wiatru dla tego kąta, przy której nadal nie następowało przewrócenie 
się wagonu. Badań nie kontynuowano ze względu na bezpieczeństwo modelu.  

Na rys. 10.22 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej dla różnych sytuacji 
obciążeniowych modelu wagonu towarowego. W celach porównawczych zaprezentowane zostały 
krzywe prędkości krytycznej osiągane dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

Rys. 10.22. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ sytuacji obciążeniowej (m0, m1, m2, m3) otrzymane 
dla konfiguracji A, w1 oraz kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Podsumowując przedstawione na rys. 10.22 wyniki prędkości krytycznej w zależności od sytuacji 
obciążeniowej można stwierdzić, że: 

• Ułożenie krzywych prędkości krytycznej w zależności od sytuacji obciążeniowej przedstawione 
na wykresach jest zgodne z przewidywaniami uwzględniającymi niekorzystne czynniki 
wpływające na zjawisko przewracania się wagonów przy działaniu wiatru bocznego. 

• Najbardziej korzystna (największe prędkości krytyczne) jest sytuacja, gdy masa modelu 
z obciążeniem jest największa (m1). 

• Zmniejszenie masy modelu z obciążeniem przy tej samej wysokości środka ciężkości powoduje 
zmniejszenie osiąganych prędkości krytycznych (m2). 

• Przesunięcie środka ciężkości w stronę zawietrzną modelu powoduje dodatkowe zmniejszenie 
osiąganych prędkości krytycznych (m3). 

• Wpływ kategorii terenu na zależności miedzy prędkościami krytycznymi przy różnych 
sytuacjach obciążeniowych jest niewielki, czego dokładniejszą analizę przedstawiono 
w Załączniku nr 5. 

Wyniki badań prędkości krytycznej potwierdzają, że zmniejszenie masy pojazdu, przy zachowaniu 
tej samej powierzchni bocznej zwiększa ryzyko jego przewrócenia się pod wpływem wiatru. Zgodne 
jest to z obserwacjami dotyczącymi wypadków przewrócenia się pojazdów szynowych (RAIB, 2009, 
RAIB, 2016), które głównie miały miejsce, gdy kontenery były puste. Wpływ zmniejszenia masy 
pojazdu na zmniejszenie prędkości krytycznej potwierdza również (Kikuchi i Suzuki, 2015).  

Biorąc pod uwagę, że dla t0 wyniki w sytuacji wagonu pustego (m0) i wagonu obciążonego (m3) 
wykazują dużą zbieżność, można porównać poszczególne parametry tych sytuacji. Wagon 
z ładunkiem (m3) posiada masę brutto o 39% większą niż wagon bez ładunku (m0). Ze względu na 
większą masę wagon z ładunkiem jest mniej podatny na wpływy aerodynamiczne. Jednak przesunięcie 
położenia środka ciężkości wagonu w górę o 33% w stosunku do położenia w stanie tara (m0) oraz 
poprzeczne przesunięcie środka ciężkości wagonu z obciążeniem (m3) w stronę zawietrzną o 9% 
w stosunku do szerokości wagonu powoduje, że sytuacja wagonu z obciążeniem (m3) jest równoważna 
sytuacji wagonu bez obciążenia (m0).  

Podsumowując, w przypadku wagonu z niewielkim ładunkiem, który nie jest odpowiednio 
zabezpieczony, przez co może się przesunąć w stronę zawietrzną pojazdu, istnieje równie wysokie 
zagrożenie jego przewrócenia się pod wpływem silnego wiatru bocznego jak w przypadku wagonu 
nieprzewożącego ładunku.  

10.2.7. Wpływ względnego kąta napływu wiatru β 

Na podstawie wszystkich zaprezentowanych wyników można ostatecznie stwierdzić, jaki wpływ na 
prędkości krytyczne ma względny kąt napływu wiatru β. Badania prędkości krytycznej potwierdzają, że 
najbardziej niekorzystnym kątem β, biorąc pod uwagę ryzyko przewrócenia się wagonu pod wpływem 
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wiatru, nie jest kąt β =90°. Zgodnie z (Bhadra et al., 2017, Gohlke et al., 2007) najwyższe wartości 
aerodynamicznej siły bocznej występują przy kątach β z zakresu 45°÷60°.  

Analizując wykresy prędkości krytycznej można zauważyć, że najniższa prędkość krytyczna wiatru 
osiągana jest zwykle dla kąta β =50°÷60°. Dla wyższych kątów β krzywa prędkości krytycznej jest na 
stałym poziomie lub prędkości krytyczne są nieco większe.  

Dokładny opis wykresów przedstawionych w rozdziale 10.2 wraz z ich analizą został przedstawiony 
w Załączniku nr 5. 

10.3. Wyniki pomiarów na wadze aerodynamicznej 

Pomiary na wadze aerodynamicznej dotyczą IV etapu przeprowadzonych badań. Pomiary na wadze 
aerodynamicznej wykonywane były przy ustalonej prędkości strumienia powietrza w tunelu 
aerodynamicznym. Różniły się one od pomiarów prędkości krytycznej, przy których prędkość wiatru 
w tunelu aerodynamicznym była stopniowo zwiększana w trakcie pomiaru.  

Przeprowadzenie badań umożliwiło analizę wpływu sytuacji pomiarowych na współczynnik 
aerodynamicznej siły bocznej w zależności od kąta β oraz w zależności od liczby Reynoldsa.  

Badania na wadze aerodynamicznej przeprowadzono przy różnych prędkościach strumienia 
powietrza dla następujących kątów β: 30°, 60°, 90°. W badaniach wzięto pod uwagę 6 sytuacji 
pomiarowych uwzględniających wagon pojedynczy (w1) oraz wagon pojedynczy z atrapami po jego 
obu stronach (w1+2) przy 3 kategoriach terenu (t0, t2, t4). Dla każdej prędkości i kierunku  napływu 
wiatru w danej sytuacji pomiarowej przeprowadzono 3 pomiary. 

Na początku sprawdzono wpływ liczby Reynoldsa na wyniki pomiarów. Badania prowadzono dla 
wybranych sytuacji pomiarowych przy prędkości strumienia powietrza w zakresie 5-20 m/s 
z przyrostem 1 lub 2,5 m/s. W pozostałych sytuacjach pomiarowych prędkość wiatru wynosiła około: 
5, 10 oraz 15 m/s. Prędkość mierzona była przy użyciu termoanemometrów jednowłóknowych 
umieszczonych przed modelem w obszarze niezaburzonego przepływu powietrza.  

W wyniku pomiarów na wadze aerodynamicznej wyznaczono 3 siły oraz 3 momenty 
aerodynamiczne działające na model wagonu. W pracy przedstawione zostaną jednak jedynie wyniki 
dotyczące aerodynamicznej siły bocznej (�) (por. rys. 4.1). 

Zgodnie z (Kikuchi i Suzuki, 2015, Bhadra et al., 2017) współczynnik aerodynamicznej siły bocznej 
ma największy wpływ na zjawisko przewracania się wagonu pod wpływem wiatru bocznego. Ponadto 
jego pomiar niesie ze sobą najmniejsze niepewności. Z tego powodu zdecydowano, że wyniki dotyczące 
pozostałych współczynników aerodynamicznych nie zostaną zaprezentowane.  

Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej wyznaczono na podstawie wyników pomiarów na 
wadze aerodynamicznej zgodnie z zależnością: 

 � = �Ò12 ���3 �(��) ∙ ! (10.2) 

gdzie: �Ò  – średnia aerodynamiczna siła boczna wyznaczona z pomiarów na wadze aerodynamicznej 

uśredniana w czasie 20 s, �� = 1,23 9��i – gęstość powietrza atmosferycznego, �3(��) – średnia prędkość 

strumienia powietrza na wysokości �� mierzona przy pomocy termoanemometrów i uśredniana w czasie 
20 s, ! – powierzchnia boczna modelu wagonu towarowego, �� – wysokość aerodynamicznego środka 
modelu wagonu mierzona od podłogi tunelu. 

Wysokość aerodynamicznego środka modelu wagonu wyznaczona została na podstawie wyników 
pomiarów na wadze aerodynamicznej. Zauważono, że wysokość aerodynamicznego środka pojazdu jest 
bliska wysokości środka ciężkości pojazdu w sytuacji modelu nieobciążonego. Dlatego w dalszej części 
pracy przyjmuje się następującą wysokość aerodynamicznego środka pojazdu mierzoną od podłogi 
tunelu: ��  = �� = 11,4 cm. 
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Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) nie jest określone na jakiej wysokości wykonuje się pomiar 
prędkości do określenia współczynników aerodynamicznych. Wspomniane jest jedynie, że prędkość 
odniesienia powinna zostać zmierzona przed modelem, ale w miejscu gdzie uformowana jest już 
warstwa przyziemna powietrza. Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) turbulencja podczas pomiarów 
powinna być poniżej 2,5%, a przepływ wiatru jednorodny (ta sama prędkość wiatru na całej wysokości), 
stąd wysokość pomiaru prędkości ma pomijalny wpływ na wynik. W prowadzonych badaniach w tunelu 
aerodynamicznym zdecydowano, że prędkość odniesienia (�3) będzie wyznaczana na wysokości 
aerodynamicznego środka pojazdu (��).  

Podczas analizy wyników pomiarów należy zwrócić uwagę na to, że aerodynamiczna siła boczna 
mierzona była z użyciem wagi aerodynamicznej, natomiast prędkość wiatru z użyciem 
termoanemometrów. Użycie różnego rodzaju aparatury pomiarowej mogło mieć wpływ na 
prezentowane wyniki badań.  

10.3.1. Wpływ liczby Reynoldsa na współczynnik aerodynamicznej siły bocznej 

W celu ustalenia zależności współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( Â) od liczby Reynoldsa, 
dla wybranych sytuacji pomiarowych przeprowadzono badania przy prędkości strumienia powietrza 
w zakresie 5-20 m/s z przyrostem 1 lub 2,5 m/s (5; 6; 7; 7,6; 8; 9; 10; 12,5; 15; 17,5; 20 m/s). 
Rozszerzony zakres badań przeprowadzony został dla kategorii terenu 0 (t0) w sytuacji wagonu 
pojedynczego (w1) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) dla kąta β=90°. Dla pozostałych 
kategorii terenu (t2, t4) oraz kątów β również sprawdzono wpływ liczby Reynoldsa na współczynnik  Â, jednak przy mniejszej liczbie prędkości strumienia powietrza (około: 5, 10 i 15 m/s).  

Wartości współczynnika aerodynamicznej siły bocznej  � wyznaczane były jako średnia 
z 3 pomiarów przeprowadzonych w każdej sytuacji pomiarowej. Wykresy współczynnika  Â dla 
poszczególnych pomiarów zostały zaprezentowane w Załączniku nr 6. 

Liczba Reynoldsa zdefiniowana została jako: 

12 = �� ∙ �3 ∙ 76  (10.4) 

gdzie: �� = 1,23 
9��i – gęstość płynu (powietrze), �3  – średnia prędkość strumienia powietrza w tunelu 

aerodynamicznym na wysokości aerodynamicznego środka pojazdu (��) mierzona w obszarze 
niezaburzonego przepływu powietrza przed modelem, 7 = 0,109 m– wymiar charakterystyczny 
(szerokość modelu wagonu), 6 = 1,837 ∙ 10-5 Pa∙s – lepkość dynamiczna płynu (powietrze, temperatura 
pokojowa około 20℃).  

Badany zakres prędkości strumienia powietrza, dla którego wyznaczano  �, wynosił 5÷20 m/s, co 
odpowiadało zakresowi liczby Reynoldsa około: 3,0 ∙ 104 do 1,4 ∙ 105. 

Według (PN-EN 14067-6, 2010) badania w tunelu aerodynamicznym powinny zostać 
przeprowadzone dla liczby Reynoldsa większej niż 1,8 ∙ 105, w celu zapewnienia podobieństwa 
przepływu w skali naturalnej i modelowej. Definicja liczby Reynoldsa według (PN-EN 14067-6, 2010) 
różni się nieznacznie od przyjętej powyżej. Liczba Reynoldsa wyznaczana zgodnie z (PN-EN 14067-6, 
2010) uwzględnia prędkość strumienia powietrza mierzoną 3 m (w skali naturalnej) nad poziomem 
podłogi tunelu aerodynamicznego i 20 m (w skali naturalnej) przed modelem pojazdu oraz wymiar 
charakterystyczny 3 m (w skali naturalnej). Biorąc zatem pod uwagę definicję liczby Reynoldsa zgodnie 
z (PN-EN 14067-6, 2010) oraz zakres prędkości strumienia powietrza z badań w tunelu 
aerodynamicznym (5÷20 m/s), wynosiła ona odpowiednio: 4,0 ∙ 104 do 1,6 ∙ 105.   

Liczba Reynoldsa w trakcie badań w tunelu aerodynamicznym była zgodnie z (PN-EN 14067-6, 
2010) zbyt niska. Jednak przeprowadzając badania opierano się również na wnioskach zawartych 
w (Kikuchi i Suzuki, 2015), według których minimalna wartość liczby Reynoldsa w badaniach 
modelowych w tunelu aerodynamicznym przy symulacji warstwy przyziemnej wynosi 7,7 ∙ 104 lub 
jeszcze mniej (nie sprawdzono wpływu niższych wartości liczby Reynoldsa na współczynniki 
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aerodynamiczne). Z kolei według (Tomasini et al., 2014) nie zauważa się wpływu liczby Reynoldsa na 
wartości współczynników aerodynamicznych przy liczbach Reynoldsa w zakresie: 4,4 ∙ 104 - 2,2 ∙ 105. 
Ponadto według (Bocciolone et al., 2008) przy niskich kątach β współczynniki aerodynamiczne nie 
zależą od liczby Reynoldsa, a według (Noguchi et al., 2017) przy prędkościach powyżej 20 m/s wpływ 
liczby Reynoldsa na współczynniki aerodynamiczne jest niewielki. Jeśli chodzi o niższe prędkości 
strumienia powietrza, przeprowadzone badania w tunelu aerodynamicznym mogą dostarczyć istotnych 
informacji na temat wpływu liczby Reynoldsa. 

Na rys. 10.23 zaprezentowany został wpływ liczby Reynoldsa na współczynnik aerodynamicznej 
siły bocznej ( �) dla poszczególnych sytuacji pomiarowych przy uwzględnieniu różnych kategorii 
terenu (t0, t2, t4) oraz różnej liczby wagonów (w1, w1+2). Ze względu na dużą zmienność 
współczynnika  � dla poszczególnych kątów β, wykresy przedstawiono osobno dla każdego z nich.  

a) 

 
b) 

 
c) 

 

Rys. 10.23. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych sytuacji pomiarowych w zależności od liczby Reynoldsa (Re) dla kąta: β=90° (a), β=60° (b), β=30° (c) 

Na podstawie przedstawionych krzywych współczynnika  � w zależności od liczby Reynoldsa 
można wnioskować, że: 

• Wartość współczynnika  � dla kątów β=90° oraz β=60° nieznacznie rośnie wraz ze wzrostem 
liczby Reynoldsa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku t0 dla kąta β=90°, dla którego 
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wykonano najwięcej pomiarów. Natomiast dla kąta β=30° wzrost wartości współczynnika  � 
jest niewielki (t2 i t4) lub współczynnik  � maleje wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa (t0).  

• W przypadku kąta β=90° zależności między współczynnikiem  � dla różnych sytuacji 
pomiarowych są wyraźne i jednoznacznie widoczne w całym zakresie liczby Reynoldsa. 
Natomiast przy kątach β=60° i β=30° różnice w krzywych współczynnika  � w zależności od 
sytuacji pomiarowej nie są już tak wyraźne i stałe w całym zakresie liczby Reynoldsa.  

Ogólnie można stwierdzić, że wpływ liczby Reynoldsa na wartość współczynnika  � jest pomijalny. 
W większości przypadków można zauważyć, że wartości współczynnika  � nieznacznie rosną wraz ze 
wzrostem liczby Reynoldsa.  

Przeprowadzone badania potwierdzają wniosek zawarty w (Tomasini et al., 2014), że nie zauważa 
się istotnego wpływu liczby Reynoldsa na wartości współczynników aerodynamicznych przy liczbach 
Reynoldsa w zakresie: 4,4 ∙ 104 - 2,2 ∙ 105. 

10.3.2. Zależność współczynnika aerodynamicznej siły bocznej od kąta β 

Wpływ sytuacji pomiarowych uwzględniających kategorię terenu (t0, t2, t4) oraz liczbę wagonów 
(w1, w1+2) na współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) w funkcji kąta β został przedstawiony 
na rys. 10.24. Wartości współczynnika  � są średnią ze wszystkich pomiarów przeprowadzonych dla 
poszczególnych sytuacji pomiarowych, tzn. średnią z pomiarów przeprowadzonych przy różnych 
prędkościach strumienia powietrza, gdzie dla każdej z prędkości wykonano 3 pomiary. O uśrednianiu 
wyników otrzymanych dla wszystkich prędkości zdecydowano ze względu na niewielki wpływ 
prędkości na wartości współczynnika  �. 

 

Rys. 10.24. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych sytuacji pomiarowych w funkcji kąta β 

Na podstawie przedstawionej krzywej współczynnika  � w zależności od kąta β dla poszczególnych 
sytuacji pomiarowych można wnioskować, że: 

• Największe wartości współczynnika  � osiągane są dla kąta β=90°, mniejsze dla kąta β=60° 
a najmniejsze dla kąta β=30°. Zauważa się znaczne różnice między współczynnikami  � dla 
poszczególnych kątów β przy tej samej sytuacji pomiarowej.  

• Różnice między wartościami współczynnika  � dla poszczególnych sytuacji pomiarowych 
rosną wraz ze wzrostem kąta β.  

• Nachylenia krzywych współczynnika  � są różne w zależności od sytuacji pomiarowej. Krzywe 
dla w1 są nachylone pod mniejszym kątem niż dla w1+2. Oznacza to, że w sytuacji w1 
współczynnik  � jest mniej wrażliwy na zmianę kąta β. W przypadku w1+2 zależność 
współczynnika  � od kąta β jest większa. W związku z tym większe różnice pomiędzy 
współczynnikami  � otrzymanymi dla różnych kątów β występują w sytuacji w1+2 niż 
w sytuacji w1.  

• Przy kątach β=60° i β=90° niższe wartości współczynnika  � osiągane są dla sytuacji w1 niż 
dla w1+2, dla tych samych kategorii terenu. Świadczy to o tym, że atrapy zmieniają opływ 
powietrza wokół modelu, przez co aerodynamiczna siła boczna jest większa.    
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• Przy kącie β=30° zależności są odwrotne, tzn. współczynnik  � w przypadku w1+2 jest niższy 
niż dla w1. Wagon oraz atrapy są ustawione wówczas bardziej wzdłuż niż w poprzek tunelu, 
inaczej niż w przypadku kątów β=90° oraz β=60°. Przepływ powietrza obok atrap jest wówczas 
ułatwiony, a same atrapy osłaniają model wagonu pomiarowego. Powoduje to zmniejszenie 
działania wiatru na model wagonu, a co za tym idzie zmniejszenie współczynnika 
aerodynamicznej siły bocznej.   

• Obserwacje dotyczące wpływu liczby wagonów na współczynnik  Â są zgodne z wynikami 
pomiarów prędkości krytycznej dla różnej liczby wagonów (w1, w2, w1+2). W przypadku 
niższych kątów β prędkość krytyczna jest dla w1+2 wyższa niż dla w1. Natomiast przy 
wyższych kątach β prędkość krytyczna jest dla w1 większa niż dla w1+2. 

• Wartości współczynnika  � dla t0 znacznie odbiegają od krzywych  � dla t2 i t4 – wartości dla 
t0 są dużo niższe. Dotyczy to zarówno sytuacji w1, jak i w1+2.  

• Według (Kikuchi i Suzuki, 2015) przy kącie β do 50° mniejszy współczynnik aerodynamicznej 
siły bocznej osiągany jest dla przepływu jednorodnego. Natomiast dla kątów β powyżej 50° 
mniejszy współczynnik aerodynamicznej siły bocznej powoduje przepływ turbulentny. Zgodnie 
z wynikami badań wyższe wartości współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( �) osiągane 
są dla terenu o wyższej turbulencji. Potwierdzają to wyniki pomiarów prędkości krytycznej, dla 
których prędkość krytyczna dla kategorii terenu o wyższej turbulencji (t2, t4) była niższa niż 
dla kategorii terenu o turbulencji niższej (t0).  
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11. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego przy działaniu silnego 
wiatru bocznego 

Analizowany wagon towarowy został poddany ocenie bezpieczeństwa ze względu na ryzyko 
przewrócenia się pod wpływem silnego wiatru bocznego. Ocenę przeprowadzono biorąc pod uwagę 
prędkość krytyczną wiatru wyznaczoną na podstawie: 

• procedury przedstawionej w normie europejskiej (PN-EN 14067-6, 2010), 
• procedury obowiązującej w Wielkiej Brytanii (GM/RT2142, 2009), 
• wyników pomiarów prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym. 
Następnie dokonano porównania stopnia bezpieczeństwa przy wyznaczaniu prędkości krytycznej 

na podstawie bezpośrednich pomiarów w tunelu aerodynamicznym oraz na podstawie normy 
europejskiej. 

11.1. Obliczenia krytycznej prędkości wiatru zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 

Według (PN-EN 14067-6, 2010) krytyczną prędkość wiatru dla wagonów towarowych można 
wyznaczyć stosując metodologię uproszczoną lub pełną. Sposób uproszczony polega na wyznaczeniu 
współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu przy pomocy równania szacującego 
lub za pomocą symulacji CFD. Prędkość krytyczna jest następnie wyznaczana z użyciem modelu trzy-
masowego.  

Sposób pełny zakłada wyznaczenie współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego 
pojazdu na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej. Prędkość krytyczna jest wówczas 
wyznaczana przy użyciu modelu trzy-masowego lub z zastosowaniem zaawansowanej metody quasi-
statycznej.  

W niniejszej pracy prędkość krytyczną wyznaczono na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) stosując 
zarówno procedurę uproszczoną jak i pełną. Stosując metodologię uproszczoną współczynnik momentu 
obrotowego pojazdu obliczono na podstawie równania szacującego, a prędkość krytyczną wiatru 
wyznaczono z użyciem modelu trzy-masowego. Wykorzystując metodologię pełną współczynnik 
aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczono na podstawie pomiarów na wadze 
aerodynamicznej, a prędkość krytyczną wiatru wyznaczono stosując model trzy-masowy.  

Tab. 11.1. Dane dotyczące wagonu towarowego przyjęte w obliczeniach, oznaczenia zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 

Nazwa Oznaczenie Wartość 
masa wagonu netto $ [kg] 16 304 

masa nieresorowana $' [kg] 3024 

pierwszorzędna masa resorowana $+ [kg] 13 280 

drugorzędna masa resorowana $� [kg] 0 

przemieszczenie poprzeczne masy nieresorowanej *' [m] -0,02 

przemieszczenie poprzeczne pierwszorzędnej masy 
resorowanej 

*+ [m] -0,02 

przemieszczenie poprzeczne drugorzędnej masy resorowanej *� [m] 0 

długość między zderzakami pojazdu £fÓh [m] 15,9 

wysokość wagonu (od główki szyny do dachu) ℎfÓh [m] 4,645 

maksymalna prędkość projektowa pojazdu szynowego �
� [m/s] 33,33 

gęstość powietrza atmosferycznego �� [kg/m3] 1,225 

przyspieszenie ziemskie % [m/s2] 9,81 

połowa odległości pomiędzy punktami kontaktu kół z szynami  °� [m] 0,75 

wysokość środka ciężkości pojazdu �Ô�Õ [m] -1,658 

Podsumowując, współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego stosowany w obliczeniach 
prędkości krytycznej został wyznaczony dwoma sposobami, na podstawie: 

a) równania szacującego,  
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b) pomiarów na wadze aerodynamicznej, 
W obu przypadkach – stosując się zarówno do metodologii uproszczonej, jak i pełnej – prędkość 

krytyczna została wyznaczona z zastosowaniem modelu trzy-masowego. 
W tab. 11.1 zestawiono podstawowe dane dotyczące analizowanego wagonu towarowego przyjęte 

w dalszych obliczeniach.  

11.1.1. Wyznaczenie współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego 

Równanie szacujące 
Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu obliczono na podstawie równania 

szacującego zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010): 

 .{,���(�) = (V' + V+ ∙ �Ö + V� ∙ �Ö� + V� ∙ �Ö�) ∙ ℎfÓh� ∙ £fÓh ∙ ²� ∙ ²fÓh ∙ V�!' ∙ ©'  (11.1) 

gdzie: V' = 0 (dla 0° ≤ � ≤ 40°) lub V' = 0,55 (dla � > 40°); V+ = 0,01375 (dla 0° ≤ � ≤ 40°) lub V+ = 0 (dla � > 40°); V� = 0; V� = 0; V� = 1; �Ö = |atan [tan (� ∙ V})]|; V} = 1; £fÓh = 15,9 m – 
długość między zderzakami pojazdu; ²� = 1; ²fÓh = 1; !' = 10 m2; ©' = 3 m; � – względny kąt 
napływu wiatru [∘]; ℎfÓh = 4,645 m – wysokość pojazdu (od główki szyny do dachu). 

Powyższe parametry zostały przyjęte zgodnie z danymi zestawionymi w tab. 11.1 dotyczącymi 
badanego wagonu lub arbitralnie na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) dla przypadku wagonu 
towarowego.  

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczony na podstawie równania 
szacującego (11.1) dla względnych kątów napływu wiatru β z zakresu 10°÷90° został przedstawiony 
w tab. 11.2.  

Tab. 11.2. Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczony na podstawie równania szacującego 
do obliczeń prędkości krytycznej wiatru zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 

β 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°  .{,��� 1,58 3,14 4,73 6,27 6,29 6,29 6,29 6,29 6,29 

Pomiary na wadze aerodynamicznej  
Badania na wadze aerodynamicznej przeprowadzono dla względnych kątów napływu wiatru β: 30°, 

60°, 90°. W badaniach wzięto pod uwagę 6 sytuacji pomiarowych uwzględniających wagon 
pojedynczy (w1) oraz wagon pojedynczy z atrapami po jego obu stronach (w1+2) znajdujący się na 
pojedynczym torze kolejowym (konfiguracja A), biorąc pod uwagę kategorię terenu 0 (t0), 2 (t2) i 4 (t4) 
zgodnie z (PN-EN 1991-1-4, 2008). Dla każdej z sytuacji pomiarowych wyznaczony został 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu zdefiniowany następująco: 

 .{,���(�) = �Ò ∙ ��12 �� ∙ �3(��)�  ∙ !' ∙ ©'
 (11.2) 

gdzie: �Ò  – średnia aerodynamiczna siła boczna wyznaczona z pomiarów na wadze aerodynamicznej 
(uśredniana z czasu pomiaru 20 s), �� – wysokość aerodynamicznego środka modelu wagonu (ramię 
działania aerodynamicznej siły bocznej �), �3(��) – średnia prędkość wiatru w tunelu 
aerodynamicznym, mierzona na wysokości aerodynamicznego środka pojazdu w strefie niezaburzonego 
przepływu powietrza przed modelem; ��, !', ©' – jak wyżej.  

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczony z użyciem równania (11.2) na 
podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej przy względnych kątach napływu wiatru β: 30°, 60°, 
90° w poszczególnych sytuacjach pomiarowych został zestawiony w tab. 11.3.  
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Tab. 11.3. Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczony na podstawie pomiarów na wadze 
aerodynamicznej do obliczeń prędkości krytycznej wiatru zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 

β 30° 60° 90° 
Sytuacja àÇÐ,Ëáá 

t0, w1 2,58 3,14 3,61 
t0, w1+2 2,03 3,43 4,61 
t2, w1 3,38 4,93 4,99 

t2, w1+2 2,58 4,96 6,46 
t4, w1 3,6 4,62 5,66 

t4, w1+2 2,92 5,54 7,59 

11.1.2. Procedura wyznaczania prędkości krytycznej wiatru przy u życiu modelu trzy-
masowego 

Prędkość krytyczna wiatru została wyznaczona z użyciem współczynnika aerodynamicznego 
momentu obrotowego pojazdu wyznaczonego na podstawie równania szacującego oraz na podstawie 
pomiarów w tunelu aerodynamicznym. Do wyznaczania prędkości krytycznej wiatru użyto modelu trzy-
masowego, w którym zakłada się, że pojazd składa się z trzech głównych mas: masy 
nieresorowanej ($'), pierwszorzędnej masy resorowanej ($+)  i drugorzędnej masy resorowanej ($�).  

W celu określenia krytycznej prędkości wiatru korzysta się z równania równowagi pojazdu. 
W dalszych obliczeniach spełnienie poniższego równania będzie nazywane spełnieniem warunku 
równowagi pojazdu: 

â � = ²∆ä ∙ 1²� ∙ �� + �Ô�Õ + ��� − �{,��� = 0 (11.3) 

gdzie: ²∆ä = 0,9 – współczynnik opisujący względne odciążenie kół pojazdu, 

²� = 1,15 – współczynnik metody uwzględniający niepewności metody, 

�� = $ ∙ % ∙ °� – moment utrzymujący pojazd wynikający z masy pojazdu, 

�Ô�Õ = ($+ ∙ *+ + $� ∙ *�) ∙ % – moment spowodowany bocznym przemieszczeniem środka 
ciężkości zawieszonych mas pojazdu,  

��� = $ ∙ B� ∙ �Ô�Õ – moment spowodowany niezrównoważonym przyspieszeniem bocznym, 

gdzie: B� = fvg̀"t − ����® – niezrównoważone przyspieszenie boczne, 1� – promień zakrzywienia 

toru kolejowego, ℎ – wysokość przechyłki; 

�{,��� = +� ∙ �' ∙ ��� ∙ !' ∙ ©' ∙  .{,���(�) – moment aerodynamiczny spowodowany bocznym 

działaniem wiatru. 

Wyznaczenie momentu aerodynamicznego powodującego przewrócenie się wagonu (�{,���) 
odbywa się w sposób iteracyjny dla różnych kątów napływu wiatru (��) oraz różnych prędkości 
wiatru (��). Procedurę można opisać w kilku krokach: 

1. Przyjęcie kąta napływu wiatru (��) oraz prędkości wiatru (��); 
2. Obliczenie względnego kąta napływu wiatru wynikającego z prędkości wiatru i prędkości 

pojazdu: 

� = arctan ¨ �� ∙ [\Y���
� + �� ∙ ]^[��¬ (11.4) 

3. Obliczenie kwadratu prędkości względnej: 

��� = (�� ∙ ]^[�� + �
�)� + ��� ∙ [\Y��� (11.5) 
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4. Wyznaczenie współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego  .{,���(�) zgodnie 
z równaniem szacującym lub na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej; 

5. Wyznaczenie momentu aerodynamicznego spowodowanego działaniem wiatru �{,���; 
6. Sprawdzenie warunku równowagi pojazdu – jeśli jest spełniony, prędkość wiatru (��) przy 

danym kącie napływu wiatru (��) powoduje przewrócenie się pojazdu; jeśli nie – należy przyjąć 
inną prędkość wiatru (��) i rozpocząć procedurę od początku aż do wyznaczenia prędkości 
wiatru �� spełniającej warunek równowagi pojazdu.  

Prędkość krytyczna (��) może być wyznaczona następnie na podstawie prędkości krytycznej 
wiatru (��) powodującej przewrócenie się pojazdu, kąta napływu wiatru (��) oraz prędkości 
poruszającego się pojazdu (�
�) (por. rys. 5.4). 

11.1.3. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod 
wpływem silnego wiatru  bocznego  

Prędkości krytyczne wiatru wyznaczone z użyciem współczynnika aerodynamicznego momentu 
obrotowego otrzymanego na podstawie równania szacującego 

Obliczenia prędkości krytycznej wiatru przeprowadzono dla wagonu towarowego przy trzech 
wartościach niezrównoważonego przyspieszenia bocznego: B�=0 m/s2, B�=0,4 m/s2 oraz B�=0,85 m/s2.  

W (PN-EN 14067-6, 2010) zaproponowany został sposób zestawienia uzyskanych prędkości 
krytycznych wiatru w formie tabeli (tab. 11.4-11.6). Prędkości krytyczne wiatru (��) powinny zostać 
wyznaczone dla kątów napływu wiatru (��) i prędkości poruszania się pojazdu szynowego (�
�), które 
zostały oznaczone w tabeli jako szare pola. Zaleca się również wypełnienie pozostałych pól tabeli. 

W tab. 11.4-11.6 zestawiono wyniki prędkości krytycznej wiatru (��) obliczonej z uwzględnieniem 
współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczonego na podstawie 
równania szacującego.   

Tab. 11.4. Krzywe krytycznej prędkości wiatru [m/s] (CWC) przy B�= 0 m/s2 

lqo 
[km/h] 

çm 
90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 

80 17,89 17,33 17,26 17,73 18,83 20,82 24,26 30,71 46,36 
90 17,13 16,55 16,48 16,94 18,02 19,97 23,36 29,73 45,26 
100 16,33 15,76 15,71 16,17 17,23 19,16 22,5 28,79 44,2 
110 15,51 14,99 14,95 15,42 16,48 18,38 21,67 27,89 43,16 
120 14,71 14,23 14,23 14,71 15,77 17,64 20,88 27,02 42,16 

Tab. 11.5. Krzywe krytycznej prędkości wiatru [m/s] (CWC) przy B�= 0,4 m/s2 

lqo 
[km/h] 

çm 
90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 

80 16,43 15,89 15,83 16,26 17,28 19,13 22,34 28,35 42,99 
90 15,64 15,11 15,05 15,48 16,48 18,3 21,46 27,4 41,91 
100 14,83 14,32 14,29 14,72 15,72 17,51 20,62 26,48 40,86 
110 14,02 13,56 13,55 14,00 14,99 16,75 19,82 25,6 39,85 
120 13,24 12,83 12,85 13,31 14,3 16,04 19,05 24,75 38,87 

Tab. 11.6. Krzywe krytycznej prędkości wiatru [m/s] (CWC) przy B�= 0,85 m/s2 

lqo 
[km/h] 

çm 
90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 

80 14,65 14,15 14,09 14,48 15,42 17,1 20,02 25,52 38,92 
90 13,84 13,36 13,32 13,72 14,64 16,3 19,17 24,59 37,87 
100 13,03 12,6 12,58 12,99 13,91 15,54 18,36 23,7 36,85 
110 12,24 12,86 12,88 12,3 13,21 14,82 17,6 22,85 35,86 
120 12,49 12,17 12,22 12,66 12,56 14,14 16,87 22,04 34,91 
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Prędkości krytyczne wiatru wyznaczone z użyciem współczynnika aerodynamicznego momentu 
obrotowego otrzymanego z badań na wadze aerodynamicznej 

Obliczenia prędkości krytycznej wiatru przeprowadzono w sytuacjach pomiarowych, dla których 
zostały wykonane badania na wadze aerodynamicznej. W badaniach w tunelu aerodynamicznym 
współczynniki aerodynamiczne wyznaczano dla względnego kąta napływu wiatru (�). Kąt � wynika 
z prędkości wiatru (��), prędkości poruszającego się pojazdu (�
�) oraz kąta napływu wiatru (��) 
(por. równanie 11.4). 

Zatem dla obliczonych na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym współczynników momentu 
obrotowego pojazdu wyznaczono prędkości krytyczne (��) dla względnego kąta napływu wiatru �. 
Następnie, biorąc pod uwagę prędkość poruszania się pojazdu (�
�), wyznaczono kąt napływu 
wiatru (��), któremu odpowiadała dana prędkość krytyczna wiatru (��).  

Ze względu na to, że badania w tunelu aerodynamicznym prowadzone były w konfiguracji toru 
pojedynczego (A) w obliczeniach nie uwzględniono niezrównoważonego przyspieszenia bocznego 

(B�=0 
�Âg, brak przechyłki). Prędkość poruszania się pojazdu, która była brana pod uwagę w obliczeniach 

wynosiła �
�=120 km/h. 
Prędkości krytyczne wiatru (��) wyznaczone z użyciem współczynnika aerodynamicznego 

momentu obrotowego określonego na podstawie badań na wadze aerodynamicznej przy różnych 
względnych kątach napływu wiatru � oraz odpowiadające im kąty napływu wiatru (��) zestawione 
zostały w tab. 11.7.  

Tab. 11.7. Prędkość krytyczna wiatru (��) wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) z użyciem współczynników 
aerodynamicznego momentu obrotowego otrzymanych na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej  

Sytuacja ç 90° 60° 30° 

t0, w1 
çm [°]  131,9 112,3 78,0 lm [m/s] 49,5 36,5 21,9 

t0, w1+2 
çm [°]  135,5 113,5 69,0 lm [m/s] 46,4 35,5 26,0 

t2, w1 
çm [°]  136,6 122,4 90,4 lm [m/s] 45,5 32,1 29,0 

t2, w1+2 
çm [°]  140,3 122,6 78,0 lm [m/s] 43,1 32,1 21,9 

t4, w1 
çm [°] 138,4 120,8 93,6 lm [m/s] 44,3 32,6 18,0 

t4, w1+2 
çm [°]  142,5 125,3 83,4 lm [m/s] 41,7 31,4 20,2 

Ze względu na różnice w zakresie kątów napływu wiatru (��), dla których wyznaczono krytyczną 
prędkość wiatru (��) dla obu sposobów określenia współczynnika aerodynamicznego momentu 
obrotowego (zgodnie z równaniem szacującym, na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej), 
na rys. 11.11 przedstawiono wyniki badań w celu ich łatwiejszej interpretacji. Na wykresie porównano 
prędkości krytyczne wiatru wyznaczone dla prędkości pojazdu �
�=120 km/h, nie uwzględniając 

niezrównoważonego przyspieszenia bocznego (B�= 0 
�Âg), co odpowiadało konfiguracji A w przypadku 

pomiarów na wadze aerodynamicznej. Zależności między wynikami prędkości krytycznej wiatru (��) 
w obu przypadkach wyznaczenia współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego będą 
podobne również dla innych projektowych prędkości ruchu pojazdu (�
�). 
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Rys. 11.1. Prędkość krytyczna wiatru (��) wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) używając współczynnika 
aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczonego na podstawie równania szacującego (krzywa: równanie 

szacujące) oraz wyznaczonego na podstawie badań na wadze aerodynamicznej (krzywe: t0, w1; t0, w1+2; t2, w1; t2, w1+2; 
t4, w1; t4, w1+2; oznaczenia odpowiadają poszczególnym sytuacjom pomiarowym) dla �
�=120 km/h 

Biorąc pod uwagę prędkości krytyczne wiatru wyznaczone zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 
zauważa się, że: 

• Obie procedury wyznaczania prędkości krytycznej wiatru – z użyciem współczynnika 
aerodynamicznego momentu obrotowego ( .{,���) obliczanego przy pomocy równania 
szacującego oraz na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej – dają inne wyniki.  

• Wyznaczając współczynnik  .{,��� przy pomocy równania szacującego w większości 
przypadków otrzymano niższe prędkości krytyczne wiatru. Zatem w porównywanej 
konfiguracji toru pojedynczego (konfiguracja A) podejście to jest bardziej zachowawcze. 
Stosowane jest ono wówczas gdy nie ma możliwości przeprowadzenia badań w tunelu 
aerodynamicznym. Zaniżenie prędkości krytycznych wiatru, które mogą spowodować 
przewrócenie się pojazdu szynowego jest podejściem bardziej bezpiecznym.  

• Większe prędkości krytyczne wiatru uzyskano, gdy do obliczeń zastosowany był 
współczynnik  .{,��� wyznaczony na podstawie badań na wadze aerodynamicznej. Dzięki 
pomiarom na wadze aerodynamicznej możliwe jest sprawdzenie charakterystyki 
aerodynamicznej pojazdu szynowego, tak aby otrzymać bardziej dokładne wyniki prędkości 
krytycznych wiatru. Podejście to jest mniej konserwatywne niż wyznaczanie współczynnika 
 .{,��� na podstawie równania szacującego.  

• Prędkości krytyczne wiatru wyznaczone z użyciem współczynnika  .{,��� określonego na 
podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej dla kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t4) 
są najbliższe prędkościom krytycznym wiatru wyznaczonym z użyciem współczynnika  .{,��� 
obliczonego na podstawie równania szacującego.  

Kryteria oceny bezpieczeństwa wagonu towarowego  
Procedura oceny bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod 

wpływem silnego wiatru bocznego przedstawiona w normie (PN-EN 14067-6, 2010) obejmuje jedynie 
wyznaczenie prędkości krytycznych wiatru. W pracy nie ustalono progowych wartości prędkości wiatru, 
które nie mogą zostać przekroczone. Z tego powodu zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) nie można 
jednoznacznie ocenić bezpieczeństwa pojazdów szynowych ze względu na ryzyko ich przewrócenia się 
pod wpływem wiatru.   

Zgodnie z normą należy przeanalizować, czy na trasie przejazdu pojazdu szynowego mogą wystąpić 
prędkości wiatru wyższe niż prędkość krytyczna wiatru określona za pomocą krzywych. Podejście takie 
jest jednak dosyć problematyczne dla operatorów linii kolejowych, ponieważ to do nich należy ocena 
czy w danych warunkach wiatrowych przejazd pojazdu o określonej prędkości jest bezpieczny.  

Zdecydowanie prostsze byłoby ustalenie konkretnych wartości progowych prędkości krytycznych 
wiatru, które nie mogłyby zostać przekroczone, np. w danym rejonie kraju lub przy konkretnej 
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chropowatości terenu. Ocena taka pozwalałaby na zabezpieczenie pojazdu pod względem podatności 
aerodynamicznej już na etapie jego projektowania, tak aby spełniał stawiane wymagania.  

Tabela 11.8 przedstawia propozycję oceny ryzyka przewrócenia się pojazdów szynowych pod 
wpływem silnego wiatru bocznego ze względu na prędkość krytyczną wiatru (��). Proponując sposób 
oceny ryzyka należało wziąć pod uwagę, ze wyznaczone zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) prędkości 
krytyczne wiatru są maksymalnymi prędkościami wiatru (prędkościami porywu wiatru), przy których 
może nastąpić przewrócenie się pojazdu szynowego. Proponowane wartości progowe krytycznej 
prędkości wiatru zestawione w tab. 11.8 zostały wyznaczone biorąc pod uwagę pracę (Bogdańska et al., 
2009-2011), która przedstawia identyfikację i ocenę ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych 
w Polsce uwzględniając II połowę XX wieku.  

Ryzyko przewrócenia się wagonu określone jest jako: bardzo wysokie, wysokie, średnie, małe lub 
bardzo małe. Takie przyjęcie kryteriów oceny aerodynamicznej pojazdów szynowych jest bardzo 
ogólne, pozwala jednak na zakwalifikowanie ich do danej kategorii pojazdów ze względu na podatność 
aerodynamiczną. Ponadto wyznacza zakres prędkości wiatru, przy których może nastąpić przewrócenie 
się pojazdu. Zatem określenie, że ryzyko w przypadku danego pojazdu jest np. wysokie oznacza, że jego 
przewrócenie może nastąpić przy prędkościach krytycznych wiatru z zakresu 10÷15 m/s. 

Tab. 11.8. Propozycja oceny ryzyka przewrócenia się pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru bocznego ze 
względu na prędkość krytyczną wiatru (��) 

Ryzyko bardzo wysokie wysokie średnie małe bardzo małe lm [m/s] <15 15÷20 20÷30 30÷45 45< 

Do oceny bezpieczeństwa wagonu towarowego przeprowadzonej w dalszej części pracy użyto 
kryteria zaproponowane w tab. 11.8.   

Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego na podstawie prędkości krytycznej wiatru wyznaczonej 
z użyciem współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego otrzymanego zgodnie 
z równaniem szacującym 

W przypadku wagonu towarowego poruszającego się z maksymalną projektową prędkością �
�=120 km/h po torze prostym (B�= 0 
�Âg) najniższe prędkości krytyczne wiatru zestawione w tab. 11.4 

wynoszą 14,23 m/s dla kątów ��=70° i ��=80°. Prędkości krytyczne wiatru osiągnęły wartość mniejszą 
niż 20 m/s dla następującego zakresu kątów ��: 40°÷90°.  

Biorąc pod uwagę sytuację wagonu towarowego poruszającego się z maksymalną projektową 

prędkością �
�=120 km/h po torze z przechyłką (B�= 0,40 
�Âg lub B�= 0,85 

�Âg) najniższa prędkość 

krytyczna wiatru zestawiona w tab. 11.5 i tab. 11.6 wynosi 12,17 m/s dla kąta ��=80°, przy B�= 0,85 
�Âg. 

Prędkości krytyczne wiatru osiągnęły wartość mniejszą niż 20 m/s dla następującego zakresu kątów ��: 
30°÷90°.  

Biorąc pod uwagę prędkości krytyczne wiatru uzyskane na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010), do 
obliczeń używając współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczony na podstawie 
równania szacującego, ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu towarowego pod wpływem 
wiatru bocznego określa się jako wysokie. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojazd 
może przewrócić się podczas wystąpienia niekorzystnych warunków wiatrowych.  

Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego na podstawie prędkości krytycznej wyznaczonej z użyciem 
współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego otrzymanego z badań na wadze 
aerodynamicznej 

W przypadku wagonu towarowego poruszającego się z maksymalną projektową prędkością �
�=120 km/h po torze prostym (konfiguracja A) i terenie płaskim (t0) najniższa prędkość krytyczna 
wiatru wynosi ��=21,9 m/s i została osiągnięta dla kąta ��=78° w sytuacji w1. 
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Biorąc pod uwagę teren o wysokiej turbulencji (t2, t4), to najniższa prędkość krytyczna wiatru 
wynosi ��=18 m/s i została osiągnięta dla kąta ��=93,6°, w sytuacji w1, t4. Zatem w przypadku terenu 
o wysokiej turbulencji wagon jest bardziej narażony na przewrócenie się.   

Prędkości krytyczne wiatru uzyskane na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010), do obliczeń używając 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczony na podstawie badań na wadze 
aerodynamicznej, pozwalają stwierdzić, że ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem wiatru bocznego jest wysokie.  

11.2. Obliczenia krytycznej prędkości wiatru zgodnie z procedurą obowiązującą 
w Wielkiej Brytanii 

11.2.1. Procedura wyznaczania prędkości krytycznej wiatru  

Procedura wyznaczania prędkości krytycznej wiatru zgodnie z (GM/RT2142, 2009) jest prostsza 
w porównaniu do tej przedstawionej w (PN-EN 14067-6, 2010). Współczynnik aerodynamicznego 
momentu obrotowego pojazdu obliczany jest na podstawie równania charakterystycznego dla pojazdu 
szynowego ze względu na jego stopień opływowości. Następnie prędkość krytyczna wiatru wyznaczana 
jest biorąc pod uwagę trzy-masowy model pojazdu szynowego.  

Wyznaczając prędkość krytyczną wiatru zgodnie z (GM/RT2142, 2009) przyjęto dane dotyczące 
wagonu towarowego, zestawione w tab. 11.9.   

Tab. 11.9. Dane dotyczące wagonu towarowego przyjęte w obliczeniach 

Nazwa Oznaczenie Wartość 
masa wagonu netto $ [kg] 16 304 
masa nieresorowana $' [kg] 3 024 

pierwszorzędna masa resorowana $+ [kg] 13 280 
drugorzędna masa resorowana $� [kg] 0 

przemieszczenie poprzeczne masy nieresorowanej *' [m] 0,02 
przemieszczenie poprzeczne pierwszorzędnej masy resorowanej *+ [m] 0,02 

przemieszczenie poprzeczne drugorzędnej masy resorowanej *� [m] 0 
średnia wysokość dachu powyżej osi zestawu kołowego T [m] 4,185 

powierzchnia boczna wagonu ! [m2] 63,43 
maksymalna prędkość projektowa pojazdu szynowego �
� [m/s] 33,33 
gęstość powietrza atmosferycznego �� [kg/m3] 1,225 

przyspieszenie ziemskie % [m/s2] 9,81 
połowa odległości pomiędzy punktami kontaktu kół z szynami  °� [m] 0,75 

Procedura wyznaczania prędkości krytycznej wiatru według (GM/RT2142, 2009) jest następująca: 
1. Na podstawie poniższego równania obliczany jest moment odciążający pojazdu z uwagi na 

przemieszczenia boczne i obrót mas resorowanych: 

�' = % ∙ ($0 ∙ *0 + $1 ∙ *1 + $2 ∙ *2) (11.6) 

2. Następnie wyznaczany jest moment utrzymujący pojazd z uwzględnieniem momentu 
odciążającego: 

�" = $ ∙ % ∙ °� − �' (11.7) 

Dalsze obliczenia (opisane w podpunktach 3-6) przeprowadzane są dla względnego kąta napływu 
wiatru w zakresie � = 10° ÷ 40°, ze zmianą kąta co 0,1°.  

3. Wyznaczany jest współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wagonu towarowego 
(w przypadku pociągów towarowych nie rozróżnia się ich typów.) na podstawie równania: 

 .{,���(�) = 2�  ©ªB � ≤ 0,51,0 ©ªB � > 0,5 (11.8) 
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gdzie: � – względny kąt napływu wiatru [°], � = é+''. 

4. Biorąc pod uwagę współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczana jest 
względna prędkość wiatru i wagonu towarowego powodująca jego przewrócenie się: 

��(�) = � �"12 �� ∙ ! ∙ T ∙  .{,���(�) (11.9) 

Powyższa zależność wynika z tego, że w sytuacji, gdy następuje przewrócenie się wagonu moment 
wynikający z działania wiatru na wagon zrównuje się z momentem utrzymującym pojazd: 

12 �� ∙ ! ∙ T ∙  .{,���(�) ∙ ���(�) = �" (11.10) 

Na rys. 11.2 przedstawiono wykresy współczynnika aerodynamicznego momentu 
obrotowego ( .{,���) oraz prędkości względnej wiatru (��) w funkcji kąta napływu wiatru (�), 

otrzymane dla analizowanego wagonu towarowego. 

a) 

 

b) 

 

Rys. 11.2. Zależność współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego ( .{,���) (a) oraz względnej prędkości 
wiatru (��) (b) od względnego kąta napływu wiatru (�) 

5. Na podstawie względnej prędkości wiatru (��) i względnego kąta napływu wiatru (�), biorąc 
pod uwagę maksymalną prędkość poruszania się pojazdu (�
�), wyznaczany jest kąt napływu 
wiatru: 

�� = atan A �� [\Y(�)�� ]^[(�) − �
�G (11.11) 

6. Ostatecznie wyznaczana jest prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy: 

�� = ��sin (�)sin (��)  (11.12) 

11.2.2. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod 
wpływem silnego wiatru  bocznego  

Prędkość krytyczna wiatru wyznaczona zgodnie z (GM/RT2142, 2009) (ang. intrinsic roll-over wind 
speed) określana jest dla pojazdu szynowego bez ładunku, poruszającego się z maksymalną projektową 
prędkością po prostym torze kolejowym (bez przechyłki). Najmniejsza w całym zakresie kątów napływu 
wiatru (��) prędkość krytyczna wiatru (��) zdefiniowana w powyższy sposób i wyznaczona zgodnie 
z przedstawioną procedurą nie powinna być niższa niż prędkość dopuszczalna (����), która dla 
wagonów towarowych według (GM/RT2142, 2009) wynosi 30,8  m/s. 

Na rys. 11.3 zestawiono wyniki prędkości krytycznej wiatru (��) otrzymane zgodnie 
z (GM/RT2142, 2009) dla analizowanego wagonu towarowego w porównaniu z prędkością 
dopuszczalną (����). 
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Rys. 11.3. Prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy (��) w zależności o kąta napływu wiatru (��) 

Interpretując wyniki obliczeń prędkości krytycznej wiatru przeprowadzonych według 
(GM/RT2142, 2009) należy pamiętać, że metoda ta nie pozwala na wyznaczenie maksymalnej prędkości 
wiatru, jaką pojazd szynowy może wytrzymać w trakcie użytkowania. Obliczona prędkość służy jedynie 
do oceny, czy istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się pojazdu pod wpływem wiatru, dlatego może 
być ona porównywana tylko z prędkością dopuszczalną określoną w (GM/RT2142, 2009).  

Krytyczna prędkość wiatru (��) przedstawiona na  rys 11.3 jest znacznie mniejsza od prędkości 
dopuszczalnej (����) w całym sprawdzanym zakresie kątów napływu wiatru (��).  

Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy �� = 15,7m/s występuje przy kącie 
napływu wiatru �� = 74,3°. Względna prędkość wiatru i pojazdu wynosi wówczas �� = 40,5 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi � = 21,9°.  

Najmniejsza z wyznaczonych prędkości wiatru przewracających wagon towarowy (�� = 15,7m/s) 
jest mniejsza niż dopuszczalna prędkość dla wagonów towarowych zdefiniowana w (GM/RT2142, 
2009) jako 30,8 m/s. Oznacza to, że wymagania dotyczące prędkości krytycznej wiatru podane 
w dokumencie nie zostały spełnione dla analizowanego wagonu towarowego. Zatem zgodnie 
z (GM/RT2142, 2009) istnieje ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu towarowego poddanego 
działaniu silnego wiatru bocznego. Należy przy tym przypomnieć, że procedura określona 
w (GM/RT2142, 2009) dotyczy pojazdów szynowych poruszających się przy dominujących w Wielkiej 
Brytanii warunkach wiatrowych.  

11.3. Prędkość krytyczna wiatru wyznaczona na podstawie badań w tunelu 
aerodynamicznym 

11.3.1. Wyznaczenie prędkości krytycznej wiatru w skali rzeczywistej 

Prędkości krytyczne wyznaczone podczas badań w tunelu aerodynamicznym są prędkościami 
w skali modelowej. Wyznaczenie odpowiadających im prędkości wiatru w skali rzeczywistej polegało 
na podzieleniu prędkości modelowej przez skalę podobieństwa prędkości. 

Skale podobieństwa zestawione w rozdziale 8 przedstawiają wstępnie zakładane oraz poprawione 
skale podobieństwa, wyznaczone już po wykonaniu modelu do badań. Poprawiona skala prędkości, 
która posłużyła do określenia prędkości krytycznej w skali rzeczywistej wynosi Jf = 1/4,7. Dokładny 
sposób wyznaczenia poprawionej skali prędkości (Jf) opisano w Załączniku nr 7. 

Prędkości krytyczne wyznaczone w tunelu aerodynamicznym odpowiadają w rzeczywistości 
względnym prędkościom krytycznym (��) wynikającym z prędkości wiatru (��) oraz prędkości 
poruszającego się pojazdu (�
�). Z kolei kąty napływu wiatru symulowane w tunelu aerodynamicznym 
odpowiadają względnym kątom napływu wiatru (�) w rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu tego 
uproszczenia, poruszanie się pojazdu nie było symulowane podczas badań w tunelu aerodynamicznym. 
Jak wykazano wcześniej, nie wpływa to znacząco na zjawisko przewracania się pojazdów szynowych 
pod wpływem silnego wiatru bocznego.  

Wyniki badań prędkości krytycznej w funkcji kąta � przestawione zostały w rozdziale 10. 
Dotyczyły one prędkości krytycznych w skali modelowej, jednak zależności między wynikami dla 
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poszczególnych sytuacji pomiarowych są takie same również w skali naturalnej, różnią się jedynie 
wartościami.   

Uwzględniając zależności pomiędzy względną prędkością wiatru (��), względnym kątem napływu 
wiatru (�) oraz projektowaną prędkością poruszania się pojazdu szynowego (�
�) można wyznaczyć kąt 
napływu wiatru (��) oraz prędkość wiatru (��), którym one odpowiadają. Kąt napływu wiatru wynika 
z zależności (11.11), natomiast prędkość krytyczną wiatru można określić na podstawie 
równania (11.12). 

Zatem dla danej funkcji prędkości krytycznej ��(�) można wyznaczyć różne funkcje prędkości 
krytycznej wiatru ��(��) w zależności od przyjętej prędkości ruchu pojazdu (�
�). Prędkości krytyczne 
wiatru (��) służące do oceny bezpieczeństwa pojazdu wyznaczone zostały dla maksymalnej 
projektowanej prędkości poruszania się analizowanego wagonu towarowego, tzn. lqo = 120 km/h. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. 11.4. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) w zależności o kąta napływu wiatru (��) uwzględniające wpływ 
konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) otrzymane dla t0 w sytuacji: w1 (a) w2 (b), w1+2 (c) 

a) 

 

b) 

 

Rys. 11.5. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) w zależności o kąta napływu wiatru (��) uwzględniające wpływ 
konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) otrzymane dla w1 w sytuacji: t2 (a), t4 (b) 
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Na rys. 11.4-11.5 przedstawiono wykresy prędkości krytycznej wiatru (��) w funkcji kąta 
napływu wiatru (��) otrzymane dla różnych konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E). W 
celach porównawczych zaprezentowano wykresy dla różnej liczby wagonów (w1, w2, w1+2) 
przy kategorii terenu 0 (t0) (rys. 11.4) oraz wykresy dla różnych kategorii terenu (t0, t2, t4) 
w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) (rys. 11.4 a, rys. 11.5). Ze względu na niewielkie 
różnice wyników uzyskanych w badaniach dla konfiguracji C, D i E w przypadku strony 
nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw) nasypu lub wiaduktu, zaprezentowano jedynie wyniki 
dla strony nawietrznej (naw). 

11.3.2. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod 
wpływem silnego wiatru bocznego 

Z całego zakresu prędkości krytycznych wiatru (��) otrzymanych dla różnych kątów napływu 
wiatru (��) wyznaczono minimalne wartości prędkości krytycznych wiatru dla danej sytuacji 
pomiarowej. Minimalne prędkości krytyczne wiatru (��) z oznaczeniem kąta napływu wiatru (��), 
który im odpowiada zostały zestawione w tab. 11.10-11.12. Poszczególne tabele przedstawiają osobno 
wyniki dla sytuacji wagonu pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego 
z atrapami (w1+2). 

Tab. 11.10. Minimalne prędkości krytyczne wiatru (��) wraz z odpowiadającymi im kątami napływu wiatru (��) dla danej 
sytuacji pomiarowej w przypadku w1 

wagon pojedynczy (w1) 

konfiguracja 
t0 t2 t4 �� �� �� �� �� �� 

A 83,6 20,7 65,1 16,1 66,2 15,8 
B 64,1 16,4 86,7 12,4 88,8 12,2 
C 91,1 12,1 41,6 12,1 44,4 10,3 
D 52,3 8,6 83,2 6,0 89,9 5,9 
E 69,6 15,0 89,0 12,2 97,5 12,7 

Tab. 11.11. Minimalne prędkości krytyczne wiatru (��) wraz z odpowiadającymi im kątami napływu wiatru (��) dla danej 
sytuacji pomiarowej w przypadku w2 

dwa wagony (w2) 

konfiguracja 
t0 t2 t4 �� �� �� �� �� �� 

A 76,1 23,1 35,3 13,5 27,0 19,7 
B 90,3 19,2 70,6 14,7 72,8 14,3 
C 63,3 16,6 80,9 13,0 89,9 12,1 
D 97,4 12,7 60,1 7,5 88,6 5,9 
E 66,5 15,7 65,9 15,9 34,5 14,0 

Tab. 11.12. Minimalne prędkości krytyczne wiatru (��) wraz z odpowiadającymi im kątami napływu wiatru (��) dla danej 
sytuacji pomiarowej w przypadku w1+2 

wagon pojedynczy z atrapami (w1+2) 

konfiguracja 
t0 t2 t4 �� �� �� �� �� �� 

A 88,0 28,8 72,4 24,7 70,8 25,5 
C 92,2 18,8 104,5 17,3 66,4 15,7 

Wyniki zestawione w tab. 11.10-11.12 zostały przedstawione również na wykresach, osobno dla 
każdej z konfiguracji linii kolejowej (rys. 11.6-11.10). Pod każdym z wykresów przeprowadzona została 
ocena bezpieczeństwa analizowanego wagonu towarowego pod względem ryzyka przewrócenia się przy 
działaniu silnego wiatru bocznego.  
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Konfiguracja toru pojedynczego (A) 

 

Rys. 11.6. Minimalna prędkość krytyczna wiatru (��) wraz z odpowiadającym jej kątem napływu wiatru (��) 
w konfiguracji A  

Kategoria terenu 0 (t0) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=20,7 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=74,3°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=41,2 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=30°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako średnie.  

Kategoria terenu 2 (t2) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=13,5 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=35,3°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=45,1 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w2. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 4 (t4) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=15,8 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=66,2°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=42,3 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako 
wysokie.  

Podsumowując, istnieje bardzo wysokie ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego w sytuacji, gdy porusza się on z maksymalną 
projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po pojedynczym torze kolejowym (konfiguracja A). Najniższa 
prędkość krytyczna wiatru w tym przypadku osiągana jest dla kategorii terenu 2 (t2) i wynosi lm=13,5 m/s. 

Konfiguracja toru pojedynczego z przechyłką (B) 

 

Rys. 11.7. Minimalna prędkość krytyczna wiatru (��) wraz z odpowiadającym jej kątem napływu wiatru (��) 
w konfiguracji B 
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Kategoria terenu 0 (t0) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=16,4 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=64,1°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=43,1 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako 
wysokie.  

Kategoria terenu 2 (t2) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,4 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=86,7°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=36,2 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 4 (t4) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,2 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=88,8°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=35,7 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Podsumowując, istnieje bardzo wysokie ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego w sytuacji, gdy porusza się on z maksymalną 
projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po pojedynczym torze kolejowym z przechyłką 
(konfiguracja B). Najniższa prędkość krytyczna wiatru w tym przypadku osiągana jest dla kategorii 
terenu 4 (t4) i wynosi lm=12,2 m/s. 

Konfiguracja nasypu (C) 

 

Rys. 11.8. Minimalna prędkość krytyczna wiatru (��) wraz z odpowiadającym jej kątem napływu wiatru (��) 
w konfiguracji C 

Kategoria terenu 0 (t0) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,1 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=91,1°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=35,2 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 2 (t2) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,1 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=41,6°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=42,3 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
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w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 4 (t4) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=10,3 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=44,4°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=41,3 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Podsumowując, istnieje bardzo wysokie ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego w sytuacji, gdy porusza się on z maksymalną 
projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po nasypie kolejowym (konfiguracja C). Najniższa prędkość 
krytyczna wiatru w tym przypadku osiągana jest dla kategorii terenu 4 (t4) i wynosi lm=10,3 m/s. 

Konfiguracja nasypu z przechyłką (D) 

 

Rys. 11.9. Minimalna prędkość krytyczna wiatru (��) wraz z odpowiadającym jej kątem napływu wiatru (��) 
w konfiguracji D  

Kategoria terenu 0 (t0) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=8,6 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=52,3°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=31,2 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 2 (t2) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=6 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=83,2°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=34,6 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 4 (t4) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=5,9 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=89,9°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=33,9 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=10°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Podobną prędkość krytyczną wiatru uzyskano w sytuacji w2. Ryzyko przewrócenia się 
wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo wysokie.  

Podsumowując, istnieje bardzo wysokie ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego w sytuacji, gdy porusza się on z maksymalną 
projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po nasypie kolejowym z przechyłką (konfiguracja D). 
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Najniższa prędkość krytyczna wiatru w tym przypadku osiągana jest dla kategorii terenu 4 (t4) i wynosi lm=5,9 m/s. 

Konfiguracja wiaduktu (E) 

 

Rys. 11.10. Minimalna prędkość krytyczna wiatru (��) wraz z odpowiadającym jej kątem napływu wiatru (��) 
w konfiguracji E  

Kategoria terenu 0 (t0) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=15 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=69,6°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=41 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako 
wysokie.  

Kategoria terenu 2 (t2) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,2 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=89°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=35,7 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Kategoria terenu 4 (t4) 
Najmniejsza prędkość wiatru przewracająca wagon towarowy ��=12,7 m/s występuje przy kącie 

napływu wiatru ��=97,5°. Względna prędkość wiatru i wagonu wynosi wówczas ��=33,8 m/s, 
a względny kąt napływu wiatru wynosi �=20°. Minimalna prędkość krytyczna wiatru została osiągnięta 
w sytuacji w1. Ryzyko przewrócenia się wagonu towarowego w tym przypadku określa się jako bardzo 
wysokie.  

Podsumowując, istnieje bardzo wysokie ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu 
towarowego pod wpływem silnego wiatru bocznego w sytuacji, gdy porusza się on z maksymalną 
projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po wiadukcie kolejowym (konfiguracja E). Najniższa 
prędkość krytyczna wiatru w tym przypadku osiągana jest dla kategorii terenu 4 (t4) i wynosi lm=12,7 m/s. 

Analiza ze względu na definicję prędkości krytycznej 
Ocena analizowanego wagonu towarowego przeprowadzona została na podstawie wyników badań 

w tunelu aerodynamicznym i dotyczyła prędkości krytycznej uśrednianej z ostatniej sekundy 
pomiaru (��+Â). W przypadku kategorii terenu o niskiej turbulencji (t0), definicja prędkości krytycznej 
– prędkość średnia (��), maksymalna (���{), kwantyl 99% prędkości (�¿¿%) – miała niewielki wpływ 
na wyniki prędkości krytycznej. Z kolei w przypadku kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4) �� były niższe niż ���{ (lub �¿¿%) (por. Załącznik nr 3).  

W Załączniku nr 3 przedstawiono również porównanie prędkości krytycznej �� wyznaczonej na 
podstawie procedury normowej (PN-EN 14067-6, 2010) oraz na podstawie badań w tunelu 
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aerodynamicznym przy różnych czasach pomiaru (1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s) oraz różnej definicji prędkości 
krytycznej (��, ���{, �¿¿%). Zauważono, że najbliższa prędkości krytycznej wyznaczonej zgodnie 
z procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) jest prędkość krytyczna uśredniana z ostatniej 
sekundy pomiaru ��+Â. Z kolei prędkość maksymalna (���{) była znacznie większa niż prędkość 
krytyczna wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010).  

Zatem wzięcie pod uwagę ��+Â przy ocenie bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na 
ryzyko przewrócenia się pod wpływem silnego wiatru bocznego jest rozwiązaniem, które stopniem 
bezpieczeństwa odpowiada procedurze przedstawionej w (PN-EN 14067-6, 2010). Dokładne 
porównanie stopnia bezpieczeństwa przy wyznaczaniu prędkości krytycznej na podstawie 
bezpośrednich pomiarów w tunelu aerodynamicznym oraz na podstawie normy europejskiej 
przedstawiono w rozdziale 11.4. 

Oceniając bezpieczeństwo wagonu towarowego warto byłoby jednak sprawdzić, czy wyznaczając 
prędkość krytyczną wiatru jako ��+Â, a nie np. ���{+Â  nie zaniża się niepotrzebnie prędkości krytycznej 
wiatru (��), przez co wyniki są zbyt konserwatywne. Szczególnie, że prędkość krytyczna wiatru (��) 
wyznaczona na podstawie ��+Â jest w niektórych przypadkach (konfiguracja C, D) bardzo niska.  

W celach porównawczych przeanalizowano zatem wartości ���{ uzyskane w badaniach w tunelu 
aerodynamicznym. Na rys. 11.11 przedstawiono wykresy prędkości ��,��{ wyznaczone na podstawie 
prędkości ���{� Â  (prędkość maksymalna z ostatnich 3 s pomiaru). Uwzględnienie czasu pomiaru 
dłuższego niż 1 s pozwoliło na uzyskanie wyższych wartości ���{. Wykresy przedstawione zostały dla 
sytuacji w1 przy 3 kategoriach terenu (t0, t2, t4). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. 11.11. Krzywe maksymalnej prędkości krytycznej wiatru (��,��{) w zależności o kąta napływu wiatru (��)  
uwzględniające wpływ konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) otrzymane dla w1 w przypadku: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Należy zauważyć, że ��,��{ są wyższe niż prędkości krytyczne wiatru (��) wyznaczone na 
podstawie ��, zatem wzięcie ich po uwagę przy ocenie aerodynamicznej wagonu jest podejściem 
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bardziej niebezpiecznym ze względu na ryzyko przewrócenia się pojazdu pod wpływem silnego wiatru 
bocznego. 

Jednak nawet jeśli prędkość krytyczna zdefiniowana byłaby jako ���{� Â  to prędkości krytyczne 
wiatru w najbardziej niekorzystnej konfiguracji D (nasyp z przechyłką) wynosiłyby dla poszczególnych 
kategorii terenu: 

• t0: ��,��{=10,4 m/s (bardzo wysokie ryzyko), 

• t2: ��,��{=20,4 m/s (średnie ryzyko), 

• t4: ��,��{=15,7 m/s (wysokie ryzyko). 

Ostatecznie nawet, jeśli prędkość krytyczna wyznaczona w badaniach w tunelu aerodynamicznym 
byłaby zdefiniowana jako prędkość maksymalna, to prędkości krytyczne wiatru �� byłyby dalej 
niebezpiecznie niskie.  

11.3.3. Poprawa bezpieczeństwa wagonu towarowego 

Ze  względu na to, że ryzyko przewrócenia się analizowanego wagonu towarowego pod wpływem 
silnego wiatru bocznego jest bardzo wysokie, należy wprowadzić środki bezpieczeństwa. Zaleca się 
więc, aby w sytuacji wystąpienia wiatru o prędkościach bliskich prędkościom krytycznym zmniejszyć 
prędkość, z jaką porusza się pojazd. Prędkość krytyczna wiatru, przy której występuje 
niebezpieczeństwo przewrócenia się wagonu towarowego jest różna dla poszczególnych konfiguracji 
linii kolejowej. Poniżej przedstawiono zatem propozycje poprawy bezpieczeństwa analizowanego 
wagonu towarowego ze względu na konfigurację linii kolejowej. 

Wykresy zaprezentowane na rys. 11.12 pokazują zależność prędkości krytycznej wiatru (��) od 
prędkości poruszania się pojazdu (��) dla terenu o niskiej turbulencji (t0) oraz dla terenu o wysokiej 
turbulencji (t2/t4).  

Konfiguracja toru pojedynczego (A) 
Prędkość krytyczna wiatru (��) w przypadku, gdy analizowany wagon towarowy porusza się 

z maksymalną projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po pojedynczym torze kolejowym 
(konfiguracja A) wynosi 20,7 m/s w przypadku terenu o niskiej turbulencji (t0), a 13,5 m/s w przypadku 
terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po pojedynczym torze 
kolejowym i na tym odcinku jego trasy spodziewa się wystąpienia podmuchów wiatru o prędkości 
bliskiej prędkości krytycznej wiatru, należy zmniejszyć prędkość poruszania się pojazdu (��) zgodnie 
z zaprezentowaną na rys. 11.12 a krzywą, w zależności od prognozowanych prędkości podmuchu 
wiatru.   

Przykład: jeśli analizowany wagon towarowy porusza się po pojedynczym torze kolejowym 
(konfiguracja A), w terenie o niskiej turbulencji (t0), a prognozowane podmuchy wiatru na trasie jego 
przejazdu wynoszą 25 m/s, wówczas jego prędkość powinna zostać zmniejszona przynajmniej do 
60 km/h. 

Konfiguracja toru pojedynczego z przechyłką (B) 
Prędkość krytyczna wiatru (��) w przypadku, gdy analizowany wagon towarowy porusza się 

z maksymalną projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po pojedynczym torze kolejowym z przechyłką 
(konfiguracja B) wynosi 16,4 m/s w przypadku terenu o niskiej turbulencji (t0), a 12,2 m/s w przypadku 
terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po pojedynczym torze 
kolejowym z przechyłką i na tym odcinku jego trasy spodziewa się wystąpienia podmuchów wiatru 
o prędkości bliskiej prędkości krytycznej wiatru, należy zmniejszyć prędkość poruszania się pojazdu 
(��) zgodnie z zaprezentowaną na rys. 11.12 b krzywą, w zależności od prognozowanych prędkości 
podmuchu wiatru.   
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Konfiguracja nasypu (C) 
Prędkość krytyczna wiatru (��) w przypadku, gdy analizowany wagon towarowy porusza się 

z maksymalną projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po nasypie kolejowym (konfiguracja C) 
wynosi 12,1 m/s w przypadku terenu o niskiej turbulencji (t0), a 10,3 m/s w przypadku terenu o wysokiej 
turbulencji (t2, t4). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po nasypie kolejowym i na tym odcinku jego 
trasy spodziewa się wystąpienia podmuchów wiatru o prędkości bliskiej prędkości krytycznej wiatru, 
należy zmniejszyć prędkość poruszania się pojazdu (��) zgodnie z zaprezentowaną na 
rys. 11.12 c krzywą, w zależności od prognozowanych prędkości podmuchu wiatru.   

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

Rys. 11.12. Zależność krytycznej prędkości wiatru (��) od prędkości poruszania się pojazdu (��) dla terenu o niskiej (t0) 
i wysokiej (t2/t4) turbulencji w przypadku konfiguracji: A (a), B (b), C (c), D (d), E (e) 

Konfiguracja nasypu z przechyłką (D) 
Prędkość krytyczna wiatru (��) w przypadku, gdy analizowany wagon towarowy porusza się 

z maksymalną projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po nasypie kolejowym z przechyłką 
(konfiguracja D) wynosi 8,6 m/s w przypadku terenu o niskiej turbulencji (t0), a 5,9 m/s w przypadku 
terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po nasypie kolejowym 
z przechyłką i na tym odcinku jego trasy spodziewa się wystąpienia podmuchów wiatru o prędkości 
bliskiej prędkości krytycznej wiatru, należy zmniejszyć prędkość poruszania się pojazdu (��) zgodnie 
z zaprezentowaną na rys. 11.12 d krzywą, w zależności od prognozowanych prędkości podmuchu 
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wiatru. Należy zwrócić uwagę na to, że konfiguracja ta jest najbardziej niekorzystna ze względu na 
ryzyko przewrócenia się pojazdu szynowego pod wpływem silnego wiatru bocznego. Z tego powodu 
powinno się zachować szczególną ostrożność, gdy na trasie przejazdu analizowanego wagonu 
towarowego występują odcinki nasypu z przechyłką.  

Konfiguracja wiaduktu (E) 
Prędkość krytyczna wiatru (��) w przypadku, gdy analizowany wagon towarowy porusza się 

z maksymalną projektowaną prędkością (�
�=120 km/h) po wiadukcie kolejowym (konfiguracja E) 
wynosi 15 m/s w przypadku terenu o niskiej turbulencji (t0), a 12,2 m/s w przypadku terenu o wysokiej 
turbulencji (t2, t4). W sytuacji, gdy pojazd porusza się po wiadukcie kolejowym i na tym odcinku jego 
trasy spodziewa się wystąpienia podmuchów wiatru o prędkości bliskiej prędkości krytycznej wiatru, 
należy zmniejszyć prędkość poruszania się pojazdu (��) zgodnie z zaprezentowaną na 
rys. 11.12 e krzywą, w zależności od prognozowanych prędkości podmuchu wiatru.  Uwaga 
podsumowująca 

W przypadku, gdy prędkość poruszania się pojazdu została znacznie zredukowana, a prędkość 
krytyczna wiatru (��) mogąca spowodować jego przewrócenie się jest nadal mniejsza niż prognozowane 
podmuchy wiatru, które mają wystąpić na trasie przejazdu, należy wyłączyć pojazd z ruchu. Wówczas 
miejsce postoju pojazdu powinno być osłonięte przed działaniem wiatru. Takie działanie powinno być 
kontynuowane aż do ustania silnych podmuchów wiatru.  

11.4. Porównanie stopnia bezpieczeństwa przy wyznaczaniu prędkości krytycznej na 
podstawie bezpośrednich pomiarów w tunelu aerodynamicznym oraz na 
podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) 

Prędkość krytyczna wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym porównana 
została z prędkością krytyczną wyznaczoną biorąc pod uwagę procedurę przedstawioną w (PN-
EN 14067-6, 2010), używając współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu 
wyznaczony dwoma sposobami (pomiar na wadze aerodynamicznej, równanie szacujące). Porównanie 
zostało wykonane w celu sprawdzenia stopnia bezpieczeństwa, jaki zakładają poszczególne podejścia. 

Prędkości krytyczne wyznaczone na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dotyczyły 
różnych konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) w przypadku wagonu pojedynczego (w1) oraz 
dwóch wagonów (w2) dla kategorii terenu 0 (t0), 2 (t2) oraz 4 (t4). Ponadto dla konfiguracji A i C 
prędkość krytyczną wyznaczono również w sytuacji wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2). 

Prędkości krytyczne określone na podstawie procedury przedstawionej w (PN-EN 14067-6, 2010), 
z użyciem współczynnika aerodynamicznego momentu obrotowego wyznaczonego na podstawie badań 
na wadze aerodynamicznej dotyczyły konfiguracji A w przypadku wagonu pojedynczego (w1) oraz 
wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) dla kategorii terenu 0 (t0), 2 (t2) oraz 4 (t4). 

W przypadku wyznaczenia prędkości krytycznej na podstawie procedury zawartej w (PN-
EN 14067-6, 2010), biorąc pod uwagę współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego 
określony przy pomocy równania szacującego, obliczenia przeprowadzono dla 3 przypadków 

różniących się wartością niezrównoważonego przyspieszenia bocznego (B�= 0; 0,4; 0,85 
�Âg). 

W celu uproszczenia opisu w dalszej części opracowania używane będą następujące oznaczenia 
dotyczące poszczególnych sposobów wyznaczania prędkości krytycznej: 

• tunel: prędkość krytyczna wyznaczona bezpośrednio w badaniach w tunelu aerodynamicznym, 
• tunel/EN: prędkość krytyczna obliczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) biorąc pod uwagę 

współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczony na podstawie 
pomiarów na wadze aerodynamicznej, 

• EN: prędkość krytyczna obliczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) biorąc pod uwagę 
współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego pojazdu wyznaczony przy pomocy 
równania szacującego. 
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Na rys. 11.13 porównano wykresy przedstawiające prędkość krytyczną (��) otrzymaną w sytuacji 
tunel oraz tunel/EN dla konfiguracji toru pojedynczego (A) z wynikami uzyskanymi dla sytuacji EN 

przy B�=0 
�Âg. Wykresy w sytuacji tunel oraz tunel/EN przedstawiono dla trzech kategorii 

terenu (t0, t2, t4), dla których przeprowadzone zostały badania w tunelu aerodynamicznym, biorąc pod 
uwagę różną liczbę wagonów (w1, w2, w1+2). Uznano, że konfiguracja toru pojedynczego (A) 

odpowiada sytuacji EN, przy B�=0 
�Âg (brak przechyłki). Ze względu na brak uwzględnienia kategorii 

terenu w (PN-EN 14067-6, 2010) krzywa dla sytuacji EN jest taka sama na wszystkich wykresach 
dotyczących konfiguracji A, niezależnie od kategorii terenu (t0, t2, t4). 

a) 

b) 

 
c) 

 

Rys. 11.13. Krzywe prędkości krytycznej (��) uzyskane dla konfiguracji A w sytuacji: tunel, tunel/EN, EN, uwzględniając 
w sytuacjach tunel oraz tunel/EN różną liczbę wagonów (w1, w2, w1+2) oraz kategorie terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Z kolei na rys. 11.14 porównano prędkość krytyczną (��) otrzymaną na podstawie wyników badań 
w tunelu aerodynamicznym (tunel) w konfiguracji toru pojedynczego z przechyłką (B) z wynikami 

uzyskanymi dla EN przy B�=0,4 �Âg,  oraz B�=0,85 �Âg (uwzględnienie przechyłki). Uznano, że te sytuacje 

są sobie równoważne. Również w tym przypadku wykresy przedstawiono dla różnej liczby wagonów 
(w1, w2) oraz różnych kategorii terenu (t0, t2, t4). Dla wszystkich kategorii terenu krzywe EN 
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(B�=0,4 �Âg, B�=0,85 
�Âg) są te same, ze względu na brak uwzględnienia wpływu kategorii terenu w (PN-

EN 14067-6, 2010). W konfiguracji B nie przeprowadzono pomiarów na wadze aerodynamicznej, stąd 
brak wyników w sytuacji tunel/EN. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 

Rys. 11.14. Krzywe prędkości krytycznej (��) uzyskane dla konfiguracji B w sytuacji: tunel oraz EN, uwzględniając 
w sytuacji tunel różną liczbę wagonów (w1, w2) oraz kategorie terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Analizując zaprezentowane wykresy należy pamiętać, że im niższa jest wartość prędkości 
krytycznej tym większe bezpieczeństwo ze względu na ryzyko przewrócenia się wagonu pod wpływem 
silnego wiatru bocznego zakłada dane podejście.  

Oceniając zależności pomiędzy krzywymi prędkości krytycznej uzyskanymi w poszczególnych 
przypadkach zdecydowano, że sytuacją odniesienia będzie ta, dla której prędkość krytyczną 
wyznaczono na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym (tunel). Odnoszono się do tej sytuacji 
z tego względu, że prędkość krytyczna otrzymana została w wyniku bezpośredniego pomiaru, w którym 
widoczny był skutek działania wiatru, tzn. przewrócenie się wagonu.  

Na podstawie zaprezentowanych wykresów zauważa się, że w większości przypadków najniższe 
prędkości krytyczne osiągane są przy zastosowaniu procedury obliczeniowej zgodnie z (PN-EN 14067-

0

20

40

60

80

0 20 40 60 80 100

V
a

[m
/s

]

β[°]

Konfiguracja B, t0

tunel, B, t0, w1

tunel, B, t0, w2

EN, aq=0,4

EN, aq=0,8

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100

V
a

[m
/s

]

β[°]

Konfiguracja B, t2

tunel, B, t2, w1

tunel, B, t2, w2

EN, aq=0,4

EN, aq=0,8

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100

V
a

[m
/s

]

β[°]

Konfiguracja B, t4

tunel, B, t4, w1

tunel, B, t4, w2

EN, aq=0,4

EN, aq=0,8



163 
 

6, 2010), zakładając oszacowany współczynnik momentu aerodynamicznego pojazdu (EN). Natomiast 
nieco wyższe są prędkości krytyczne uzyskane w pomiarach prędkości krytycznej w tunelu 
aerodynamicznym (tunel) oraz na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej (tunel/EN). 
Prędkości krytyczne w sytuacji tunel oraz tunel/EN są na podobnym poziomie.  

Równanie szacujące zakłada zatem znaczny margines bezpieczeństwa, jednak tylko w przypadku 
konfiguracji A. W przypadku konfiguracji B niższe prędkości krytyczne w sytuacji EN uzyskane zostały 
jedynie dla terenu o najniższej turbulencji (t0). Natomiast w przypadku konfiguracji B, w sytuacji t2 i t4 
prędkość krytyczna była w przypadku badań (tunel) na podobnym poziomie jak w przypadku obliczeń 
według EN, a w niektórych przypadkach (niskie kąty �) była nawet niższa. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że stosując równanie szacujące nie uwzględnia się chropowatości terenu. Biorąc pod uwagę, że 
prędkości krytyczne wiatru są najniższe dla niskich kątów �, to należy szczególnie zwrócić uwagę na 
tę sytuację.   

a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Rys. 11.15. Krzywe prędkości krytycznej (��) uzyskane w sytuacji EN, B�=0 �Âg oraz w sytuacji tunel, w1 w konfiguracjach 

bez przechyłki (A, C, E) dla poszczególnych kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

W celach porównawczych na rys. 11.15-11.16 zestawiono również wykresy krzywych prędkości 
krytycznej uzyskane dla badanych w tunelu aerodynamicznym (tunel) konfiguracji linii kolejowej (A, B, 
C, D, E) w przypadku wagonu pojedynczego (w1) oraz krzywych wyznaczonych na podstawie (PN-
EN 14067-6, 2010) z użyciem równania szacującego (EN) dla 3 wartości niezrównoważonego 
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przyspieszenia bocznego (B�=0 �Âg, B�=0,4 
�Âg, B�=0,85 

�Âg). Wykresy przedstawiono osobno dla 

różnych kategorii terenu (t0, t2, t4), biorąc pod uwagę konfiguracje linii kolejowej bez przechyłki 
(tunel: A, C, E; EN, aq=0) oraz z przechyłką (tunel: B, D; EN, aq=0,4 oraz EN, aq=0,85). 

a) 

 
b) 

 
c) 

 

Rys. 11.16. Krzywe prędkości krytycznej (��) uzyskane w sytuacji EN, B�=0,4 
�Âg  i B�=0,85 

�Âg oraz w sytuacji tunel, w1 

w konfiguracjach z przechyłką (B, D) dla poszczególnych kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Analizując wyniki przedstawione na rys. 11.15-11.16 można zauważyć, że prędkości krytyczne 
w przypadku konfiguracji C (nasyp) oraz D (nasyp z przechyłką) są mniejsze od tych obliczonych na 
podstawie procedury normowej (EN). Szczególnie jest to zauważalne przy niskich kątach β oraz dla 
terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4). 

Poniżej przedstawiono podsumowanie dotyczące porównania stopnia bezpieczeństwa metod 
wyznaczania prędkości krytycznej. Stosując procedurę obliczeniową zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 
i obliczając współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego na podstawie równania szacującego 
(sytuacja EN) można zauważyć, że: 

• W przypadku podstawowej konfiguracji toru pojedynczego zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) 
(w przeprowadzonych badaniach prędkości krytycznej odpowiadała jej konfiguracja A) 
prędkości krytyczne wyznaczone są ze znacznym marginesem bezpieczeństwa związanym 
z szacunkowym charakterem metody.  
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• W przypadku konfiguracji toru pojedynczego z przechyłką (w przeprowadzonych badaniach 
prędkości krytycznej odpowiadała jej konfiguracja B) i kategorii terenu o wyższej turbulencji 
(t2, t4) wyznaczone prędkości krytyczne mogą być nieco za duże, jeśli obliczenia wykonywane 

były dla niezrównoważonego przyspieszenia bocznego B�=0,4 �Âg. Ze względów 

bezpieczeństwa, stosując tę procedurę w przypadku konfiguracji toru pojedynczego 
z przechyłką, powinno się zastosować w obliczeniach wyższą wartość przyspieszenia bocznego B�=0,85 �Âg.  

• Przy niskich kątach � i przy kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4) prędkości krytyczne 
mogą być nieco za duże. Związane jest to z brakiem uwzględnienia chropowatości terenu 
w procedurze obliczeniowej w sytuacji EN.  

• Nie można wyznaczyć prędkości krytycznej dla nasypu lub nasypu z przechyłką, które są 
konfiguracjami najbardziej niebezpiecznymi ze względu na ryzyko przewrócenia się pojazdu 
szynowego spowodowanego przez wiatr boczny. 

Z kolei stosując przy wyznaczaniu prędkości krytycznej procedurę obliczeniową zgodnie z (PN-
EN 14067-6, 2010) i określając współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego w badaniach na 
wadze aerodynamicznej (sytuacja tunel/EN) zauważa się, że otrzymane prędkości krytyczne są na 
podobnym poziomie do tych wyznaczonych w wyniku bezpośrednich badań prędkości krytycznej 
(sytuacja tunel).  

Analizując wyniki otrzymane z pomiarów na wadze aerodynamicznej należy zwrócić jednak uwagę 
na problemy związane z samymi badaniami. Ze względu na brak uwzględniania ruchu pojazdu podczas 
badań w tunelu aerodynamicznym prędkości krytyczne wyznaczane są dla względnych kątów napływu 
wiatru β. Z kolei najbardziej niekorzystne działanie wiatru następuje przy kątach napływu wiatru 
βw=45°÷60° odpowiadających względnym kątom napływu wiatru β=10°÷30°. Pomiar na wadze 
aerodynamicznej przy kątach β=10°÷30° wiąże się z drganiami i skręcaniem modelu do badań, co może 
wpływać na błędy pomiarowe. Z tego powodu w przeprowadzonych badaniach nie wykonano pomiarów 
dla niższych kątów β niż 30°.   

Ponadto, w (Peters, 2004) wykazano, że współczynniki wyznaczane na różnych wagach 
aerodynamicznych i w różnych tunelach aerodynamicznych mogą znacznie różnić się od siebie. 
Spowodowane może to być między innymi problemem z właściwym montażem modelu na wadze 
aerodynamicznej.  

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski proponuje się wyznaczanie prędkości krytycznej wiatru na 
podstawie bezpośrednich pomiarów w tunelu aerodynamicznym. Metoda ta jest najbardziej pewna 
i niesie ze sobą najmniejsze ryzyko wyznaczenia zbyt wysokiej prędkości krytycznej, co wiązałoby się 
z sytuacją niebezpieczną ze względu na ryzyko przewrócenia się pojazdu szynowego pod wpływem 
wiatru bocznego.   
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12. Wpływ pr ędkości poruszania się pojazdu na jego bezpieczeństwo  

Podczas pomiarów w tunelu aerodynamicznym wyznaczona została względna prędkość 
krytyczna (��) przy  względnych kątach napływu wiatru (β). W rzeczywistości prędkość ta wynika 
z prędkości wiatru (��), prędkości poruszającego się pojazdu (�
�) i kąta napływu wiatru (��), zgodnie 
z zależnościami (11.11, 11.12).  

Na rys. 12.1-12.3 przedstawiono krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) w skali rzeczywistej 
w funkcji kąta napływu wiatru (��) przy różnej projektowej prędkości poruszania się pojazdu 
(�
�=120km/h, �
�=100 km/h oraz �
�=80 km/h), otrzymane na podstawie badań prędkości krytycznej 
w tunelu aerodynamicznym w konfiguracji A, dla terenu o niskiej (t0) oraz wysokiej turbulencji (t2, t4) 
przy różnej liczbie wagonów (w1, w2, w1+2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Rys. 12.1. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ projektowej prędkości poruszania się 

pojazdu (�
�) otrzymane dla konfiguracji A, t0 w sytuacji: w1 (a), w2 (b), w1+2 (c) 

a) 

 

b) 

 

Rys. 12.2. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ projektowej prędkości poruszania się 
pojazdu (�
�) otrzymane dla konfiguracji A, t2 w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

 

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t0, w1

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t0, w2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t0, w1+2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t2, w1

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

84

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t2, w1+2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h



167 
 

a) 

 

b) 

 

Rys. 12.3. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 
otrzymane dla konfiguracji A, t4 w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

Na podstawie zaprezentowanych wykresów dla konfiguracji A zauważa się, ze przy większej liczbie 
wagonów nie widać znacznego wpływu projektowej prędkości poruszania się pojazdu (�
�) na prędkość 
krytyczną wiatru (��), zarówno w przypadku terenu o niskiej (t0), jak i wysokiej turbulencji (t2, t4).  
Aby potwierdzić ten wniosek na rys. 12.4 i rys. 12.5 zaprezentowano wykresy prędkości krytycznej 
wiatru (��) dla różnej liczby wagonów w przypadku konfiguracji C. Ze względu na to, że wykresy dla 
obu kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4) przedstawiają podobne zależności, wyniki dla 
konfiguracji C zostały zaprezentowane jedynie w przypadku t0 i t4. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Rys. 12.4. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 

otrzymane dla konfiguracji C, t0 w sytuacji: w1 (a), w2 (b), w1+2 (c) 

 

 

 

 

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t4, w1

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

84

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja A, t4, w1+2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja C, t0, w1

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja C, t0, w2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h

4

24

44

64

0 50 100 150

V
w

[m
/s

]

βw [°]

Konfiguracja C, t0, w1+2

Vtr=120 km/h Vtr=100 km/h
Vtr=80 km/h



168 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Rys. 12.5. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 

otrzymane dla konfiguracji C, t4 w sytuacji: w1 (a), w2 (b), w1+2 (c) 

Wykresy przedstawione dla konfiguracji C potwierdzają wcześniejszy wniosek, że wpływ 
projektowej prędkości poruszania się pojazdu (�
�) na prędkość krytyczną wiatru (��) jest w przypadku 
większej liczby wagonów niewielki.  

W celach porównawczych na rys. 12.6-12.8 przedstawiono również krzywe prędkości krytycznej 
wiatru (��) wyznaczone przy różnych prędkościach poruszania się pojazdu (�
�) dla pozostałych 
konfiguracji (B, D, E) branych pod uwagę w badaniach prędkości krytycznej w tunelu 
aerodynamicznym. Wykresy dotyczą sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz kategorii terenu o niskiej 
(t0) i wysokiej turbulencji (t4). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 12.6. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 
otrzymane dla konfiguracji B, w1 w sytuacji: t0 (a), t4 (b) 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 12.7. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 
otrzymane dla konfiguracji D, w1 w sytuacji: t0 (a), t4 (b) 

a) 

 

b) 

 

Rys. 12.8. Krzywe prędkości krytycznej wiatru (��) uwzględniające wpływ prędkości poruszania się pojazdu (�
�) 
otrzymane dla konfiguracji E, w1 w sytuacji: t0 (a), t4 (b) 

Na podstawie zaprezentowanych wykresów można zauważyć, że mniejsza prędkość poruszania się 
pojazdu (�
�) wpływa na przesunięcie się krzywej prędkości krytycznej wiatru (��) nieco w lewo 
i w górę w stosunku do krzywej dla �
�=120 km/h, co związane jest z zależnością między prędkością 
pojazdu (�
�), prędkością wiatru (��) oraz kątem napływu wiatru (��). Powoduje to, że w zależności 
od prędkości poruszania się pojazdu zmienia się zakres kątów napływu wiatru, dla których osiągane są 
najniższe prędkości krytyczne wiatru. Można zauważyć, że im niższa jest prędkość poruszania się 
pojazdu tym niższy jest zakres kątów napływu wiatru, dla którego pojawiają się minimalne prędkości 
krytyczne wiatru.  

 Należy również zauważyć ogólną zależność, że im wyższa jest prędkość poruszania się pojazdu, 
tym prędkości krytyczne wiatru są niższe (sytuacja bardziej niekorzystna). Zależność ta jest szczególnie 
widoczna dla terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4).  
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13. Propozycja określenia prędkości krytycznej 

13.1. Wyznaczenie współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego 
pojazd na podstawie pomiarów prędkości krytycznej  

W rozdziale 7.3 zaproponowano definicję współczynnika aerodynamicznego momentu 
przewracającego pojazd, który można wyznaczyć na podstawie pomiarów prędkości krytycznej 
w następujący sposób (por. (7.30)): 

 .����,�����	
 =  .z fyc��,t`uv�  (13.1) 

gdzie:  .z = .zDgdef̀ cwg �h – bezwymiarowy współczynnik momentu utrzymującego pojazd ,  fyt`uv = fyt`uv
f`cw  

– bezwymiarowa prędkość krytyczna wiatru, �� – gęstość powietrza atmosferycznego, ���� – prędkość 

referencyjna, przyjęto ���� = 22 �Â , ! – powierzchnia boczna pojazdu, H – wysokość odniesienia 

pojazdu, ����	
 – prędkość krytyczna wiatru. 
Definicja (13.1) współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd wynika 

z zachowania równości momentu utrzymującego pojazd i momentu przewracającego pojazd, która 
występuje w sytuacji granicznej przewrócenia się pojazdu: 

�" = �����,�����	
 → �" =  .����,�����	
 12 ��H����	
I�!T (13.2) 

Współczynnik  .����,�����	
 , który w dalszej części będzie dla uproszczenia nazywany 
współczynnikiem  �, uwzględnia zatem zarówno wpływ oddziaływań aerodynamicznych, jak 
i zabezpieczenie związane z możliwą nierównością momentu utrzymującego pojazd (�") i momentu 

przewracającego pojazd (�����,�����	
 ). Należy bowiem pamiętać, że każda z zastosowanych procedur do 
wyznaczenia prędkości krytycznej wiatru (PN-EN 14067-6, 2010, TSI, 2008/232/WE) ma pewne 
zabezpieczenie, tzn. bierze się pod uwagę, że przewrócenie się pojazdu może nastąpić wcześniej niż 
zostanie przekroczony momentu utrzymujący pojazd.  

Współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd ( �) wyznaczono zgodnie ze 
wzorem (13.1) używając wyników pomiarów prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym. 
Zdecydowano, że zostanie on obliczony na podstawie wyników uzyskanych w przypadku sytuacji 
dwóch wagonów (w2). Sytuacja ta jest bardziej rzeczywista niż sytuacja wagonu pojedynczego (w1), 
a bardziej zachowawcza przy niższych kątach � niż sytuacja wagonu z atrapami (w1+2). Przy wyższych 
kątach � różnice między sytuacjami w2 oraz w1+2 są niewielkie. Ponadto wyniki prędkości krytycznej 
w sytuacji w2 zostały uzyskane dla wszystkich konfiguracji linii kolejowej, natomiast w sytuacji w1+2 
tylko dla wybranych konfiguracji.  

Następnie zaproponowano, aby do wartości współczynnika  � wyznaczonych na podstawie 
pomiarów prędkości krytycznej dopasować krzywe współczynnika  � opisane równaniem 
kwadratowym: 

 �(�) = B ¨ �100¬� + ° ¨ �100¬ + ] (13.3) 

Krzywe współczynnika  � określone zgodnie z równaniem (13.3) wyznaczono dla poszczególnych 
konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) i różnych kategorii terenu (t0, t2/t4). Ze względu na brak 
znaczących różnic i stałej zależności między wynikami współczynnika  � dla kategorii terenu t2 i t4 
zdecydowano, że krzywa współczynnika  � zostanie wyznaczona dla dwóch rodzajów terenu: terenu 
o niskiej turbulencji (t0) oraz terenu o wysokiej turbulencji (t2/t4).  
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Na postawie wyników badań w tunelu aerodynamicznym dobrano krzywą współczynnika  � 
wyznaczając parametry równania kwadratowego (B, °, ]). Następnie sprawdzono maksymalną różnicę 
pomiędzy wartościami współczynnika  � określonymi na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym 
a wartościami współczynnika  � oszacowanymi na podstawie przyjętych krzywych. Na podstawie tej 
różnicy skorygowano współczynnik c równania kwadratowego tak, aby wartości współczynnika  � 
oszacowane na podstawie równania kwadratowego nie były mniejsze niż wartości współczynnika  � 
otrzymane z badań. W wyniku tego krzywa współczynnika  � przesunięta została w górę, a parametr c 
równania kwadratowego został zwiększony o wartość maksymalnej różnicy wyznaczonej w sposób 
opisany powyżej. Procedurę tą przeprowadzono biorąc pod uwagę wartości współczynnika  � 
uzyskane z badań w tunelu aerodynamicznym dla terenu o niskiej (t0) i wysokiej (t2/t4) turbulencji.  

Parametry równania kwadratowego: B, ° i ], określone dla poszczególnych sytuacji pomiarowych 
oraz wartości współczynnika determinacji (1�) zostały zestawione w tab. 13.1. Współczynnik 
determinacji (1�), który jest miarą dopasowania krzywej współczynnika  � do wyników badań, 
dotyczy krzywej współczynnika  � przed korektą związaną ze zmianą parametru c.  

Tab. 13.1. Zestawienie współczynnika determinacji (1�) oraz parametrów równania kwadratowego służących do 
wyznaczenia krzywej współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd ( �) 

Konfiguracja 
Kategoria 

terenu 
 � = B ¨ �100¬� + b ¨ �100¬ + ] 1� 

a b c 

Tor pojedynczy (A) 
t0 -1.21 1.69 -0.06 0,99 

t2/t4 -0.72 1.21 0.17 0,97 

Tor pojedynczy 
z przechyłką (B) 

t0 -1.32 2.14 -0.06 0,99 

t2/t4 -1.78 2.73 0.02 0,97 

Nasyp (C) 
t0 -1.73 2.63 0.01 0,97 

t2/t4 -2.07 3.00 0.04 0,99 

Nasyp z przechyłką (D) 
t0 -2.53 3.76 0.08 0,97 

t2/t4 -2.13 3.72 0.31 0,94 

Wiadukt ( E) 
t0 -1.89 2.72 -0.07 0,99 

t2/t4 -1.57 2.51 0.07 0,97 

Na rys. 13.1 przedstawiono wykresy współczynnika  � opisanego równaniem kwadratowym (13.3) 
z zastosowaniem parametrów zestawionych w tab. 13.1 (oznaczenie: wzór) wraz z wynikami 
współczynnika  � otrzymanymi na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym zgodnie 
z równaniem (13.1) (oznaczenie: badania) w konfiguracji A, B, C, D, E dla kategorii terenu o niskiej 
turbulencji (t0) oraz wysokiej turbulencji (t2, t4, t2/t4). Zauważa się bardzo dobre dopasowanie 
krzywych współczynnika  � do wyników badań. 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 
Rys. 13.1. Krzywa współczynnika  � w konfiguracji: toru pojedynczego (a), toru pojedynczego z przechyłką (b), nasypu (c), 

nasypu z przechyłką (d), wiaduktu (e) 

Na podstawie wykresów współczynnika  � przedstawionych na rys. 13.1 można zauważyć, że 
krzywa współczynników  � rośnie do kąta �=60°÷70°, a następnie jej wartość stabilizuje się na tym 
samym poziomie lub nieco maleje wraz ze wzrostem kąta �. Ponadto współczynnik  � jest większy dla 
terenu o wyższej turbulencji (t2/t4) niż dla terenu o niższej turbulencji (t0). Warto jednak zwrócić uwagę 
na to, że charakter krzywych współczynnika  � dla terenu o niższej i wyższej turbulencji jest podobny. 

13.2. Prognozowanie prędkości krytycznych na podstawie przyjętych krzywych 
współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd 

Stosując współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd  �wyznaczony przy 
pomocy wzoru (13.3) z uwzględnieniem parametrów równania kwadratowego zestawionych w tab. 13.1 
oszacowano prędkości krytyczne (��) dla danej konfiguracji linii kolejowej i kategorii terenu. Prędkości 
krytyczne obliczone zostały na podstawie równania (13.2), używając danych dotyczących 
analizowanego wagonu towarowego. Prędkości te porównano następnie z wynikami badań prędkości 
krytycznej w tunelu aerodynamicznym. Otrzymane wartości przedstawione zostały na rys. 13.2-13.6.  

Na podstawie wyników zaprezentowanych na rys. 13.2-13.6 zauważa się, że różnica między 
prędkościami krytycznymi wyznaczonymi z badań w tunelu aerodynamicznym oraz prędkościami 
krytycznymi oszacowanymi na postawie krzywej współczynnika  � określonej zgodnie ze 
wzorem (13.3) jest niewielka. Biorąc to pod uwagę, proponowany sposób wyznaczenia prędkości 
krytycznej na podstawie współczynnika  � określonego w formie równania kwadratowego, zależnego 
od kąta �, konfiguracji linii kolejowej i chropowatości terenu, może być używany w ocenie działania 
wiatru bocznego na analizowany wagon towarowy.  
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a) 

 
b) 

 

Rys. 13.2. Krzywa prędkości krytycznej (��) w konfiguracji toru pojedynczego (A), dla terenu o turbulencji: niskiej (t0) (a), 
wysokiej (t2/t4) (b) 

a) 

 
b) 

 

Rys. 13.3. Krzywa prędkości krytycznej (��) w konfiguracji toru pojedynczego z przechyłką (B), dla terenu o turbulencji 
niskiej (t0) (a), wysokiej (t2/t4) (b) 
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a) 

 
 
b) 

 

Rys. 13.4. Krzywa prędkości krytycznej (��) w konfiguracji nasypu (C), dla terenu o turbulencji: niskiej (t0) (a), 
wysokiej (t2/t4) (b) 

a) 

 
b) 

 

Rys. 13.5. Krzywa prędkości krytycznej (��) w konfiguracji nasypu z przechyłką (D), dla terenu o turbulencji: niskiej (t0) (a), 
wysokiej (t2/t4) (b) 
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a) 

 
 
b) 

 

Rys. 13.6. Krzywa prędkości krytycznej (��) w konfiguracji wiaduktu (E), dla terenu o turbulencji: niskiej (t0) (a), 
wysokiej (t2/t4) (b) 

Krzywa współczynnika  � została wyznaczona jedynie dla badanego wagonu towarowego. Jednak 
proponuje się, aby w przyszłości podobne krzywe zostały wyznaczone dla szeregu pojazdów szynowych 
różniących się: geometrią, położeniem środka ciężkości oraz masą. Współczynnik  � 
charakteryzowałby wówczas dany pojazd pod względem aerodynamicznym. Dopiero na podstawie 
obszernego zbioru danych możliwe będzie uogólnienie wzoru na współczynnik  �, biorąc pod uwagę 
różne konstrukcje pojazdów szynowych, konfiguracje linii kolejowej oraz chropowatość terenu.  

Zatem, gdyby nowy projektowany pojazd szynowy odpowiadał pod względem charakterystyki 
aerodynamicznej pojazdowi, dla którego wyznaczono już krzywą współczynnika  �, można by na jej 
podstawie oszacować jego prędkość krytyczną. Do prognozowania prędkości krytycznej używany byłby 
wtedy tylko jeden współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd  �, co znacznie 
uprościłoby obliczenia. Pozwoliłoby także na pozbycie się niepewności związanych z pomiarem 
współczynników aerodynamicznych na wadze aerodynamicznej. 
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14. Podsumowanie i wnioski końcowe 

14.1. Współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd 

Teza 1:  

Współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd może zostać 
wyznaczony na podstawie pomiaru prędkości krytycznej jego przewracania się, 
określonej w badaniach modelowych w tunelu aerodynamicznym. 

Wyznaczenie prędkości krytycznej bezpośrednio z badań modelowych w tunelu 
aerodynamicznym może być jedną z metod określenia stabilności pojazdów szynowych ze względu na 
działanie silnego wiatru bocznego.  

Porównanie prędkości krytycznych otrzymanych na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym 
oraz zgodnie z procedurą proponowaną w (PN-EN 14067-6, 2010) wykazało, że: 

• użycie współczynników aerodynamicznych z badań na wadze aerodynamicznej powoduje 
uzyskanie prędkości krytycznych zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) bardzo podobnych do tych 
otrzymanych w trakcie badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym. 
W podstawowych badaniach współczynników aerodynamicznych proponowanych w (PN-
EN 14067-6, 2010) nie uwzględnia się jednak innych konfiguracji linii kolejowej niż 
pojedynczy tor kolejowy. Ponadto nie bierze się pod uwagę chropowatości terenu.  

• stosując współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego uzyskany na podstawie 
równania szacującego zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) wyznaczana jest stosunkowo niska 
prędkość krytyczna, co oznacza duży zapas bezpieczeństwa, jednak jedynie w sytuacji toru 
pojedynczego. Równanie szacujące nie uwzględnia ważnych parametrów ze względu na 
zjawisko przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru bocznego, takich 
jak chropowatość terenu i konfiguracja linii kolejowej. Stąd prędkość krytyczna w sytuacji 
najbardziej niekorzystnej ze względu na działanie wiatru nie jest wyznaczana.  

Określenie prędkości krytycznej na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym jest proste – 
należy jedynie odpowiednio odwzorować w modelu do badań istotne dla zjawiska cechy pojazdu, takie 
jak: geometria, masa, położenie środka ciężkości. Prędkość krytyczna otrzymywana jest bezpośrednio 
z pomiaru, a efekt działania wiatru (przewrócenie się wagonu) jest widoczny podczas badania.  

Zatem proponuje się  wyznaczyć prędkość krytyczną w badaniach w tunelu aerodynamicznym, 
obserwując moment przewrócenia się pojazdu szynowego. Prędkość, przy której zjawisko wystąpi 
powinna być mierzona na wysokości odpowiadającej wysokości 10 m w naturze. Znając prędkość 
krytyczną na wysokości 10 m, można byłoby porównywać ją z prędkościami podmuchu wiatru 
rejestrowanymi na stacjach meteorologicznych, dla których pomiar odbywa się również na 
wysokości 10 m. 

Proponuje się, aby na podstawie prędkości krytycznej zmierzonej bezpośrednio w tunelu 
aerodynamicznym wyznaczyć współczynnik aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd. 
Współczynnik ten byłby określony dla pojazdu szynowego o danej charakterystyce aerodynamicznej 
i zależałby od parametrów opisujących trasę przejazdu, tzn. chropowatości terenu, konfiguracji linii 
kolejowej.  

Metoda wyznaczenia współczynnika aerodynamicznego momentu przewracającego pojazd na 
podstawie prędkości krytycznej wydaje się być bardziej bezpieczna niż pomiary współczynników 
aerodynamicznych na wadze aerodynamicznej. Związane jest to z tym, że pomiary takie mogą być 
niedokładne ze względu na problemy z właściwym mocowaniem modelu do badań na wadze 
aerodynamicznej oraz z niepewnością pomiarów niektórych współczynników aerodynamicznych. 
W proponowanej metodzie prędkość krytyczna byłaby uzależniona tylko od jednego współczynnika. 
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Podsumowując, bezpośrednie pomiary prędkości krytycznej  są metodą odpowiednią, bardziej 
dokładną i prostszą niż pośrednie wyznaczenie prędkości krytycznej na podstawie procedury 
przedstawionej w (PN-EN 14067-6, 2010) z użyciem równania szacującego lub współczynników 
wyznaczonych na wadze aerodynamicznej.  

Ponadto, metodologia wyznaczania prędkości krytycznej proponowana w (PN-EN 14067-6, 2010) 
dostosowana jest jedynie do terenu o bardzo niskiej turbulencji, a podstawową konfiguracją linii 
kolejowej jest tor pojedynczy. Jak wykazano w badaniach prędkości krytycznej w tunelu 
aerodynamicznym, oceniając stabilność aerodynamiczną pojazdu szynowego należałoby jednak 
uwzględnić wpływ innych czynników na prędkość krytyczną.  

14.2. Wpływ różnych parametrów na prędkość krytyczną 

Teza 2:  

Wystąpienie zjawiska przewracania się wagonów towarowych przy silnym wietrze 
bocznym zależy w dużym stopniu od konfiguracji linii kolejowej, chropowatości 
terenu otaczającego trasę pojazdu oraz prędkości, z jaką porusza się pojazd  

Konfiguracja linii kolejowej 
Zgodnie z wynikami badań prędkości krytycznej  w tunelu aerodynamicznym najbardziej korzystna 

konfiguracja linii kolejowej to ta, gdy pojazd szynowy porusza się po torze pojedynczym. Wówczas 
osiągane są najwyższe prędkości krytyczne. Należy zwrócić uwagę, że jest to podstawowa konfiguracja 
pomiarowa zgodnie z normą europejską (PN-EN 14067-6, 2010), uwzględniana przy wyznaczaniu 
współczynników aerodynamicznych do określenia prędkości krytycznej wiatru. 

 Mniej korzystna jest sytuacja toru pojedynczego z przechyłką oraz wiaduktu. Następnie, nieco 
niższe prędkości krytyczne zostały osiągnięte dla konfiguracji nasypu. Najbardziej niekorzystna jest 
sytuacja, gdy wagon znajduje się na nasypie z przechyłką. Zależności pomiędzy prędkościami 
krytycznymi osiąganymi w poszczególnych konfiguracjach są zachowywane w całym zakresie 
względnych kątów napływu wiatru. 

Należy również zauważyć, że duża różnica pomiędzy wynikami otrzymanymi dla konfiguracji 
z przechyłką i bez przechyłki świadczy o jej znacznym wpływie na osiąganą prędkość krytyczną. 

Chropowatość terenu 
Na podstawie wyników badań prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym zauważono, że im 

wyższa turbulencja, tym  osiągana prędkość krytyczna jest niższa. Przy niższych względnych kątach 
napływu wiatru wpływ kategorii terenu na prędkość krytyczną jest wyraźny. Przy wyższych względnych 
kątach napływu wiatru różnice między prędkościami krytycznymi przy różnej turbulencji nie są tak 
znaczące.  

Zatem nieuwzględnienie różnych chropowatości terenu w podstawowych badaniach pojazdu 
szynowego według (PN-EN 14067-6, 2010) może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji ze względu 
na ryzyko jego przewrócenia się pod wpływem wiatru bocznego. 

Prędkość poruszania się pojazdu 
Wyższa prędkość poruszania się pojazdu sprawia, że jest on bardziej narażony na przewrócenie 

się pod wpływem silnego wiatru bocznego. Wpływ ten jest zauważalny szczególnie w przypadku terenu 
o wysokiej turbulencji.  

Prędkość poruszania się pojazdu wpływa również na to, jaki zakres kątów napływu wiatru jest 
najbardziej niekorzystny ze względu na zjawisko przewracania się pojazdów szynowych. Przy niższych 
prędkościach poruszania się pojazdu najmniejsze prędkości krytyczne wiatru występują przy niższym 
zakresie kątów napływu wiatru niż w przypadku wyższych prędkości poruszania się pojazdu.    

Strona nawietrzna/ zawietrzna 
Wyniki badań prędkości krytycznej wskazują na to, że bardziej niekorzystna ze względu na ryzyko 

przewrócenia się wagonu pod wpływem wiatru jest sytuacja, gdy znajduje się on po stronie nawietrznej 
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nasypu lub wiaduktu. W zdecydowanej większości przypadków mniejszą prędkość krytyczną osiągnięto 
dla pojazdu znajdującego się po stronie nawietrznej niż zawietrznej. 

Względny kąt napływu wiatru 
Badania prędkości krytycznej potwierdzają wnioski innych autorów (Bhadra et al., 2017, Gohlke et 

al., 2007), że największe ryzyko przewrócenia się wagonu pod wpływem wiatru występuje przy 
względnych kątach napływu wiatru z zakresu 45°÷60°. W większości przypadków najniższa prędkość 
krytyczna osiągana była przy kącie 50°. Przy wyższych względnych kątach napływu wiatru prędkości 
krytyczne miały podobną wartość lub były nieco wyższe.  

Masa i środek ciężkości 
Badania prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym potwierdzają, że mniejsza masa modelu 

(przy tym samym położeniu środka ciężkości) powoduje niższe prędkości krytyczne. Zauważono także, 
że poprzeczne przesunięcie środka ciężkości wagonu z obciążeniem w stronę zawietrzną sprawia, że 
może być on tak samo podatny na wpływy aerodynamiczne jak wagon bez obciążenia. W związku z tym 
ryzyko przewrócenia się pod wpływem silnego wiatru bocznego wagonu z niewielkim ładunkiem, który 
nie jest odpowiednio zabezpieczony (przez co może się przesunąć w stronę zawietrzną pojazdu) jest 
równie wysokie, jak w przypadku wagonu nieprzewożącego ładunku.  

Liczba wagonów 
Zauważa się znaczny wpływ liczby wagonów w ciągu pojazdu na osiągane prędkości krytyczne. 

Przy niskich względnych kątach napływu wiatru najbardziej niekorzystna sytuacja występuje 
w przypadku mniejszej liczby wagonów. Może być to spowodowane tym, że w przypadku większej 
liczby wagonów, wzajemnie się one osłaniają. Dla wyższych względnych kątów napływu wiatru 
większa liczba wagonów powoduje mniejszą prędkość krytyczną. Powodem może być to, że większa 
liczba wagonów zmienia charakter opływu powietrza wokół całego ciągu pojazdów przez co zwiększa 
się oddziaływanie aerodynamiczne na wagony i ich przewrócenie się następuje przy niższej prędkości.  

Prowadząc badania w tunelu aerodynamicznym powinno się uwzględnić ciąg pojazdów o większej 
liczbie wagonów, ponieważ sytuacja ta jest bliższa rzeczywistości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
aby model do badań nie był zbyt duży, ponieważ wówczas efekt blokady przepływu powietrza może 
wpłynąć na wynik badania.  

Długość nasypu 
Wpływ długości nasypu na prędkość krytyczną najbardziej widoczny był dla względnych kątów 

napływu wiatru 10° i 20°, dla których bardziej niekorzystna była sytuacja nasypu dłuższego. Natomiast 
przy kącie 30° wpływ długości nasypu na prędkości krytyczne był mniejszy i zależał od konfiguracji 
linii kolejowej. 

Prowadząc badania w tunelu aerodynamicznym dla konfiguracji nasypu oraz wiaduktu przy 
względnych kątach napływu wiatru 10° i 20° powinno się uwzględnić wydłużony nasyp, symulujący 
nieskończenie długi nasyp w rzeczywistości. 

14.3. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego 

Teza 3:  

Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się 
pod wpływem silnego wiatru bocznego powinna zostać przeprowadzona dla różnych 
konfiguracji linii kolejowej, z uwzgl ędnieniem sytuacji najbardziej niekorzystnej 

Norma europejska (PN-EN 14067-6, 2010) jako podstawową konfigurację pomiarową w badaniach 
współczynników aerodynamicznych w tunelu aerodynamicznym uwzględnia pojedynczy tor kolejowy 
z podsypką i szynami. Przedstawione zostały również dodatkowe konfiguracje, które mogą zostać 
sprawdzone podczas badań. Wśród nich znajduje się konfiguracja standardowego nasypu kolejowego 
o wysokości 6 m. Uwzględnienie tej konfiguracji nie jest jednak obligatoryjne podczas badań.  
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Określenie współczynników aerodynamicznych na podstawie pomiarów na wadze aerodynamicznej 
jest konieczne tylko w przypadku stosowania pełnej metody oceny stateczności wagonu towarowego ze 
względu na wiatr boczny. Używając metodę uproszczoną wystarczy określić współczynnik 
aerodynamicznego momentu obrotowego na podstawie analizy numerycznej lub wyznaczyć go na 
podstawie równania szacującego. Stosując równanie szacujące nie uwzględnia się innych konfiguracji 
linii kolejowej niż tor pojedynczy lub tor pojedynczy z przechyłką.  

Jak wykazały badania prędkości krytycznej to sytuacja nasypu i nasypu z przechyłką jest najbardziej 
niekorzystna, jeśli chodzi o zjawisko przewracania się pojazdów szynowych pod wpływem silnego 
wiatru bocznego. W związku z tym stosowanie metodologii proponowanej w (PN-EN 14067-6, 2010) 
(szczególnie metody uproszczonej) do określenia prędkości krytycznej wiatru może okazać się 
niebezpieczne, ponieważ nie zostały w niej uwzględnione najbardziej niekorzystne konfiguracje linii 
kolejowej.  

Na podstawie przeprowadzonych badań prędkości krytycznej sugeruje się, aby ocena 
bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod wpływem silnego 
wiatru bocznego uwzględniała różne konfiguracje linii kolejowej, biorąc pod uwagę sytuację 
najbardziej niekorzystną, tzn. konfigurację nasypu oraz konfigurację nasypu z przechyłką. Ponadto 
konfiguracje te powinny zostać włączone jako podstawowe konfiguracje, które należy przebadać przy 
ocenie bezpieczeństwa wagonu towarowego zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010). 

14.4. Rekomendacje do dalszych badań  

Mimo szerokiego zakresu przeprowadzonych badań prędkości krytycznej w tunelu 
aerodynamicznym, w celu dokładniejszej analizy zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod 
wpływem silnego wiatru bocznego należałoby kontynuować badania.  

Przeprowadzone badania w tunelu aerodynamicznym dotyczyły wybranego wagonu towarowego. 
Podobne badania warto byłoby przeprowadzić również dla innych pojazdów szynowych, tak aby 
określić wpływ na prędkość krytyczną: geometrii pojazdu, położenia środka ciężkości, masy, itp. Dzięki 
temu można byłoby ustalić zestawy wzorów na współczynnik aerodynamicznego momentu 
przewracającego pojazd przy różnych parametrach, ważnych ze względu na zjawisko wywracania się 
pojazdów pod wpływem wiatru bocznego.    

Dodatkowo należałoby rozważyć zmniejszenie ryzyka przewrócenia się pojazdu poprzez 
zastosowanie dodatkowych współczynników bezpieczeństwa przy wyznaczaniu prędkości krytycznej 
wiatru. Należałoby wówczas określić wartość tego współczynnika i uzależnić ją np. od konfiguracji linii 
kolejowej, chropowatości terenu, strat związanych z wystąpieniem zjawiska w przypadku danego 
pojazdu, itp. 

Minimalna prędkość krytyczna wiatru osiągana jest przy względnym kącie napływu wiatru 
z zakresu 10°÷30°. Ze względu na większą niepewność badań przy tym zakresie kątów, należałoby 
przeprowadzić dla nich więcej pomiarów prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym. Ponadto 
rekomenduje się, aby zmiana kąta w tym zakresie wynosiła mniej niż 10°. 

Wpływ długości nasypu na wyniki badań prędkości krytycznej powinien również zostać dokładniej 
zbadany w przypadku konfiguracji nasypu, nasypu z przechyłką oraz wiaduktu. Należałoby sprawdzić, 
przy jakiej długości nasypu oraz dla jakiego względnego kąta napływu wiatru nie zauważa się już 
wpływu długości nasypu na prędkość krytyczną.  

Turbulencja  jest jednym z głównych źródeł niepewności przy ocenie ryzyka przewrócenia się 
pojazdów szynowych pod wpływem silnego wiatru (Carrarini, 2007). Z tego powodu należy prowadzić 
dalsze prace badawcze, które uwzględniałyby w swoim zakresie wpływ chropowatości terenu na 
formowanie się silnych porywów wiatru mogących powodować niebezpieczeństwo utracenia 
stabilności przez pociągi towarowe, jak i pasażerskie. 

Warto byłoby również przeprowadzić pomiary prędkości krytycznej pojazdów szynowych 
w innych tunelach aerodynamicznych, ponieważ, jak wykazano w (Peters J., 2004), wyniki  badań 
w różnych tunelach aerodynamicznych mogą się od siebie znacznie różnić. Znaczenie ma zarówno sam 
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tunel aerodynamiczny (przekrój poprzeczny, długość tunelu, sposób symulacji warstwy przyściennej, 
rodzaj ścianek bocznych), jak i rodzaj stosowanej aparatury pomiarowej, a także sposób montażu na 
wadze aerodynamicznej (w przypadku pomiarów współczynników aerodynamicznych).  
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16. Spis załączników 

Załączniki do pracy zostały przedstawione jedynie w wersji elektronicznej. Poniżej podano spis 
załączników. 

Załącznik nr 1: Zestawienie wypadków pojazdów szynowych spowodowanych działaniem silnego 
wiatru bocznego 

Załącznik nr 2: Badania wpływu prędkości wiatru, warstwy przyściennej oraz rozstawu szczelin na 
blokadę przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym 

Załącznik nr 3: Określenie sposobu wyznaczania prędkości krytycznej na podstawie pomiarów 
w tunelu aerodynamicznym 

Załącznik nr 4: Analiza błędów pomiarowych w badaniach prędkości krytycznej 

Załącznik nr 5: Szczegółowy opis wyników badań prędkości krytycznej 

Załącznik nr 6: Wykresy współczynnika aerodynamicznej siły bocznej otrzymane dla poszczególnych 
pomiarów 

Załącznik nr 7: Wyznaczenie poprawionej skali prędkości wiatru 
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Streszczenie w języku polskim 

Tematem rozprawy doktorskiej autorstwa mgr inż. Agnieszki Kocoń jest „Modelowanie zjawiska 
wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym”. Motywacją do podjęcia takiej tematyki pracy był 
brak wystarczających badań dotyczących stateczności aerodynamicznej wagonów towarowych.  

Biorąc pod uwagę większą podatność aerodynamiczną oraz wypadki wagonów towarowych 
spowodowanych działaniem wiatru, jakie miały miejsce w ostatnich latach, stwierdzono, że należy poświecić im 
więcej uwagi. Szczególnie, że wagony towarowe są niemal pomijane w procedurach normowych.  

Celem rozprawy doktorskiej była analiza zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem 
silnego wiatru bocznego. W pracy udowodniono następujące tezy: 

1. Współczynnik aerodynamiczny momentu obrotowego wagonu towarowego może zostać wyznaczony na 
podstawie pomiaru prędkości krytycznej jego przewracania się, określonej w badaniach modelowych 
w tunelu aerodynamicznym. 

2. Wystąpienie zjawiska przewracania się wagonów towarowych przy silnym wietrze bocznym zależy 
w dużym stopniu od konfiguracji linii kolejowej, chropowatości terenu otaczającego trasę pojazdu oraz 
prędkości, z jaką porusza się pojazd.  

3. Ocena bezpieczeństwa wagonu towarowego ze względu na ryzyko przewrócenia się pod wpływem 
silnego wiatru bocznego powinna zostać przeprowadzona dla różnych konfiguracji linii kolejowej, 
z uwzględnieniem sytuacji najbardziej niekorzystnej. 
W ramach pracy przeprowadzono badania w tunelu aerodynamicznym na modelu wagonu towarowego – 

2-osiowego wagonu krytego z przesuwnymi ścianami typu Hbbi(ll)ns. Model wykonano z zachowaniem kryteriów 
podobieństwa zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem silnego wiatru bocznego.  
 Pomiary prędkości krytycznej oraz pomiary sił i momentów aerodynamicznych zostały wykonane w 
tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną znajdującym się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
Politechniki Krakowskiej. Głównym celem prowadzonych pomiarów było wyznaczenie szczytowej prędkości 
wiatru, przy której model wagonu towarowego przewróci się. Prędkość tą nazwano prędkością krytyczną. Pomiar 
prędkości krytycznej wykonany został przy użyciu termoanemometrów jednowłóknowych. Ponadto 
przeprowadzono również pomiar na wadze aerodynamicznej w celu uzyskania sił i momentów aerodynamicznych 
działających na model, szczególnie aerodynamicznej siły bocznej.  

W trakcie badań w tunelu aerodynamicznym zastosowano pewne założenia upraszczające: badania 
wykonywane były na nieruchomym modelu, a kryterium liczby Reynoldsa nie zostało spełnione. Te uproszczenia 
nie wpłynęły jednak na wyniki pomiarów. 

Podczas badań prędkości krytycznej sprawdzano, jaki wpływ mają na nią takie parametry, jak: 
konfiguracja linii kolejowej, kategoria terenu, liczba wagonów, kąt napływu wiatru, strona nasypu względem 
kierunku napływu wiatru, długość nasypu, obciążenie modelu wagonu.  

Przy pomiarach na wadze aerodynamicznej także uwzględniono wpływ różnych parametrów na 
współczynnik aerodynamicznej siły bocznej: kategoria terenu, liczba wagonów, kąt napływu wiatru, prędkość 
strumienia powietrza.  
 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że wyznaczenie prędkości krytycznej 
bezpośrednio z badań modelowych w tunelu aerodynamicznym może być jedną z metod określenia stabilności 
pojazdów szynowych ze względu na działanie silnego wiatru bocznego. Metoda ta okazała się odpowiednia, 
bardziej dokładna i prostsza niż pośrednie wyznaczenie prędkości krytycznej na podstawie współczynników 
aerodynamicznych zgodnie z procedurą przedstawioną w normie europejskiej dotyczącej oceny pojazdów 
szynowych ze względu na działanie wiatru bocznego.  

Zaproponowano również, aby na podstawie prędkości krytycznej zmierzonej w tunelu aerodynamicznym 
wyznaczyć współczynnik aerodynamiczny momentu obrotowego wagonu towarowego. 

Wykazano, że istnieją znaczne różnice w prędkościach krytycznych wiatru osiąganych w przypadku pojazdu 
szynowego znajdującego się na torze kolejowym bez nasypu oraz z nasypem. W związku z tym zalecono, aby 
nasyp oraz nasyp z przechyłką włączyć jako podstawowe konfiguracje linii kolejowej przy ocenie bezpieczeństwa 
wagonu towarowego.  

W badaniach prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym wykazano również, że kategorie terenu 
o wyższej turbulencji powodują w niektórych przypadkach niższą prędkość krytyczną. Zatem nieuwzględnienie 
różnych rodzajów chropowatości terenu w podstawowych badaniach pojazdu szynowego może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji związanych z jego przewróceniem się.  

Przeprowadzone badania posłużyły również do oceny bezpieczeństwa analizowanego wagonu towarowego. 
Wykazała ona, że ryzyko jego przewrócenia się jest bardzo wysokie. W związku z tym zalecono, aby w sytuacji 
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wystąpienia wiatru o prędkościach bliskich prędkościom krytycznym zmniejszyć prędkość, z jaką porusza się 
pojazd. Wyższa prędkość poruszania się pojazdu sprawia bowiem, że jest on bardziej narażony na przewrócenie 
się pod wpływem silnego wiatru bocznego. W badaniach wykazano, że wpływ ten jest zauważalny szczególnie 
w przypadku kategorii terenu o wysokiej turbulencji. 
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Streszczenie w języku angielskim 

This PhD thesis written by M. Sc. Agnieszka Kocoń concerns the topic of  “Modelling the phenomenon 
of freight trains rollover under crosswind action”. The motivation to consider this subject was absence of enough 
investigation data about aerodynamic stability of freight trains.  

Freight trains are more aerodynamically vulnerable and most of train accidents occurring in recent years 
involved freight trains. Furthermore, aerodynamic assessment of freight trains appears to be neglected in standards. 
Taking the above into account it was decided to concentrate on this particular case. 

Doctoral thesis aimed at the analysis of the phenomenon of freight trains rollover under strong crosswind 
action. The following theses were proven there:  

1. Aerodynamic coefficient of rolling moment of freight train can be determined based on the measurement 
of the critical velocity of its rollover, obtained from the wind tunnel model test. 

2. The occurrence of the phenomenon of freight trains rollover under strong crosswind action strongly 
depends on the configuration of railway line, roughness of terrain surrounding train route and train 
velocity.   

3. Safety assessment of a freight train, due to the risk of overturning under strong crosswind action, should 
be conducted for different configurations of railway line, taking into account the most unfavourable 
configuration. 
To analyse the phenomenon of freight trains rollover under strong crosswind action, wind tunnel tests 

were conducted on the model of a freight train – 2-axes covered wagon with sliding walls of Hbbi(ll)ns type. The 
model was constructed taking into account similarity criteria for the analysed phenomenon.  
 Critical velocity measurements as well as measurements of aerodynamic forces and moments were 
conducted in a boundary layer wind tunnel of the Wind Engineering Laboratory at the Cracow University of 
Technology. The measurements aimed at the determination of peak wind velocity at which the model of a freight 
wagon will roll over. This velocity was called the critical velocity. Critical velocity measurements were made 
using single-fibre thermoanemometers, while measurements of aerodynamic forces and moments acting on the 
model were carried out using aerodynamical balance.  

During wind tunnel tests some simplifications were assumed: stationary model of a freight train was used 
in the investigations and the Reynolds number criterion was not fulfilled. Nevertheless, these assumptions did not 
have influence on the measurement results.  

The influence of the following parameters on the critical velocity was analysed during critical velocity 
measurements: configuration of railway line, terrain category, number of wagons, angle of wind onflow, 
embankment side relative to wind direction, length of the embankment, load of wagon model. 

Measurements on the aerodynamical balance examined the influence of the following parameters on the 
coefficient of aerodynamic side force: terrain category, number of wagons, angle of wind onflow, velocity of air 
stream.  

On the basis of tests results it was concluded that determination of the critical velocity directly from wind 
tunnel model tests can be one of the methods to define stability of rail vehicles under strong crosswind action. This 
method proved to be appropriate, more accurate and simpler than indirect determination of the critical velocity 
using aerodynamic coefficients by following the procedure presented in European Standard referring to crosswind 
assessment of railways.  

Moreover, it was proposed to determine the coefficient of aerodynamic rolling moment of freight train 
based on critical velocity measured in wind tunnel.  

Measurements in the wind tunnel showed that critical wind velocities differ significantly, depending 
whether the rail vehicle is on the railway track with or without embankment. Therefore, it is recommended to 
include embankment and canted track embankment as basic configurations of railway line in the crosswind safety 
assessment of freight wagon.  

It was also proven that terrain categories with higher turbulence cause lower critical velocity in some 
cases. Thus, not taking into account different types of terrain roughness in basic studies of a rail vehicle may lead 
to dangerous situations of vehicle overturning.  

Results of the wind tunnel study were also used in the crosswind safety assessment of the analysed freight 
train. The analysis showed that there is a high risk of vehicle overturning. Therefore, it is recommended to reduce 
the train velocity when the wind velocity is close to critical, since higher vehicle velocity causes the train to be 
more vulnerable to overturning under strong crosswind action. The studies showed that this influence is especially 
seen for terrain categories of higher turbulence.  
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Załącznik nr 1: Zestawienie wypadków pojazdów szynowych 
spowodowanych działaniem silnego wiatru bocznego 

Tab. Z1.1. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących wypadków pojazdów szynowych spowodowanych 
działaniem silnego wiatru bocznego 

Data Kraj Miejsce Uwagi 

28.12.1879 Wielka Brytania Dundee, most Tay 
prędkość wiatru: 36 m/s, pociąg pasażerski, 

wypadek na moście, do 75 ofiar śmiertelnych 

11.09.1880 Nowa Zelandia 
Rimunataka Ranges (pomiędzy 

Wellington i Wairarapa) 

liczba wagonów: 3, miejsce wypadku: 
wzgórze, pociąg pasażerski, kilka ofiar 

śmiertelnych 

31.03.1892 USA St Louis kolej wąskotorowa pasażerska, 

1903 Wielka Brytania Cumbria, wiadukt Leven pociąg pasażerski, prędkość wiatru: 55 m/s 

1910 Austria (Włochy) Trieste pociąg zdmuchnięty z nasypu 

09.02.1917 Norwegia Haddeland 
ukształtowanie terenu (jezioro Tinnsja) 

wpływa na zwiększenie prędkości wiatru 

30.01.1925 Irlandia 
Owencarrow Viaduct (County 

Donegal) 
prędkość wiatru: 33 m/s, wypadek na 

wiadukcie, 4 zmarłych 

12.12.1926 Norwegia Miland 
ukształtowanie terenu (jezioro Tinnsja) 

wpływa na zwiększenie prędkości wiatru 

21.09.1934 Japonia linia Tokaido 
kolej wąskotorowa, pociąg pasażerski, 

przejście tajfunu, 11 zmarłych 

08.10.1936 Nowa Zelandia pomiędzy Featherston i Pigeon Bush 
prędkość wiatru: 36 m/s, miejsce wypadku: 

wzgórze, pociąg pasażerski 

20.10.1936 Niemcy Ruegen kolej wąskotorowa, liczba wagonów: 5 

28.12.1986 Japonia Amarube Viaduct liczba wagonów: 7, prędkość wiatru: 25 m/s 

31.01.1970 Japonia linia Tohoku 
prędkość pociągu: 0 km/h, pociąg towarowy, 

przejście zimnego frontu ciśnienia 

05.02.1970 Japonia linia Uetsu 
prędkość pociągu: 10 km/h, pociąg towarowy, 

tornado 

28.02.1978 Japonia linia Metro Tozai pociąg elektryczny, tornado 

01.10.1979 Japonia linia Kosei 
prędkość pociągu: 40 km/h, pociąg towarowy, 

tajfun 

28.12.1986 Japonia linia San-in 
prędkość pociągu: 55 km/h, pociąg pasażerski, 

6 zmarłych 

22.02.1994 Japonia linia Nemuro prędkość pociągu: 50 km/h, pociąg Diesel 

22.02.1994 Japonia linia Sanriku Southern ria prędkość pociągu: 28 km/h, pociąg Diesel 

29.06.1997 Japonia linia Kosei 
prędkość pociągu: 0 km/h, pociąg towarowy, 

tajfun 

1997 Belgia - - 

19.03.1998 Japonia linia Chikuhi 
prędkość pociągu: 60 km/h, pociąg 

elektryczny, lokalny wiatr 

1999 Kanada Manitoba 
prędkość wiatru 19-23 m/s z porywami do 

30 m/s 

17.11.2002 Austria Uttendorf prędkość wiatru: 30 m/s 

02.2003 USA most w Ohio 
podwójny pociąg towarowy z kontenerami, 
prędkość wiatru: 22 m/s, wykolejenie się 

wagonów 
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25.12.2005 Japonia most Mogamigawa 

kolej wąskotorowa, liczba wagonów: 6;   
prędkość pociągu: 100 km/h; prędkość wiatru: 

40 m/s, burza śnieżna w okolicy miejsca 
wypadku, 5 zmarłych, pociąg pasażerski 

2006 USA North Dakota - 

17.02.2006 Kanada 
Montreal, Saint-Laurent Railway 

Bridge 
prędkość wiatru: około 31 m/s 

17.02.2006 Kanada Kahnawake, St Lawrence Seaway 
liczba wagonów: 6, pociąg towarowy, 

prędkość wiatru: 31 m/s, wypadek na moście 

01.11.2006 Australia Tarcoola 
pociąg towarowy, wykolejenie się, liczba 
wagonów: 15, prędkość pociągu: 65 km/h, 
prędkość wiatru: 21 m/s, podmuch wiatru 

28.02.2007 Chiny 
Turpan, northwest China's Xinjiang 

Uygur Autonomous Region 
liczba wagonów: 10, pociąg pasażerski, 

4 zmarłych 

01.2008 USA most w Ohio 
podwójny pociąg towarowy z kontenerami, 
prędkość wiatru: 22 m/s, wykolejenie się 

wagonów 

07.01.2008 USA Nother Illinois liczba wagonów: 7 (w tym 2 cysterny) 

01.03.2008 Wielka Brytania Cheddington 
liczba wagonów: 2, prędkość pociągu: 

121 km/h 

01.03.2008 Wielka Brytania Hardendale 
liczba wagonów: 5, prędkość pociągu: 

121 km/h 

11.11.2008 Australia Loongana 
pociąg towarowy, prędkość pociągu: 

105 km/h, burza piaskowa 

25.11.2010 Australia Marla liczba wagonów: 15, pociąg towarowy 

29.01.2013 USA Missouri liczba wagonów: 48 

07.03.2015 Wielka Brytania Scout Green, Cumbria 
liczba wagonów: 1, prędkość wiatru: 24 m/s 

prędkość pociagu:120 km/h, pociąg towarowy 

31.03.2015 Wielka Brytania St Nicolas 
prędkość pociągu: 61 km/h, prędkość wiatru: 

22-29 m/s 

27.04.2015 USA 
most Huey P. Long, Nowy Orlean, 

Louisiana 
most, zdmuchnięcie pociągu 

03.01.2018 Szwajcaria Lenk burza, prędkości wiatru do 56 m/s 

18.08.2019 USA Walton, hrabstwo Harvey 
2 pociągi towarowe, łączna liczba 

wagonów: 140, prędkość podmuchów wiatru: 
około 30 m/s 
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Załącznik nr 2: Badania wpływu prędkości wiatru, warstwy przyściennej 
oraz rozstawu szczelin na blokadę przepływu powietrza w tunelu 
aerodynamicznym 

Wymagania dotyczące blokady przepływu powietrza podczas badań w tunelu aerodynamicznym 
Efekt blokady przepływu powietrza występuje, gdy model obiektu umieszczony w tunelu 

aerodynamicznym zajmuje zbyt dużą część przekroju poprzecznego tunelu. Wówczas przestrzeń, przez 
którą przepływa powietrze jest zawężona, co powoduje zmiany w polu prędkości wiatru. 
W rzeczywistości przepływ powietrza wokół obiektu jest swobodny. 

Blokada przepływu powietrza w badaniach prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym była 
większa niż jest to sugerowane w (PN-EN 14067-6, 2010, GM/RT2142, 2009, TSI nr 1302/2014). Z tego 
powodu przeprowadzono dodatkowe badania wpływu prędkości wiatru, warstwy przyściennej oraz 
rozstawu szczelin na blokadę przepływu powietrza.  

Zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) współczynnik blokady przepływu powietrza �( jest definiowany 
przy kącie napływu wiatru 30° i powinien być mniejszy niż 15%: 

�( = «^V\2¤�]ℎY\B °^]�YB («^±B�© + J^Y²\%³¤B]±B ª\Y\\ J^ª2±^V2±)«¤�2J¤ó± «^«¤�2]�Y* X³Y2ª³ B2¤^©*YB$\]�Y2%^  (Z2.1) 

Ściany szczelinowe lub ściany ze szczelinami zmniejszają efekt blokady przepływu. Zatem dla 
otwartego lub częściowo otwartego przekroju tunelu (np. przy zastosowaniu ścianek szczelinowych), 
jeśli współczynnik blokady �( jest mniejszy niż 5% nie trzeba stosować poprawek ze względu na 
blokadę przepływu. Natomiast gdy współczynnik �( jest w zakresie 5%÷15% to należy zastosować 
korektę.  

Przy zamkniętych przekrojach sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego otrzymane w wyniku 
badań współczynniki (sił i momentów) są przeszacowane, dlatego wówczas nie trzeba stosować 
współczynników korekcyjnych. 

Zgodnie z TSI (TSI nr 1302/2014) współczynnik blokady powinien być mniejszy niż 10%. 
Natomiast według przepisów zawartych w (GM/RT2142, 2009) współczynnik blokady przepływu 
powinien być mniejszy niż 15%, jednak należy przy tym zastosować korektę w pomiarach wynikającą 
z wpływu na wyniki blokady przepływu powietrza.  

W tab. Z2.1 zestawiono, jaka blokada przepływu występuje w przypadku poszczególnych 
konfiguracji linii kolejowej dla przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym pomiarów prędkości 
krytycznej oraz pomiarów na wadze aerodynamicznej.  

Tab. Z2.1. Blokada przepływu wyznaczona zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010), występująca w przypadku 
poszczególnych konfiguracji linii kolejowej 

Konfiguracja Nazwa konfiguracji Blokada przepływu 

(Ðí) [%] 

A pojedynczy tor z podsypką i szynami 9 
B pojedynczy tor z podsypką, szynami i przechyłką 12 
C nasyp z dwoma torami, podsypką i szynami 24 
D nasyp z dwoma torami, podsypką, szynami i przechyłką 27 
E wiadukt kolejowy z dwoma torami, podsypką i szynami 15 

Dodatkowe wymaganie przedstawione w (PN-EN 14067-6) dotyczy stosunku długości modelu do 
szerokości tunelu. Parametr ten powinien być mniejszy niż 0,75. W przeprowadzonych badaniach 
stosunek ten wynosił: 0,29 – w przypadku wagonu pojedynczego, 0,58 – w przypadku dwóch wagonów, 
0,87 – w przypadku wagonu pojedynczego z atrapami po obu stronach.  Podstawowymi sytuacjami 
podczas badań był wagon pojedynczy oraz dwa wagony. W tych przypadkach warunek dotyczący 
stosunku długości modelu do szerokości tunelu przedstawiony w (PN-EN 14067-6, 2010) był spełniony. 
Nie był spełniony jedynie dla sytuacji wagonu pojedynczego z atrapami znajdującymi się po jego obu 
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stronach. Należy jednak zwrócić uwagę, że umieszczenie atrap po obu stronach pojedynczego wagonu 
miało na celu sprawdzenie, jak powierzchnia atrap wpłynie na prędkość krytyczną. W takim przypadku 
większa blokada przepływu powietrza (stosunek 0,87) wpływa negatywnie na obserwowane zjawisko. 
Oznacza to, że w tunelu aerodynamicznym symulowane są warunki bardziej konserwatywne, a zjawisko 
przewrócenia się wagonu może wystąpić przy niższej prędkości krytycznej.  

Badania blokady przepływu powietrza w tunelu aerodynamicznym 
Badania blokady przepływu powietrza obejmowały wyznaczenie prędkości wiatru 

w poszczególnych przekrojach sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego. W trakcie pomiarów 
blokady przepływu powietrza rozważane były dwie sytuacje:  

• Sytuacja podstawowa, kiedy w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego nie 
znajdował się żaden element zaburzający przepływ powietrza. 

• Sytuacja blokady przepływu, kiedy w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego 
znajdował się model nasypu kolejowego. Zdecydowano, że przepływ powietrza zostanie 
sprawdzony dla konfiguracji nasypu, ponieważ w jej przypadku występuje znaczna blokada 
przepływu powietrza.  

Prędkości mierzone były przy użyciu termoanemometrów jednowłóknowych. Pomiar wykonywany 
był z częstotliwością próbkowania 200 Hz, a czas pomiaru wynosił 20 s. Termoanemometry zostały 
przymocowane do lanc zamontowanych do statywu. Statyw umiejscowiony był  w 3 przekrojach na 
szerokości tunelu aerodynamicznego oznaczonych na rys. Z2.1 i rys. Z2.2 jako 1, 2 lub 3.. Pomiary dla 
poszczególnych położeń statywu odbywały się osobno. W położeniu nr 1 statyw ustawiony był na 
środku przekroju poprzecznego tunelu aerodynamicznego, natomiast w położeniu nr 2 i nr 3 znajdował 
się po bokach tunelu aerodynamicznego, blisko ścianek ze szczelinami.  

 

Rys. Z2.1. Ustawienia statywu na szerokości sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego w sytuacji blokady przepływu 
wraz oznaczeniem wysokości punktów pomiarowych 

Pomiar prowadzony był na 6 wysokościach (rys. Z2.1): �+=5 cm, ��=15 cm, ��=25 cm, ��=40 cm, �}=60 cm, ��=80 cm. W obu sytuacjach (podstawowa, blokady przepływu) punkty, w których mierzona 
była prędkość wiatru znajdowały się na tej samej wysokości nad podłogą tunelu. Wymiary sekcji 
pomiarowej tunelu pomiędzy ściankami szczelinowymi oraz podłogą i sufitem tunelu wynoszą 2,2 m 
na 1,5 m.  

Badania prowadzone były dla dwóch średnich prędkości referencyjnych wiatru: 5 m/s oraz 6 m/s. 
Prędkość referencyjna mierzona była na wysokości referencyjnej ����=��=40 cm w strefie 
niezaburzonego przepływu powietrza przed modelem nasypu (rys. Z2.2). 
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Rys. Z2.2. Widok z góry sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego z zaznaczonym miejscem pomiaru prędkości 
w poszczególnych ustawieniach statywu 

W pomiarach wzięto pod uwagę dwa rodzaje warstwy przyściennej: teren o niskiej turbulencji 
(kategoria terenu 0) oraz teren o wysokiej turbulencji (kategoria terenu 4). W przypadku kategorii 
terenu 0 nie wykorzystano żadnych elementów turbulizacyjnych do symulacji warstwy przyściennej. 
Natomiast w przypadku kategorii terenu 4 użyto iglice o wysokości 115 cm, barierki o wysokości 30 cm 
i klocki o wysokości 5 cm. Dokładny opis kategorii terenu został przedstawiony w rozdziale 9.2.  

Sprawdzono również wpływ ścianek szczelinowych na blokadę przepływu powietrza, 
uwzględniając dwie szerokości rozstawu szczelin: 2 cm i 4 cm.  

Wyniki badań 
W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano wykresy zależności prędkości strumienia powietrza 

na poszczególnych wysokościach od badanych parametrów. Oznaczenia stosowane na wykresach są 
następujące: pozycja – numer pozycji, w której umieszczony był statyw w przekroju poprzecznym 
tunelu aerodynamicznego, ���� – prędkość referencyjna, t0 – kategoria terenu 0, t4 – kategoria terenu 4, � – wysokość nad podłogą tunelu, S2 – rozstaw szczelin o szerokości 2 cm, S4 – rozstaw szczelin 
o szerokości 4 cm, BN – sytuacja podstawowa (brak nasypu), N – sytuacja blokady przepływu (nasyp). 

Na rys. Z2.3 oraz Z2.4 zestawione zostały stosunki średnich prędkości wiatru (�(�)) mierzonych 
na poszczególnych wysokościach nad podłogą tunelu (�) do średniej prędkości referencyjnej mierzonej 
w obszarze niezaburzonego przepływu powietrza (����). Przy analizie wykresu należy pamiętać, że 
wysokość sekcji pomiarowej tunelu wynosi 1,5 m.  

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 

 

f) 

 

Rys. Z2.3. Stosunki prędkości średniej �(�)/���� dla kategorii terenu 0 (t0): prędkość referencyjna ���� = 5 m/s, 

pozycja 2 (a), pozycja 1 (b), pozycja 3 (c); prędkość referencyjna ���� = 6 m/s, pozycja 2 (d), pozycja 1 (e), pozycja 3 (f) 

Na wszystkich wykresach przedstawionych na rys. Z2.3 widać podobny trend krzywych 
w zależności od sytuacji (S2, N; S4, N; S4, BN). W przypadku braku nasypu (BN) stosunek 
prędkości �(�)/���� jest podobny we wszystkich punktach pomiarowych z wyjątkiem wysokości �}. 
Natomiast w przypadku nasypu (N) widać efekt zwiększenia prędkości wiatru względem prędkości 
referencyjnej, który pojawia się nad nasypem, a następnie spada, aż na wysokości �� stosunki 
prędkości �(�)/���� są dla sytuacji blokady przepływu (N) podobne jak dla sytuacji podstawowej (BN). 
Oznacza to, że już na tej wysokości nie zauważa się wpływu nasypu na wyniki pomiarów. Zatem można 
stwierdzić, że skoro wpływ nasypu jest ograniczony do wysokości �}=0,9 m, (na tej wysokości zauważa 
się zmniejszenie stosunku prędkości �(�)/���� dla krzywych w sytuacji N, tak że krzywe te przecinają 
się z krzywą w sytuacji BN), to blokada przepływu w przypadku kategorii terenu 0 nie powoduje takich 
zmian w przepływie powietrza, które byłyby zauważalne na całej wysokości tunelu aerodynamicznego.  

Warto także dodać, że przepływ powietrza nad nasypem jest podobny niezależnie od miejsca 
ustawienia statywu na szerokości sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego.  Ponadto nie zauważa 
się wpływu rozstawu szczelin na wyniki.  
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d) 

 
 

 
e) 

 

 
f) 

 

Rys. Z2.4. Stosunki prędkości średniej �(�)/���� dla kategorii terenu 4 (t4): prędkość referencyjna ���� = 5 m/s, 

pozycja 2 (a), pozycja 1 (b), pozycja 3 c); prędkość referencyjna ���� = 6 m/s, pozycja 2 (d), pozycja 1 (e), pozycja 3 (f) 

W przypadku kategorii terenu 4 (rys. Z2.4) zauważa się większy wpływ blokady przepływu na 
wyniki, niż w przypadku kategorii terenu 0.  Przepływ powietrza nad nasypem jest różny w zależności 
od miejsca ustawienia statywu na szerokości sekcji pomiarowej tunelu aerodynamicznego.  

W przekroju środkowym (nr 1) występują największe różnice miedzy stosunkami prędkości �(�)/���� dla poszczególnych sytuacji (S2, N; S4, N; S4, BN). Zarówno w sytuacji podstawowej (BN), 

jak i sytuacji z nasypem (N) następuje zwiększenie stosunku prędkości �(�)/���� w punktach �+ ÷ ��. 
Ponad punktem �� stosunek prędkości zaczyna się zmniejszać wraz z wysokością, jednak dla sytuacji 
podstawowej (BN) w najwyższym punkcie �� jest on dalej dużo mniejszy niż dla sytuacji blokady 
przepływu (N).   

Najmniejszy wpływ blokady przepływu na wyniki widać przy ustawieniu statywu w pozycji nr 2. 
Wówczas charakter krzywych dla wszystkich sytuacji jest podobny i przebiegają one blisko siebie. 
Z kolei w przypadku pozycji nr 3 widać nieco większe zmiany w przebiegu krzywych w zależności od 
sytuacji, szczególnie przy ���� = 6 m/s. Wówczas krzywa dla sytuacji bez nasypu (BN) w najwyższych 
punktach (�}, ��) znacznie odchyla się od krzywych dotyczących sytuacji nasypu (N).  

Warto zwrócić uwagę na to, że dla kategorii terenu 4 zauważa się wpływ rozstawu szczelin na 
wyniki. Mniejszy rozstaw szczelin (2 cm) powoduje, że wykres stosunku prędkości �(�)/���� 
w sytuacji nasypu (N) jest bliższy wykresowi dla sytuacji bez nasypu (BN) niż przy większym rozstawie 
szczelin (4 cm). Sytuacja ta jest zatem bardziej korzystna ze względu na efekt blokady przepływu 
powietrza.  

Podsumowanie 
Zgodnie  z wynikami badań największy wpływ efektu blokady przepływu na wyniki stosunku 

prędkości �(�)/���� widoczny jest w przekroju środkowym tunelu aerodynamicznego. Natomiast 
w przekrojach skrajnych (po bokach tunelu aerodynamicznego) nie zauważa się znaczącego wpływu 
blokady przepływu powietrza.  

Wpływ rozstawu szczelin jest pomijalny w przypadku kategorii terenu 0, natomiast dla kategorii 
terenu 4 zauważa się, że mniejszy rozstaw szczelin (2 cm) powoduje mniejszy efekt blokady przepływu 
powietrza. Biorąc to pod uwagę zaleca się zastosowanie 2 cm odstępów między ściankami 
szczelinowymi w badaniach prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym. 
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Warto zwrócić uwagę na to, że efekt blokady przepływu w przekroju środkowym zauważany był 
głównie w przypadku terenu o wysokiej turbulencji (kategoria terenu 4). Natomiast w przypadku terenu 
o niskiej turbulencji (kategoria terenu 0) efekt ten był prawie niewidoczny. Biorąc pod uwagę, że to 
kategoria terenu 0 jest sytuacją podstawową zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010), uznaje się, że warunek 
dotyczący blokady przepływu powietrza został spełniony. Ponadto niewielki efekt blokady przepływu 
występujący dla kategorii terenu 4 powoduje zwiększenie prędkości wiatru w stosunku do sytuacji bez 
nasypu, a zatem sytuację bardziej niekorzystną niż w rzeczywistości. 
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Załącznik nr 3: Określenie sposobu wyznaczania prędkości krytycznej na 
podstawie pomiarów w tunelu aerodynamicznym 

Pomiary wstępne: określenie liczby pomiarów 
Ze względu na to, że na wynik pomiaru prędkości krytycznej duży wpływ miała reakcja osoby 

prowadzącej badania, należało określić, ile pomiarów powinno zostać przeprowadzonych dla danej 
sytuacji pomiarowej, aby wyniki były wiarygodne. Początkowo, aby sprawdzić dokładność tego typu 
pomiaru, przeprowadzono 10 pojedynczych pomiarów dla danego kąta �. Próbę przeprowadzono dla 
konfiguracji pojedynczego toru kolejowego (A), kategorii terenu 0 (t0), pojedynczego wagonu (w1) bez 
obciążenia (m0), a jej wyniki zaprezentowano na rys. Z3.1. 

Wykresy przedstawiono jedynie dla kąta napływu wiatru �=90° i krytycznych prędkości 
średnich (��), ponieważ podobne zależności wykazują wykresy dla prędkości maksymalnej (���{) oraz 
kwantylu 99% prędkości (�¿¿%). Analiza dotyczy czasów pomiarów: 1, 2, 3, 4 oraz 5 s. 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.1. Wykres średniej prędkości krytycznej (��) z badań przeprowadzonych dla 10 pomiarów przy różnych czasach 
pomiaru i kącie β=90°: obwiednia prędkości wyznaczona dla 10 pomiarów (a), średnie z pierwszych 5 (średnia 1-5) oraz 

kolejnych 5 (średnia 6-10) pomiarów wraz ze średnią ze wszystkich 10 pomiarów (średnia) (b) 

Rysunek Z3.1 a przedstawia obwiednię wyników prędkości �� dla 10 pomiarów wraz ze średnią ze 
wszystkich pomiarów dla kąta �=90° dla poszczególnych czasów pomiaru. Poza jednym pomiarem, 
który znacząco odbiegał od pozostałych, pozostałe wyniki były bliskie średniej z pomiarów. Natomiast 
na rys. Z3.1 b zestawione zostały wyniki średniej z pierwszych 5 (średnia 1-5) oraz z kolejnych 
5 pomiarów (średnia 6-10) przeprowadzonych dla kąta β=90°. Największe różnice między wartościami 
średnimi wynoszą 0,15 m/s dla czasu pomiaru 1 s, co oznacza że średnie z wyników pierwszych 
5 i kolejnych 5 pomiarów różnią się od siebie o 2%.  

Na podstawie wyników próbnych pomiarów zdecydowano, że wystarczające będzie 
przeprowadzenie 5 pomiarów dla każdej z badanych sytuacji pomiarowych. Ograniczenie to 
wprowadzono, ponieważ sposób prowadzenia badań wymagał powolnego zwiększania prędkości 
wiatru, a następnie hamowania wentylatora. Sprawiało to, że pomiary trwały długo, zatem ograniczenie 
przyczyniło się zarówno do oszczędności czasu, jak i kosztów energii. Możliwe było jego wprowadzenie 
ponieważ, jak pokazują przedstawione wyniki, nie wpływało w sposób istotny na wiarygodność 
pomiaru.  

Zależności pomiędzy wynikami dla różnych czasów pomiaru prędkości krytycznej  
Przy analizie wyników brane były pod uwagę prędkości wiatru zapisywane w ciągu ostatnich 1-5 

sekund pomiaru, gdzie końcem pomiaru było przewrócenie się wagonu. Rysunek Z3.2 przedstawia 
prędkość krytyczną, uśrednioną z 5 pomiarów dla każdej sytuacji pomiarowej przy różnych czasach 
pomiaru. Czas pomiaru miał długość: 5 s, 4 s, 3 s, 2 s lub 1 s.  

Wykresy przedstawiające prędkość krytyczną (średnia (��), maksymalna (���{), kwantyl 99% 
(�¿¿%)) w zależności od czasu pomiaru wykazywały podobny trend dla wszystkich konfiguracji – 
przebieg krzywych prędkości krytycznej oraz rozbieżności w wynikach były zbliżone. Z tego powodu 
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na rys. Z3.2 przedstawiono jedynie przykładowe wykresy średniej prędkości krytycznej (��), dotyczące 
konfiguracji toru pojedynczego (A), które są charakterystyczne dla poszczególnych kategorii terenu. 
Wykresy dotyczą sytuacji pojedynczego wagonu (w1), ponieważ nie było również znaczących różnic 
dla wyników otrzymanych w sytuacji jednego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). W celach 
porównawczych przestawiono jeden wykres maksymalnej prędkości krytycznej (���{). 

a)                  Konfiguracja A, t0, w1, Vm 

 

b)                Konfiguracja A, t2, w1, Vm 

 

c)                  Konfiguracja A, t4, w1, Vm 

 

d)               Konfiguracja A, t4, w1, Vmax 

 

Rys.Z3.2. Wykresy krzywych prędkości krytycznej przy różnych czasach pomiaru dla konfiguracji A w sytuacji w1 
w zależności od kategorii terenu: t0, �� (a), t2, �� (b), t4, �� (c), t4, ���{ (d) 

Zauważono niewielki wpływ kategorii terenu na wyniki, przy czym im wyższa jest kategoria terenu 
tym nieznacznie większe są różnice między prędkościami osiąganymi dla różnych czasów pomiaru. 
Bardziej zauważalne jest to w przypadku ���{. Ponadto dla t2 i t4 przy krótszym czasie pomiaru (1 s) 
pojawiają się czasami większe zaburzenia w krzywej prędkości w zależności od kąta �, co 
spowodowane jest turbulencją występująca w przypadku tych kategorii terenu.  

W tab. Z3.1 przedstawiono różnice między prędkościami krytycznymi osiąganymi dla różnych 
czasów pomiaru. Jako prędkość odniesienia uwzględniano prędkość (��, ���{, �¿¿%) przy czasie 
pomiaru 5 s. Sprawdzano jak różnią się od niej prędkości przy krótszych czasach pomiaru: 

î
 = �	ï − �	}Â
�	}Â ∙ 100% (Z3.1) 

gdzie: î
 – różnica procentowa pomiędzy prędkościami krytycznymi dla poszczególnych  czasów 

pomiaru,  �	ï – prędkość średnia (��), maksymalna (���{) lub 99% kwantyl prędkości (�¿¿%) (gdzie \ = $, $B�, 99%), w czasie pomiaru ± = 1 s, 2 s, 3 s lub 4 s; �	}Â – prędkość odniesienia o czasie 
pomiaru 5 s (��, ���{, �¿¿%). Różnica dodatnia oznacza zatem, że prędkość o danym czasie pomiaru 
jest większa niż prędkość dla czasu pomiaru 5 s. Różnica ujemna oznacza że prędkość o danym czasie 
pomiaru jest mniejsza niż prędkość dla czasu pomiaru 5 s. 
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Dla danego czasu pomiaru wyznaczono następnie maksymalne (największe dodatnie), minimalne 
(najmniejsze ujemne) oraz średnie różnice procentowe ze wszystkich sytuacji pomiarowych – osobno 
dla prędkości: ��, ���{ i �¿¿%. Nie zauważono zależności wynikającej z wpływu konfiguracji lub 
kategorii terenu na różnice między prędkościami krytycznymi osiąganymi przy poszczególnych czasach 
pomiaru.  

Tab. Z3.1. Zestawienie różnic procentowych pomiędzy prędkościami krytycznymi (średnią (��), maksymalną (���{), 
kwantylem 99% (�¿¿%)) dla różnych czasów pomiaru 

Czas 
pomiaru 

ðq [%]  lÏ lÏÍÐ lÑÑ% 

min max średnia min max średnia min max średnia 

4 s -1 3 1 -6 0 0 -2 2 0 

3 s -2 6 2 -6 0 -1 -3 4 1 

2 s -3 9 3 -11 0 -2 -4 6 1 

1 s -6 15 3 -15 0 -4 -6 7 1 

Na podstawie różnic procentowych zestawionych w tab. Z3.1 można zauważyć, że prędkość 
średnia (��) przy krótszych czasach pomiaru jest przeważnie wyższa niż przy dłuższym czasie pomiaru. 
Natomiast prędkość maksymalna (���{) jest tym niższa im krótszy jest czas pomiaru, przy czym 
zależność ta jest bardziej widoczna im wyższa jest turbulencja.   

Definicja prędkości krytycznej 
Rysunek Z3.3 przedstawia zależność między krzywymi prędkości krytycznej: średniej (��), 

maksymalnej (���{) oraz kwantylu 99% prędkości (�¿¿%) przy czasie pomiaru 1 s. Prędkości krytyczne 
zostały uśrednione z 5 pomiarów wykonanych dla każdej sytuacji pomiarowej.  

a)                      Konfiguracja A, t0, w1 

  

b)                  Konfiguracja A, t2, w1 

 

c)             Konfiguracja A, t4, w1 

 
Rys. Z3.3. Wykresy krzywych prędkości krytycznej (��, ���{, �¿¿%) dla konfiguracji A, sytuacji w1 w zależności od 

kategorii terenu przy czasie pomiaru 1 s: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Krzywe prędkości krytycznej (��, ���{, �¿¿%) wykazują podobne zależności między sobą dla 
wszystkich przebadanych konfiguracji. Różnice między przebiegiem poszczególnych krzywych 
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prędkości są widoczne jedynie w zależności od kategorii terenu. Z tego powodu na rys. Z3.3 
przedstawiono jedynie przykładowe wykresy dotyczące konfiguracji pojedynczego toru 
kolejowego (A), które są charakterystyczne dla poszczególnych kategorii terenu. Wykresy dotyczą 
sytuacji wagonu pojedynczego (w1), ponieważ nie zauważono również znaczących różnic dla wyników 
otrzymanych dla jednego (w1) oraz dwóch wagonów (w2).  

Przedstawione wykresy dotyczą czasu pomiaru 1 s. Nie było konieczności przedstawiania 
zależności dla dłuższych czasów pomiarów, ponieważ również dla nich trend krzywych oraz wzajemna 
zależność między prędkościami: ��, ���{ i �¿¿% dla poszczególnych kategorii terenu są podobne. 
Należy jedynie zwrócić uwagę na to, że przy krótszym czasie pomiaru wystepują mniejsze różnice 
między wartościami krytycznej prędkości: ��, ���{ i �¿¿%, niż w przypadku dłuższego czasu pomiaru. 
Związane jest to z tym, że im krótszy jest czas pomiaru tym �� bliższa jest ���{, ponieważ prędkość 
uśrednianą w czasie 1 s można uznać za prędkość chwilową. 

Na podstawie przedstawionych wykresów można zauważyć, że im wyższa jest kategoria terenu tym 
różnice między krytyczną prędkością:  ��, ���{ i �¿¿% są większe.  

W tab. Z3.2-Z3.4 przedstawiono zakresy różnic procentowych pomiędzy poszczególnymi 
rodzajami prędkości. Prędkość średnia (��) została przyjęta jako prędkość odniesienia. Sprawdzano jak 
prędkość maksymalna (���{) lub kwantyl 99% prędkości (�¿¿%) różnią się od prędkości średniej: 

îf = �	ï − ��ï
��ï ∙ 100% (Z3.2) 

gdzie: îf – różnica procentowa pomiędzy prędkościami krytycznymi dla różnych rodzajów 

prędkości, �	ï – prędkość maksymalna (���{) lub kwantyl 99% prędkości (�¿¿%) (gdzie \ = $B�, 99%) 

o czasie pomiaru ± = 1 s, 2 s, 3 s, 4 s lub 5 s, ��ï – prędkość średnia (��) o czasie pomiaru ±.  
Różnice procentowe wyznaczono najpierw dla danego kąta � i czasu pomiaru w każdej z sytuacji 

pomiarowych. Zauważono, że przy krótszym czasie pomiaru różnice są nieco mniejsze. W większości 
przypadków różnice były na podobnym poziomie dla wszystkich kątów �.  

Następnie wyznaczono średnią, maksymalną i minimalną różnicę procentową ze wszystkich kątów 
napływu wiatru i czasów pomiaru dla poszczególnych konfiguracji linii kolejowej i kategorii terenu. 
Zauważono podobne różnice procentowe w wynikach dla jednego (w1) i dwóch wagonów (w2) oraz dla 
strony nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). Różnice procentowe były natomiast inne dla 
poszczególnych kategorii terenu i konfiguracji.   

Różnice między ���{ oraz �¿¿%, a �� w sytuacji toru pojedynczego (konfiguracja A, B) są dla t0 
większe niż w sytuacji nasypu (konfiguracja C, D) i wiaduktu (konfiguracja E). Odwrotna zależność 
występuje dla t2 i t4, gdzie większe różnice występują dla konfiguracji, gdy wagon znajdował się na 
podwyższeniu (konfiguracje: C, D, E) niż na wysokości podłogi tunelu (konfiguracje: A, B).  

Tab. Z3.2. Różnice procentowe między prędkością średnią (��), prędkością maksymalną (���{) oraz kwantylem 99% 
prędkości (�¿¿%) dla kategorii terenu 0 (t0) 

t0 ðl [%]  

Konfiguracja 
lÏÍÐ lÑÑ% 

min max średnia min max średnia 

A 7 18 11 5 13 8 

B 7 17 10 5 11 7 

C 4 14 8 3 11 6 

D 4 13 8 3 11 6 

E 4 13 7 3 10 5 
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Tab. Z3.3. Różnice procentowe między prędkością średnią (��), prędkością maksymalną (���{) oraz kwantylem 99% 
prędkości (�¿¿%) dla kategorii terenu 2 (t2) 

t2 ðl [%]  

Konfiguracja  
lÏÍÐ lÑÑ% 

min max średnia min max średnia 

A 43 72 57 34 46 39 

B 43 69 59 34 46 41 

C 46 77 64 34 52 45 

D 39 79 65 34 58 46 

E 44 77 62 34 53 43 

Tab. Z3.4. Różnice procentowe między prędkością średnią (��), prędkością maksymalną (���{) oraz kwantylem 99% 
prędkości (�¿¿%) dla kategorii terenu 4 (t4) 

t4 ðl [%]  

Konfiguracja 
lÏÍÐ lÑÑ% 

min max średnia min max średnia 

A 44 73 59 34 49 42 

B 42 73 59 32 48 42 

C 45 78 62 35 54 46 

D 41 75 62 34 54 46 

E 45 75 61 35 50 44 

Porównanie wyników badań w tunelu aerodynamicznym z prędkością krytyczną obliczoną na 
podstawie normy europejskiej oraz procedury brytyjskiej  

Wyniki prędkości krytycznej z badań w tunelu aerodynamicznym wyznaczanej jako wartość: 
średnia (��), maksymalna (���{), 99% kwantyl (�¿¿%), dla różnych czasów pomiaru zostały porównane 
z prędkością krytyczną obliczoną na podstawie metodologii przedstawionej w normie europejskiej (PN-
EN 14067-6, 2010) oraz procedurze brytyjskiej (GM/RT2142, 2009). Sposób wyznaczania prędkości 
krytycznej zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) został opisany w rozdziale 11. 
Prędkości krytyczne wyznaczone na podstawie procedur normowych zaprezentowane w tym rozdziale 
służą jedynie porównaniu z wynikami badań w tunelu aerodynamicznym w odpowiadających im 
konfiguracjach pomiarowych. Ze względu na brak uwzględnienia chropowatości terenu w podstawowej 
metodologii obliczania prędkości krytycznej według (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009), 
porównywano jedynie prędkości krytyczne uzyskane w badaniach w tunelu aerodynamicznym dla 
kategorii terenu 0 (teren płaski, t0).  

Współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego służący do wyznaczenia działania wiatru 
na wagon towarowy zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) obliczony został na podstawie równania 
szacującego. Prędkość krytyczną uzyskano używając model trzy-masowy. Wyznaczenie prędkości 
krytycznej zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) zakłada poruszanie się pojazdu po torze prostym lub po 
łuku poprzez uwzględnienie dodatkowego przyspieszenia bocznego. Dzięki temu możliwe było 
porównanie prędkości krytycznej w przypadku konfiguracji toru pojedynczego (konfiguracja A), jak 
również toru pojedynczego z przechyłką (konfiguracja B).  

Wyznaczając prędkość krytyczną zgodnie z (GM/RT2142, 2009) użyto jedynej proponowanej 
procedury stosując współczynnik aerodynamicznego momentu obrotowego dla wagonów towarowych. 
Obliczenia zgodnie z (GM/RT2142, 2009) nie uwzględniają przechyłki toru kolejowego.  

 Tor pojedynczy (konfiguracja A) 
Prędkość krytyczną uzyskaną w badaniach w tunelu aerodynamicznym w konfiguracji toru 

pojedynczego (konfiguracja A) i dla kategorii terenu 0 (teren płaski, t0) w sytuacji wagonu 
pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) porównano 
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z prędkością krytyczną wyznaczoną na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz 
w (GM/RT2142, 2009). Obliczenia prowadzone zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) dotyczą wagonu 
towarowego poruszającego się po torze kolejowym bez przechyłki, z czym związany jest brak 

przyspieszenia bocznego (B� = 0 �
Âg).  

Pomiar prędkości krytycznej w tunelu aerodynamicznym prowadzony był na wysokości 
referencyjnej ����=40 cm, która w rzeczywistości odpowiada wysokości 10 m. W celu porównania 
prędkości krytycznej określonej w badaniach z prędkościami wyznaczonymi zgodnie z (PN-EN 14067-
6, 2010) i (GM/RT2142, 2009), obliczono jej wartość na wysokości na jakiej znajdował się 
aerodynamiczny środek modelu nad podłogą tunelu, na podstawie zależności: 

��)��, � ���� ∙ A ������G
C
 (Z3.3) 

gdzie: ��)��, – prędkość krytyczna na wysokości aerodynamicznego środka modelu nad podłogą tunelu 
(�� �11,4 cm),  ���� – prędkośc krytyczna na wysokości referencyjnej (���� �40 cm), 
; �0,08 – wykładnik zależny od kategorii terenu (wartość wykładnika ; określona została na podstawie 
badań profilu wiatru w tunelu aerodynamicznym dla kategorii terenu 0). 

Na rys. Z3.4 zestawiono wykresy przedstawiające prędkość krytyczną wyznaczoną zgodnie 
z procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) oraz średnią prędkość 
krytyczną (��) określoną na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych długości czasu 
pomiaru.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

Rys. Z3.4. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) 
oraz krytyczna prędkość średnia (��) wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych sytuacji 

pomiarowych i czasów pomiaru: 5 s (a), 3 s (b), 1 s (c) 
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Na podstawie wykresów można zauważyć, że: 
• Prędkości krytyczne uzyskane na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) są 

niższe od średnich prędkości krytycznych (��) uzyskanych z badań w tunelu 
aerodynamicznym.  

• Najbliżej wyników obliczonych na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) jest sytuacja A, t0, w1 – 
przy niższych kątach � oraz sytuacja A, t0, w1+2 – przy wyższych kątach �. 

• Nie zauważono istotnych różnic w wynikach ze względu na czas pomiaru. 
Na rys. Z3.5 zestawiono wykresy przedstawiające prędkość krytyczną wyznaczoną zgodnie 

z procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) oraz maksymalną prędkość 
krytyczną (���{) określoną na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych długości czasu 
pomiaru.  

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.5. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) 
oraz maksymalna prędkość krytyczna (���{) wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych 

czasów pomiaru: 5 s (a), 1 s (b) 

Maksymalna prędkość krytyczna wiatru (���{) wyznaczona na podstawie badań w tunelu 
aerodynamicznym jest dużo wyższa niż prędkość krytyczna wyznaczona na podstawie (PN-EN 14067-
6, 2010) i (GM/RT2142, 2009). 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.6. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) 
oraz 99% kwantyl prędkości krytycznej (�¿¿%) wyznaczony na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych 

czasów pomiaru: 5 s (a), 1 s (b) 

Na rys. Z3.6 zestawiono wykresy przedstawiające prędkość krytyczną wyznaczoną zgodnie 
z procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009) oraz 99% kwantyl 
prędkości krytycznej (�¿¿%) określony na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych 
długości czasu pomiaru.  
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Wyznaczony na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym kwantyl 99% prędkości 
krytycznej (�¿¿%) przyjmuje wyższe wartości niż prędkość krytyczna wyznaczona na podstawie (PN-
EN 14067-6, 2010) i (GM/RT2142, 2009). 

• Tor pojedynczy z przechyłką (konfiguracja B) 
Prędkość krytyczną uzyskaną w badaniach w tunelu aerodynamicznym dla konfiguracji toru 

pojedynczego z przechyłką (konfiguracja B) i kategorii terenu 0 (teren płaski, t0) w sytuacji wagonu 
pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) porównano z prędkością krytyczną wyznaczoną na 
podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010). Obliczenia prowadzone zgodnie z (PN-EN 
14067-6, 2010) dotyczą wagonu towarowego poruszającego się po torze kolejowym z przechyłką. 

Uwzględniono przy tym dwie wartości przyspieszenia bocznego (B� = 0,4 �
Âg oraz B� � 0,85 �

Âg), które 

są związane z różnym promieniem łuku linii kolejowej.  
Na rys. Z3.7 zestawiono wykresy przedstawiające prędkość krytyczną wyznaczoną zgodnie 

z procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz średnią prędkość krytyczną (��) określoną 
na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych długości czasu pomiaru.  

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.7. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz krytyczna 
prędkość średnia (��) wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych czasów 

pomiaru: 5 s (a), 1 s (b) 

Przy niższych kątach � najbliżej wyników zgodnie z (PN-EN 14067-6, 2010) dla B� � 0,4 �
Âg jest 

sytuacja B, t0, w1, natomiast przy wyższych kątach β zarówno sytuacja B, t0, w1, jak i B, t0, w2. 

Prędkości krytyczne wyznaczone na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) dla B� � 0,85 �
Âg są nieznacznie 

niższe niż prędkości krytyczne uzyskane z badań w tunelu aerodynamicznym w całym zakresie kątów β. 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.8. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz maksymalna 
prędkość krytyczna (���{) wyznaczona na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych czasów 

pomiaru: 5 s (a), 1 s (b) 
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Na rys. Z3.8 zestawiono wykresy prędkości krytycznej wyznaczonej zgodnie z procedurą 
przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz maksymalnej prędkości krytycznej (���{) określonej na 
podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych długości czasu pomiaru.  

Maksymalne prędkości krytyczne (���{) otrzymane na podstawie badań w tunelu 

aerodynamicznym są większe od wyników obliczeń według (PN-EN 14067-6, 2010) dla B� = 0,4 �
Âg 

oraz B� � 0,85 �
Âg w całym zakresie kątów �.  

Na rys. Z3.9 zestawiono wykresy przedstawiające prędkość krytyczną wyznaczoną zgodnie z 
procedurą przedstawioną w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz 99% kwantyl prędkości krytycznej (�¿¿%) 
określony na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych długości czasu pomiaru. 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z3.9. Prędkość krytyczna obliczona na podstawie procedury zawartej w (PN-EN 14067-6, 2010) oraz 99% kwantyl 
prędkości krytycznej (�¿¿%) wyznaczony na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym dla różnych czasów 

pomiaru: 5 s (a), 1 s (b) 

Przy wyższych kątach � krzywa 99% kwantylu prędkości wiatru (�¿¿%) z badań w tunelu 
aerodynamicznym dla sytuacji B, t0, w2 ma podobne wartości, co prędkość krytyczna obliczona na 

podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) dla B� � 0,4 �
Âg. Prędkości krytyczne wyznaczone na podstawie (PN-

EN 14067-6, 2010) dla B� � 0,85 �
Âg są niższe niż prędkości krytyczne wyznaczone z badań w tunelu 

aerodynamicznym w całym zakresie kątów �. 
Podsumowując porównanie prędkości krytycznych wyznaczonych na podstawie badań w tunelu 

aerodynamicznym z prędkościami krytycznymi obliczonymi na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) 
i (GM/RT2142, 2009) można zauważyć, że: 

• czas pomiaru ma niewielki wpływ na prędkość krytyczną; 
• średnia prędkość krytyczna (��) wyznaczona z badań w tunelu aerodynamicznym dla 

konfiguracji toru pojedynczego (konfiguracja A) może być porównywana z prędkością 
krytyczną wyznaczoną na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) w sytuacji, gdy przyspieszenie 

boczne wynosi B� � 0 �
Âg; 

• średnia prędkość krytyczna (��) wyznaczona z badań w tunelu aerodynamicznym dla 
konfiguracji toru pojedynczego z przechyłką (konfiguracja B) może być porównywana 
z prędkością krytyczną wyznaczoną na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010) w sytuacji, gdy 

przyspieszenie boczne wynosi B� � 0,4 �
Âg. 

Wnioski z analizy 
Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki pomiarów dotyczące definicji prędkości (maksymalna – 

���{, kwantyl 99% – �¿¿%, średnia – ��) oraz czasu pomiaru (1, 2, 3, 4, 5 s) zdecydowano, że za 
prędkość krytyczną uznawana będzie prędkość średnia o czasie pomiaru 1 s (��+Â). Wyniki 
odpowiednich sytuacji pomiarowych dla ��+Â są najbliższe charakterystycznym krzywym wiatrowym 
wyznaczonym na podstawie (PN-EN 14067-6, 2010).  
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Prędkość średnia (��) wykazuje mniejsze zmiany (jest bardziej stabilna) w zależności od czasu 
pomiaru niż ���{ i �¿¿%. Szczególnie ���{ uzyskane dla kategorii terenu o wyższej turbulencji mogą 
mieć przypadkowe wartości. Oprócz tego, jeśli za prędkość krytyczną zostanie uznana ��, to jest to 
podejście bezpieczne.  

Krótszy czas pomiaru (1 s) wybrano ze względu na to, że wiatr o prędkości powodującej 
przewrócenie się wagonu działał na model bezpośrednio przed wystąpieniem zjawiska.  Ponadto nie 
było znaczących różnic w wynikach pomiarów ze względu na czas pomiaru – podobne wyniki prędkości 
krytycznej uzyskiwano dla czasu pomiaru w zakresie 1-5 s (dotyczy to przede wszystkim ��).  

Uwzględniając skalę czasu (J
 = +})  wynikającą z kryteriów podobieństwa dla analizowanego 

zjawiska przewracania się wagonów towarowych pod wpływem silnego wiatru bocznego, prędkość 
uśredniana w czasie 1 s w tunelu aerodynamicznym odpowiada prędkości wiatru uśrednianej w czasie 
5,3 s w rzeczywistości. Prędkość uśredniana w czasie 5,3 s uznawana może być za prędkość podmuchu 
wiatru.  

Wyniki pomiarów prędkości krytycznej przedstawione w pracy zostały zestawione dla prędkości 
średniej i czasu pomiaru 1 s (��+Â). Dzięki temu możliwe było zmniejszenie ilości prezentowanych 
wyników. Wpływ poszczególnych parametrów analizowany był jednak dla wszystkich czasów 
pomiarów prędkości krytycznej zdefiniowanej jako: ��, ���{ i �¿¿%. W sytuacji, gdy prezentowane 
wyniki prędkości krytycznej o czasie pomiaru 1 s (��+Â) różniły się od wyników dla tej samej sytuacji 
pomiarowej, ale innego czasu pomiaru lub definicji prędkości, zostało to opisane.   
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Załącznik nr 4: Analiza błędów pomiarowych w badaniach prędkości 
krytycznej 

Ze względu na sposób prowadzenia badań prędkości krytycznej wyniki poszczególnych pomiarów 
różniły się między sobą. Mimo to prędkości krytyczne uzyskane dla poszczególnych pomiarów przy tej 
samej sytuacji pomiarowej oscylowały wokół wartości średniej. 

Pierwszym etapem w analizie prędkości krytycznej był wybór sposobu wyznaczania prędkości 
krytycznej. Zdecydowano, że za prędkość krytyczną uznana zostanie średnia prędkość wiatru o czasie 
pomiaru 1 s (��+Â). Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane dla tak zdefiniowanej prędkości krytycznej 
(oznaczonej dalej jako ��) przeanalizowano następnie dane pomiarowe pod kątem identyfikacji błędów 
grubych wynikających ze zbyt wczesnego lub późnego zakończenia pomiaru. Pomiar, którego wyniki 
odbiegały od pozostałych prędkości krytycznych uzyskanych dla danej sytuacji pomiarowej był 
odrzucany.  

Po odrzuceniu błędów grubych wyznaczano średni i maksymalny błąd pomiaru, które liczono 
następująco: 

1. Sprawdzano różnice procentowe między poszczególnymi pomiarami prędkości krytycznej 
a średnią prędkością krytyczną uzyskaną ze wszystkich pomiarów dla danej sytuacji 
pomiarowej. Różnice procentowe były dodatnie i ujemne, w zależności czy prędkość 
wyznaczona w danym pomiarze była większa czy mniejsza od prędkości średniej ze wszystkich 
pomiarów. Błąd pomiaru został zdefiniowany następująco: 

î� = �	 − �ś��ś� ∙ 100% (Z4.1) 

gdzie: î� – błąd pomiaru, �	 – prędkość krytyczna (��+Â) z pomiaru nr \ = 1, 2, 3, 4, 5; �ś�– prędkość 

średnia z 5 pomiarów prędkości krytycznej ��+Â dla danej sytuacji pomiarowej. 
2. Następnie wyznaczano maksymalne (dodatnie) i minimalne (ujemne) wartości procentowe 

błędów pomiaru dla poszczególnych sytuacji pomiarowych. 
3. Kolejno, biorąc pod uwagę wszystkie sytuacje pomiarowe, wyznaczano: 

• Wartości średnie z maksymalnych i minimalnych błędów, biorąc pod uwagę wyniki 
otrzymane dla danej konfiguracji linii kolejowej lub kategorii terenu – w tab. Z4.1  
i tab. Z4.2 oznaczone jako błąd średni; 

• Wartości maksymalne z maksymalnych błędów oraz wartości minimalne 
z minimalnych błędów, biorąc pod uwagę wyniki otrzymane dla danej konfiguracji linii 
kolejowej lub kategorii terenu  – w tab. Z4.1 i tab. Z4.2 oznaczone jako błąd 
maksymalny.  

Błędy średnie i maksymalne uzyskane z podziałem na kategorie terenu przedstawiono w tab. Z4.1. 
Błąd średni jest w tym przypadku średnią z maksymalnych lub minimalnych błędów pomiaru 
uzyskanych ze wszystkich sytuacji pomiarowych dla tej samej kategorii terenu (przy różnych kątach β, 
liczbie wagonów i konfiguracji). Błąd maksymalny jest największą (maksymalną lub minimalną) 
wartością błędu pomiaru otrzymanego dla danej kategorii terenu.  

Tab. Z4.1. Błędy średnie i maksymalne wyznaczone ze względu na kategorię terenu 

Kategoria 
terenu 

Błąd maksymalny [%] Błąd średni [%] 
max min max min 

t0 11 -9 2 -3 
t2 13 -11 5 -5 
t4 14 -16 6 -6 

Na podstawie zaprezentowanych danych dotyczących błędów można zauważyć, że im większa jest 
turbulencja (wyższa kategoria terenu) tym różnice w wynikach pomiędzy poszczególnymi pomiarami 
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są większe. Błędy średnie dla t2 i t4 są na podobnym poziomie, podczas gdy błędy średnie dla t0 są 
mniejsze.  

Wyznaczono również błędy średnie i maksymalne ze względu na konfigurację linii 
kolejowej (tab. Z4.2). Błąd średni jest w tym przypadku średnią z maksymalnych i minimalnych błędów 
uzyskanych ze wszystkich sytuacji pomiarowych dla tej samej konfiguracji (przy różnych kątach β, 
liczbie wagonów i kategorii terenu). Błąd maksymalny jest największą (maksymalną lub minimalną) 
wartością błędu otrzymanego dla danej konfiguracji.  

Tab. Z4.2. Błędy średnie i maksymalne wyznaczone ze względu na konfigurację linii kolejowej 

Konfiguracja 
Błąd maksymalny [%] Błąd średni [%]  
max min max min 

A 12 -12 5 -5 

B 9 -9 4 -5 

C 14 -16 4 -5 
D 13 -14 5 -5 
E 12 -12 4 -4 

Błędy średnie są na podobnym poziomie dla wszystkich konfiguracji linii kolejowej. Można 
natomiast zauważyć, ze najmniejsze błędy maksymalne występują w przypadku konfiguracji B (tor 
pojedynczy z przechyłką). W przypadku pozostałych konfiguracji, błędy maksymalne są na podobnym 
poziomie.  

Na rys. Z4.1 przedstawiono przykładowe wykresy prędkości krytycznej uzyskane 
w poszczególnych pomiarach oraz średnią prędkość krytyczną ze wszystkich pomiarów, 
charakterystyczne dla poszczególnych kategorii terenu. Wykresy dotyczą konfiguracji toru 
pojedynczego (A) i wagonu pojedynczego (w1).  

a)                    Konfiguracja A, t0, w1 

 

b)                     Konfiguracja A, t2, w1 

 

c)                        Konfiguracja A, t4, w1 

 

Rys. Z4.1. Wykresy prędkości krytycznej (��) uzyskanej dla poszczególnych pomiarów dla konfiguracji A, w sytuacji w1, 
przy różnych kategoriach terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 
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Trend krzywych prędkości krytycznej oraz rozbieżności pomiędzy wynikami poszczególnych 
pomiarów są podobne we wszystkich konfiguracjach linii kolejowej. Nie ma również znaczących różnic 
dla wyników otrzymanych w sytuacji jednego (w1) oraz dwóch wagonów (w2), a także dla strony 
nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw) (w przypadku konfiguracji: C, D i E). Zauważalne różnice ze 
względu na rozbieżności między poszczególnymi pomiarami można zaobserwować tylko w przypadku 
różnych kategorii terenu.  

Wykresy przedstawione na rys. Z4.1 dotyczą czasu pomiaru trwającego 1 s. Warto wspomnieć, że 
przebieg krzywych prędkości krytycznej dla poszczególnych pomiarów w funkcji kąta � miał podobny 
trend również przy pozostałych czasach pomiaru (2 s, 3 s, 4 s, 5 s).  

Przedstawione wykresy potwierdzają zależność dotyczącą różnic pomiędzy poszczególnymi 
pomiarami ze względu na kategorię terenu. Najmniejsze różnice występują w przypadku kategorii 
terenu o najmniejszej turbulencji (t0). Im wyższa jest turbulencja tym większe są różnice między 
poszczególnymi pomiarami. W przypadku t2 i t4 prędkości krytyczne dla poszczególnych pomiarów są 
dużo bardziej zmienne niż dla t0, jednak oscylują wokół średniej.  
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Załącznik nr 5: Szczegółowy opis wyników badań prędkości krytycznej 

W załączniku przedstawiony został dokładny opis wykresów zamieszczonych w rozdziale 10.2. Aby 
opis ten był zrozumiały w załączniku zamieszczono również wykresy przedstawione już wcześniej 
w rozdziale 10.2. 

Wpływ kategorii terenu    
Na rys. Z5.1-Z5.5 przedstawiono wykresy prędkości krytycznej w zależności od kategorii terenu 

(t0, t2, t4), charakterystyczne dla poszczególnych konfiguracji linii kolejowej.  
Dla konfiguracji A (rys. Z5.1) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla sytuacji 

wagonu pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2). 
Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) 
dla wagonu pojedynczego (w1).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

e) 

 

Rys. Z5.1. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4)  otrzymane dla konfiguracji A: ��, w1 (a), ���{, w1 (b), �¿¿%, w1 (c), ��, w2 (d), ��, w1+2 (e) 
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Prędkości krytyczne (��) otrzymane dla konfiguracji A wskazują na duży wpływ kategorii terenu 
na wyniki, szczególnie dla niższych kątów β. Prędkość krytyczna dla terenu o niższej turbulencji (t0) 
jest wyższa niż dla terenów o turbulencji wyższej (t2, t4). Przy wyższych kątach β występuje podobna 
zależność pomiędzy kategoriami terenu, jednak jest ona mniej wyraźna. Nie zauważa się istotnych 
różnic między prędkościami krytycznymi dla t2 i t4. 

Im wyższa jest turbulencja tym większe są prędkości maksymalne (���{) oraz 99% kwantyl 
prędkości (�¿¿%). Zauważa się, że krzywe prędkości dla t2 i t4 są bliżej krzywej t0 na wykresie �¿¿% 
niż na wykresie ���{. Związane jest to z tym, że prędkości dla t0 są na tym samym poziomie na wykresie �¿¿% oraz ���{, natomiast prędkości dla t2 i t4 w przypadku wykresu �¿¿% są niższe niż dla wykresu 
���{. Związane jest to z wpływem turbulencji.  

Przebiegi krzywych na wykresach dla w1, w2 oraz w1+2 są podobne. W przypadku w1+2 nie 
zmierzono prędkości krytycznej przewracającej wagon środkowy dla t0 przy kącie β=10°. 
Spowodowane było to tym, że w sytuacji w1+2 model nie przewracał się nawet przy wysokich 
prędkościach wiatru. Pomiar przerwano ze względu na bezpieczeństwo modelu wagonu oraz modeli 
atrap. Dla t2 i t4 prędkość krytyczna została zmierzona, ponieważ model wagonu przewrócił się już przy 
niższej prędkości. 

W przypadku konfiguracji B (rys. Z5.2) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla 
sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). Ponadto zaprezentowano wyniki 
prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) dla wagonu pojedynczego (w1).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. Z5.2. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji B: 
��, w1 (a), ���{, w1 (b), �¿¿%, w1 (c), ��, w2 (d) 

Krzywe prędkości krytycznej dla konfiguracji B wykazują podobne zależności jak dla 
konfiguracji A. Dla wszystkich kątów β największe prędkości krytyczne (��) osiągane są dla t0. Nie 
zauważa się wpływu turbulencji pomiędzy kategoriami t2 i t4 – osiągane są dla nich podobne wyniki 
prędkości (dotyczy wykresów: ��, ���{, �¿¿%).  
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Przy większej turbulencji (t2 i t4) osiągane są większe prędkości maksymalne (���{) niż przy 
mniejsze turbulencji (t0). Prędkości dla t2 i t4 na wykresie �¿¿% są niższe niż na wykresie ���{. 
Prędkości krytyczne dla t0 są na tym samym poziomie w przypadku �¿¿% oraz ���{. Przebiegi 
krzywych  prędkości na wykresach dla w1 i w2 są podobne. 

W przypadku konfiguracji C (rys. Z5.3) zostały przedstawione wykresy prędkości krytycznej (��) 
dla sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw), a także wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) po stronie nawietrznej (naw). 
Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%)  
dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw). 

Dla niskich kątów β największa prędkość krytyczna (��) osiągana jest dla t0, mniejsza dla t2 
a najmniejsza dla t4. Przy wysokich kątach β różnice między prędkościami krytycznymi dla 
poszczególnych kategorii terenu są znacznie mniejsze. Zauważa się jednak, że największe prędkości 
krytyczne są osiągane również dla t0. Natomiast wyniki dla terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4) 
wykazują dużą zmienność. Jednak w większości przypadków najmniejsza ��  pojawia się dla t4, a nieco 
od niej większa jest �� dla t2. 

Prędkości maksymalne (���{) osiągane dla terenu o mniejszej turbulencji (t0) są mniejsze niż dla 
terenu o turbulencji wyższej (t2, t4). Między ���{ dla t2 i t4 zauważalne są niewielkie różnice. 
Najwyższe ���{ osiągane są dla t2, a mniejsze dla t4.  

Zależności między wykresami prędkości maksymalnej (���{) i kwantylu 99% prędkości (�¿¿%) są 
dla konfiguracji C podobne, jak w przypadku konfiguracji A i B.  

Biorąc powyższe pod uwagę można na tej podstawie wnioskować, że najbardziej niekorzystna jest 
kategoria terenu 4 (t4), ponieważ przewrócenie się wagonu następuje przy niższej prędkości 
krytycznej (��), której odpowiada również niższa niż dla t2 prędkość maksymalna (���{). Należy przy 
tym zauważyć, że na wysokości pomiaru (���� = 40 ]$) intensywność turbulencji jest dla t4 nieco 
większa niż dla t2.  

a) 

 

b)  

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

g) 

 

Rys. Z5.3. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji C: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1+2, naw (e), ��, w1, zaw (f), ��, w2, zaw (g) 

Najniższa ze wszystkich kategorii terenu ���{ dla t0 wynika z niewielkiej turbulencji występującej 
przy tej kategorii terenu. Z kolei biorąc pod  uwagę to, że �� jest dla t0 największa, to ta sytuacja jest 
najbardziej korzystna (dla t0 ���{ ma podobną wartość do ��).  

Charakter wykresów prędkości dla sytuacji w1, w2 i w1+2 jest podobny. W przypadku strony 
zawietrznej (zaw) różnice między wynikami dla poszczególnych kategorii terenu są mniejsze niż 
w przypadku strony nawietrznej (naw). 

Dla konfiguracji D (rys. Z5.4) zostały przedstawione wykresy prędkości krytycznej (��) dla 
sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw).  Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% 
kwantylu prędkości (�¿¿%) dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw).  

W przypadku konfiguracji D zależność prędkości krytycznej (��) od kategorii terenu jest podobna 
w całym zakresie kątów β. Krzywa �� dla t0 jest ponad krzywą dla t2 i t4, nie ma natomiast wyraźnej 
zależności między wynikami otrzymanymi dla t2 i t4.   

Prędkości maksymalne (���{) osiągane dla terenu o mniejszej turbulencji (t0) są niższe niż dla 
terenu o turbulencji wyższej (t2, t4). Ponadto ���{ dla t4 jest mniejsza niż dla t2 przy większości 
kątów β. Sytuacja ta jest podobna, jak w przypadku konfiguracji C. Zależności między wykresami 
prędkości maksymalnej (���{) i kwantylu 99% prędkości (�¿¿%) są dla konfiguracji D podobne, jak 
w przypadku konfiguracji A, B i C.  

Różnice pomiędzy wykresami prędkości krytycznej dla poszczególnych kategorii terenu są nieco 
większe w przypadku w1 niż w przypadku w2. W sytuacji w2  krzywa �� dla t0 jest blisko krzywych 
dla t2 i t4 przy wyższych kątach β. Nie zauważa się znaczącej różnicy między wykresami prędkości 
krytycznej w sytuacji, gdy model znajdował się po stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.4. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji D: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1, zaw (e), ��, w2, zaw (f) 

Dla konfiguracji E (rys. Z5.5) zaprezentowano wykresy prędkości krytycznej (��) dla sytuacji 
wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2) po stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw).  
Ponadto zaprezentowano wyniki prędkości maksymalnej (���{) oraz 99% kwantylu prędkości (�¿¿%) 
dla wagonu pojedynczego (w1) po stronie nawietrznej (naw).  

W przypadku konfiguracji E zauważa się najmniejszy ze wszystkich konfiguracji wpływ turbulencji 
na wyniki prędkości krytycznej (��), szczególnie przy wysokich kątach β. Krzywe �� są wówczas 
w bliskiej odległości od siebie i nachodzą na siebie, przez co nie ma wyraźnej zależności między nimi. 
Zauważa się jednak, że dla wyższych kątów β najmniejsze �� osiągane są dla t4, nieco większe dla t2 
i nieznacznie od nich większe dla t0. Dla niskich kątów β turbulencja powoduje bardziej niekorzystną 
sytuację – im wyższa turbulencja (t4) tym niższa ��.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.5. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji E: ��, w1, naw (a), ���{, w1, naw (b), �¿¿%, w1, naw (c), ��, w2, naw (d), ��, w1, zaw (e), ��, w2, zaw (f) 

Prędkości maksymalne (���{) osiągane dla terenu o mniejszej turbulencji (t0) są mniejsze niż dla 
terenu o turbulencji wyższej (t2, t4), przy czym ���{ dla t4 jest mniejsza niż dla t2 dla większości 
kątów β (jak w przypadku konfiguracji C i D). Zależności między wykresami prędkości 
maksymalnej (���{) i kwantylu 99% prędkości (�¿¿%) są dla konfiguracji E podobne, jak w przypadku 
pozostałych konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D). 

Nie zauważa się wpływu liczby wagonów (w1, w2) oraz strony wiaduktu, po której umieszczony 
był model (naw, zaw) na zależności między krzywymi prędkości krytycznej dla poszczególnych 
kategorii terenu. 

Wpływ liczby wagonów  
Na rys. Z5.6-Z5.10 przedstawiono wykresy prędkości krytycznej w zależności od liczby wagonów 

(w1, w2, w1+2), charakterystyczne dla poszczególnych konfiguracji linii kolejowej.  
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Dla konfiguracji A (rys. Z5.6) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4). Porównywano ze sobą sytuację wagonu 
pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2). 

Dla t0 nie przeprowadzono pomiaru prędkości przewracania się wagonu w przy kącie �=10° 
w przypadku sytuacji w1+2, ponieważ podczas pomiarów wagon nie przewracał się nawet przy 
wysokich prędkościach, a pomiar przerwano ze względu na bezpieczeństwo modeli. Obserwując jednak 
trend krzywej przedstawiającej prędkości krytyczne dla sytuacji w1+2 można zauważyć, że prędkość 
przewrócenia się wagonu może być dużo wyższa niż w przypadku w2.  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. Z5.6. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2, w1+2) otrzymane dla 
konfiguracji A oraz kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

W przypadku t0 i niskich kątów � zauważa się większe różnice pomiędzy prędkością krytyczną (��) 
dla różnej liczby wagonów. Największe prędkości osiągane są dla sytuacji w1+2, mniejsze dla w2, 
a najmniejsze dla w1. Związane jest to prawdopodobnie z tym, że w sytuacji w1+2 dodatkowe wagony 
zasłaniają wagon środkowy, przez co przewraca się on przy wyższej prędkości. Co ważne, nie ma na to 
zauważalnego wpływu połączenie między wagonami (w2) – również wówczas wagon przewraca się 
przy prędkości wyższej niż w sytuacji w1. Zatem decydujące jest wzajemne osłanianie się wagonów, 
przez co są one w stanie znieść wyższe prędkości wiatru bez przewrócenia się.   

Odwrotna sytuacja ma miejsce dla wyższych kątów �, gdy mniejsze prędkości krytyczne (��) 
występują w przypadku w sytuacji w1+2, kiedy to większa liczba wagonów znacznie wpływa na pole 
przepływu powietrza wokół całego ciągu pojazdów. Następnie większe prędkości krytyczne występują 
kolejno dla sytuacji w2 oraz w1. Różnice między krzywymi prędkości krytycznej dla różnej liczby 
wagonów nie są jednak tak wyraźne jak dla niskich kątów �.  

Można zauważyć zmianę wpływu liczby wagonów na prędkość krytyczną z sytuacji, gdy bardziej 
niekorzystna jest mniejsza liczba wagonów na sytuację, gdy bardziej niekorzystna jest większa liczba 
wagonów. Kąt �, dla którego zachodzi ta zmiana wynosi 60°.    
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Wykresy prędkości krytycznej dla t2 i t4 wykazują podobne zależności, co wykresy dla t0. Przy 
niższych kątach β prędkość przewracania się wagonu jest dużo wyższa w sytuacji w1+2 niż 
w przypadku w1 lub w2. Dla t2 nie widać dużej różnicy między prędkościami przewracania się wagonu 
w przypadku w1 i w2, natomiast dla t4 nieco mniejsze prędkości krytyczne osiągane są dla w1 niż 
dla w2.  

Dla wyższych kątów β można zaobserwować, że prędkości dla w2 i w1+2 są nieco niższe od tych 
osiąganych dla sytuacji w1. Kąt β, dla którego następuje zmiana wpływu liczby wagonów na prędkość 
krytyczną wynosi 50°÷60°.    

Dla konfiguracji B (rys. Z5.7) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4). Porównywano ze sobą sytuację wagonu 
pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. Z5.7. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla konfiguracji B 
oraz kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Wyniki otrzymane w konfiguracji B wykazują analogiczne zależności pomiędzy krzywymi 
prędkości krytycznej dla w1 i w2, jak wyniki dla konfiguracji A. Ponadto zależności te są podobne przy 
wszystkich kategoriach terenu (t0, t2, t4).  

 Dla niższych kątów � mniejsza prędkość krytyczna osiągana jest w przypadku w1, dla wyższych 
kątów � mniejsza prędkość występuje w przypadku w2. Dla kątów pośrednich (�=40°÷50°) podobne 
prędkości krytyczne występują w sytuacji w1 i w2 (oprócz wyników dla t2). Kąt �, przy którym zmienia 
się dla jakiej liczby wagonów sytuacja jest bardziej niekorzystna wynosi 40°÷50°.   

Dla konfiguracji C (rys. Z5.8) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) oraz 
zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1), dwóch wagonów (w2) 
oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2) w przypadku strony nawietrznej (naw) oraz sytuację 
wagonu pojedynczego (w1) i dwóch wagonów (w2) w przypadku strony zawietrznej (zaw). 
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Wyniki w konfiguracji C wykazują analogiczne zależności pomiędzy krzywymi prędkości 
krytycznej otrzymanymi dla różnej liczby wagonów, jak wyniki w konfiguracji A. Zależności te są 
podobne dla wszystkich kategorii terenu (t0, t2, t4). Ponadto nie ma wyraźnych różnic między wynikami 
dla strony nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). Prędkości krytyczne w sytuacji zaw wykazują jedynie 
większe wahania dla poszczególnych kątów � w przypadku kategorii terenu o wysokiej 
turbulencji (t2, t4).  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.8. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2, w1+2) otrzymane dla 
konfiguracji C oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Dla niższych kątów � prędkość przewracania się wagonu jest dużo wyższa w sytuacji w1+2 
(w przypadku naw), nieco niższa dla w2, a najniższa dla w1. Przy wyższych kątach � prędkość 
krytyczna w sytuacji w1 jest nieco wyższa niż w sytuacji w2 oraz w1+2 (w przypadku naw). Różnica 
między prędkością krytyczną dla w2 oraz w1+2 jest niewielka. Kąt �, dla którego zmienia się, dla jakiej 
liczby wagonów sytuacja jest bardziej niekorzystna wynosi 30°÷50°.   
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Dla konfiguracji D (rys. Z5.9) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) dla kategorii 
terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) oraz 
zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1) i dwóch wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.9. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla konfiguracji D 
oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Wyniki otrzymane dla konfiguracji D wykazują podobne zależności jak wyniki dla pozostałych 
konfiguracji (A, B, C). Zależności pomiędzy prędkościami krytycznymi ze względu na liczbę wagonów 
są podobne dla wszystkich kategorii terenu (t0, t2, t4) oraz dla strony nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw).  

Przy niższych kątach � mniejsze prędkości krytyczne osiągane są dla sytuacji w1. Dla wyższych 
kątów � mniejsze prędkości krytyczne występują w przypadku w2. Kąt �, dla którego zmienia się, dla 
jakiej liczby wagonów sytuacja jest bardziej niekorzystna wynosi 30°÷40°.   
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Porównując wyniki konfiguracji D (tor pojedynczy z przechyłką na nasypie) z wynikami 
konfiguracji B (tor pojedynczy z przechyłką), w przypadku konfiguracji D obserwuje się większe 
różnice pomiędzy prędkościami krytycznymi dla w1 oraz w2.  

Dla konfiguracji E (rys. Z5.10) przedstawiono wykresy prędkości krytycznej (��) w przypadku 
kategorii terenu 0 (t0), kategorii terenu 2 (t2) oraz kategorii terenu 4 (t4), dla strony nawietrznej (naw) 
oraz zawietrznej (zaw). Porównywano ze sobą sytuację wagonu pojedynczego (w1) i dwóch 
wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.10. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ liczby wagonów (w1, w2) otrzymane dla 
konfiguracji E oraz sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Wyniki otrzymane dla konfiguracji E wykazują podobne zależności jak wyniki dla pozostałych 
konfiguracji (A, B, C, D). Zależności pomiędzy prędkościami krytycznymi ze względu na liczbę 
wagonów są podobne dla wszystkich kategorii terenu (t0, t2, t4) oraz dla strony nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw).  
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Przy niższych kątach � mniejsze prędkości krytyczne osiągane są dla w1. Dla wyższych kątów � 
mniejsze prędkości krytyczne występują w przypadku w2. Kąt �, dla którego zmienia się, dla jakiej 
liczby wagonów sytuacja jest bardziej niekorzystna wynosi: 30°÷50°.   

Wpływ konfiguracji linii kolejowej  
Na rys. Z5.11 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��)  w zależności od 

konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E). W celach porównawczych zaprezentowane zostały wykresy 
prędkości krytycznej dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4), dla sytuacji wagonu 
pojedynczego (w1) oraz dwóch wagonów (w2). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.11. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ konfiguracji linii kolejowej (A, B, C, D, E) otrzymane 
w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

W przypadku kategorii terenu 0 (t0) zależności pomiędzy prędkościami krytycznymi dla 
poszczególnych konfiguracji są podobne dla całego zakresu kątów β. Przy wyższych kątach β różnice 
między prędkościami krytycznymi dla konfiguracji B, C i E są nieco mniejsze niż przy niższych kątach β 
– wykresy nachodzą na siebie. Prędkości krytyczne dla konfiguracji B i E są podobne do siebie dla 
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wszystkich kątów β w sytuacji w1. Natomiast w sytuacji w2 prędkości krytyczne osiągane dla 
konfiguracji C i E są podobne do siebie w całym zakresie kątów β. Krzywe prędkości krytycznej dla 
konfiguracji A i D odbiegają od wyników dla pozostałych konfiguracji linii kolejowej w całym zakresie 
kątów β. Wykresy w sytuacji w1 i w2 wykazują podobne zależności.   

Najbardziej niekorzystna jest konfiguracja D, następnie na podobnym poziomie są konfiguracje C, 
E, i B (wymieniane w kolejności od najmniejszej prędkości krytycznej), a najbardziej korzystna jest 
konfiguracja A. 

W przypadku kategorii terenu 2 (t2) krzywe prędkości krytycznej dla poszczególnych konfiguracji 
linii kolejowej są bardziej zmienne niż w przypadku kategorii terenu 0 (t0). Zależności między 
wynikami prędkości krytycznej dla konfiguracji B, C i E są różne dla poszczególnych kątów β, ich 
krzywe przecinają się kilkakrotnie. Natomiast wyniki dla konfiguracji A i D odbiegają od wyników dla 
pozostałych konfiguracji. Wykresy dla sytuacji w1 i w2 są podobne.  

Najbardziej niekorzystna jest konfiguracja D, następnie na podobnym poziomie są konfiguracje C, 
B, i E (wymieniane w kolejności od najmniejszej prędkości krytycznej), a najbardziej korzystna jest 
konfiguracja A.  

W przypadku kategorii terenu 4 (t4) krzywe prędkości krytycznej dla poszczególnych konfiguracji 
są również (tak jak dla t2) bardziej zmienne niż w przypadku kategorii terenu 0 (t0). Zależności między 
krzywymi prędkości krytycznej dla konfiguracji B, C i E są różne w zależności od kąta �. Różnice 
pomiędzy prędkościami krytycznymi dla konfiguracji B i E dla w1 są niewielkie w całym zakresie 
kątów β. Krzywe prędkości krytycznej dla konfiguracji A i D odbiegają od wyników dla pozostałych 
konfiguracji. Wykresy dla sytuacji w1 i w2 są podobne.  

 Najbardziej niekorzystna ze względu na zjawisko przewracania się wagonów jest konfiguracja D, 
następnie na podobnym poziomie są konfiguracje C, E, i B (wymieniane w kolejności od najmniejszej 
prędkości krytycznej). Najbardziej korzystna jest konfiguracja A.  

Wpływ strony nasypu lub wiaduktu względem kierunku napływu wiatru  
Na rys. Z5.12-Z5.14 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) w zależności od 

strony nasypu lub wiaduktu (nawietrzna (naw), zawietrzna (zaw)), po której umieszczony był model do 
badań. W celach porównawczych zaprezentowane zostały krzywe prędkości krytycznej osiągane dla 
poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4) w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz dwóch 
wagonów (w2). 

Krzywe prędkości krytycznej dotyczące konfiguracji C przedstawiono na rys. Z5.12. 
Dla t0 można zauważyć niewielkie różnice między wynikami prędkości krytycznej dla strony 

nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). Największa różnica zachodzi przy kącie � =10°, jednak 
możliwe, że jest to spowodowane błędem pomiaru. Dla t0 można ogólnie zauważyć, że nieco bardziej 
niekorzystna jest sytuacja, gdy pojazd znajduje się po stronie nawietrznej (naw). 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.12. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony nasypu względem kierunku wiatru (naw, zaw) 
otrzymane dla konfiguracji C w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

Różnice między prędkościami krytycznymi dla strony nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw) 
w przypadku t2 są większe niż w przypadku t0. W sytuacji w2 bardziej niekorzystne jest, gdy wagon 
znajduje się po stronie nawietrznej. Z kolei w sytuacji w1 krzywe prędkości krytycznej w przypadku 
naw i zaw przecinają się ze sobą kilkakrotnie i nie da się określić, która sytuacja jest bardziej 
niekorzystna. 

Różnice między wynikami prędkości krytycznej dla strony nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw) są 
w przypadku t4 na podobnym poziomie, jak dla t2. Dla większości kątów � bardziej niekorzystne jest, 
gdy model znajduje się po stronie nawietrznej nasypu (naw).   

Podsumowując, prędkości krytyczne osiągane w przypadku konfiguracji C dla strony 
nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw) nie różnią się znacznie od siebie. Niewielkie różnice wskazują 
w większości przypadków, że bardziej niekorzystna jest sytuacja, gdy wagon znajduje się po stronie 
nawietrznej (naw). 

Krzywe prędkości krytycznej dotyczące konfiguracji D przedstawiono na rys. Z5.13.  
W przypadku konfiguracji D i t0 prędkości krytyczne dla strony nawietrznej (naw) są mniejsze niż 

dla strony zawietrznej (zaw) dla wszystkich kątów β. Ponadto zależności między krzywymi prędkości 
krytycznej w sytuacji naw i zaw są podobne dla w1 i w2.   

Dla t2 i t4 przy większości kątów β prędkości krytyczne dla strony nawietrznej (naw) są mniejsze 
niż dla strony zawietrznej (zaw), jednak dla niektórych kątów β występuje sytuacja odwrotna. Krzywe 
prędkości krytycznej dla w1 i w2 w przypadku t2 i t4 różnią się od siebie (krzywa dla w1 jest bardziej 
zmienna).   

Podsumowując, różnice między wynikami prędkości krytycznej dla strony nawietrznej (naw) 
i zawietrznej (zaw) są dla konfiguracji D większe niż dla konfiguracji C. Bardziej niekorzystna jest 
sytuacja, gdy wagon znajduje się po stronie nawietrznej (naw) (podobnie, jak w konfiguracji C). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.13. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony nasypu względem kierunku wiatru (naw, zaw) 
otrzymane dla konfiguracji D w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

Krzywe prędkości krytycznej dotyczące konfiguracji E przedstawiono na rys. Z5.14. 
W przypadku konfiguracji E i t0 oraz t2 zauważa się, że bardziej niekorzystne wyniki osiągane są 

dla strony nawietrznej (naw). Większe różnice między prędkością krytyczną dla strony nawietrznej 
(naw) i zawietrznej (zaw) osiągane są dla niskich kątów β. Zależności między krzywymi prędkości 
krytycznej w sytuacji naw i zaw mają podobny przebieg dla w1 i w2.   

Dla t4 również bardziej niekorzystne jest, gdy model wagonu umieszczony jest po stronie 
nawietrznej (naw), jednak nie dla wszystkich kątów β. W sytuacji w1 dla niektórych kątów β bardziej 
niekorzystna jest sytuacja zaw. Zależności między krzywymi prędkości krytycznej w sytuacji naw i zaw 
mają dla w1 i w2 różny przebieg.   

Podsumowując, w przypadku konfiguracji E mniejsze prędkości krytyczne osiągane są w sytuacji, 
gdy wagon znajduje się po stronie nawietrznej (naw) (podobnie, jak w konfiguracji C i D).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Rys. Z5.14. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ strony wiaduktu względem kierunku wiatru 

(naw, zaw) otrzymane dla konfiguracji E w sytuacji: t0, w1 (a), t0, w2 (b), t2, w1 (c), t2, w2 (d), t4, w1 (e), t4, w2 (f) 

Wpływ długości nasypu  
Na rys. Z5.15-Z5.17 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) w zależności od 

długości nasypu lub wiaduktu (norm, d90, d130). W celach porównawczych zaprezentowane zostały 
krzywe prędkości krytycznej osiągane dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4), dla sytuacji 
wagonu umieszczonego po stronie nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). 

W przypadku konfiguracji C (rys. Z5.15) przeanalizowane zostały trzy (norm, d90, d130) lub dwie 
(norm, d90)  długości nasypu, w zależności od tego, czy model znajdował się po stronie 
nawietrznej (naw) czy po stronie zawietrznej (zaw). Dla strony nawietrznej (naw) przeprowadzono 
badania w sytuacji norm, d90 oraz d130. Dla strony zawietrznej (zaw) przeprowadzono badania 
w sytuacji norm i d90. W badaniach dla sytuacji norm i d90 przeanalizowano następujące kąty β: 10°, 
20° i 30°, natomiast w sytuacji d130 przeanalizowano kąty β: 10° i 20°. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 
 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.15. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości nasypu (norm, d90, d130) otrzymane dla 
konfiguracji C, w1 w sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Dla t0 i kątów β: 10° i 20° zauważa się, że im dłuższy jest nasyp tym prędkości krytyczne są niższe. 
Przy kącie β=30° nieznacznie mniejsza prędkość krytyczna osiągana jest w przypadku sytuacji norm. 
Zależności między krzywymi prędkości krytycznej dla różnych długości nasypu są podobne w sytuacji 
naw i zaw.  

W przypadku t2 zauważa się inne zależności niż dla t0. Dla większości kątów β przy dłuższym 
nasypie występują wyższe prędkości krytyczne, natomiast najniższe prędkości krytyczne osiągane są 
dla sytuacji norm.  Jedynie przy kącie β=10° prędkość krytyczna w sytuacji d90 jest mniejsza niż dla 
sytuacji norm. Zależności między krzywymi prędkości krytycznej dla różnych długości nasypu są dla 
sytuacji naw i zaw podobne w przypadku kątów β=20° i β=30°. 

Wyniki otrzymane dla t4 nie przedstawiają jasnej zależności pomiędzy wpływem długości nasypu 
na prędkość krytyczną, co może być spowodowane wysoką turbulencją dla t4.  
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Dla strony nawietrznej (naw) można zauważyć, że w przypadku kąta β=10° im dłuższy jest nasyp, 
tym prędkość krytyczna jest niższa. Jednak dla strony zawietrznej (zaw) obserwuje się odwrotną 
zależność. 

Dla kąta β=20° i sytuacji naw nie da się określić wyraźnej zależności między długością nasypu 
a prędkością krytyczną. Jednak wyniki dla sytuacji zaw potwierdzają, że dla dłuższego nasypu (d90) 
osiągane są nieco bardziej niekorzystne wyniki niż dla nasypu standardowej długości (norm). Można 
zatem przypuszczać, że wyniki otrzymane dla d130 i β=20° są błędne. 

Przy kącie β=30° zauważa się, że prędkość krytyczna dla sytuacji norm jest mniejsza niż dla sytuacji 
d90 – zarówno w przypadku naw, jak i zaw. 

Mając na uwadze powyższe wnioski, prowadząc badania działania wiatru na pojazdy szynowe 
umieszczone na nasypie (konfiguracja C) dla kątów β=10° i β=20° powinno się przeanalizować sytuację 
dłuższego nasypu, ponieważ dla większości przypadków jest ona bardziej niekorzystna. Natomiast przy 
kącie β=30° lepiej zastosować nasyp krótszy, bo w przypadku tego kąta długość nasypu nie ma 
znaczenia lub to właśnie przy nasypie krótszym osiągane są bardziej niekorzystne wyniki. Niemniej 
jednak, ze względu na niejednoznaczność wyników badań, sugeruje się, aby przeprowadzić bardziej 
dokładane badania, które uwzględniałyby wpływ długości nasypu na prędkość krytyczną.  

W przypadku konfiguracji D (rys. Z5.16) przeanalizowane zostały dwie długości nasypu (norm, 
d90) , dla modelu znajdującego się po stronie nawietrznej (naw) i po stronie zawietrznej (zaw). Badania 
przeprowadzono dla kątów β: 10°, 20° i 30°. 

W przypadku t0 wyniki prędkości krytycznej otrzymane dla sytuacji naw i zaw różnią się od siebie. 
W przypadku naw różnice między prędkościami krytycznymi otrzymanymi w sytuacji norm i d90 są 
pomijalne w przypadku kątów β=20° i β=30°. Natomiast dla kąta β=10° sytuacja norm jest bardziej 
niekorzystna ze względu na ryzyko przewrócenia się wagonu. W przypadku zaw niższe prędkości 
krytyczne osiągnięte zostały w sytuacji d90 niż w sytuacji norm dla kątów β=10° i β=20°. Natomiast 
dla kąta β=30° różnica między prędkościami krytycznymi otrzymanymi w sytuacji d90 i norm jest 
pomijalna. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.16. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości nasypu (norm, d90) otrzymane dla 
konfiguracji D, w1 w sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Również w przypadku t2 wyniki dla sytuacji naw i zaw różnią się od siebie. W sytuacji naw i przy 
kątach β=10° i β=20° mniejsze prędkości krytyczne osiągane są dla nasypu dłuższego (d90). Natomiast 
dla tych samych kątów i sytuacji zaw nie zauważa się wpływu długości nasypu na wyniki. Z kolei dla 
kąta β=30° niższe prędkości krytyczne osiągane są dla nasypu krótszego (norm) zarówno dla strony 
nawietrznej (naw), jak i zawietrznej (zaw). 

Przy kategorii terenu o najwyższej turbulencji (t4) również widać różnicę w wynikach prędkości 
krytycznej w zależności od strony nasypu (naw, zaw). W przypadku strony nawietrznej (naw) można 
ogólnie stwierdzić, że bardziej niekorzystna jest sytuacja nasypu dłuższego (d90). Z kolei dla strony 
zawietrznej (zaw) bardziej niekorzystna jest sytuacja nasypu krótszego (norm).  

W przypadku konfiguracji D wyniki prędkości krytycznej uwzględniające wpływ długości nasypu 
wykazują różne zależności dla strony nawietrznej (naw) i zawietrznej (zaw). Może być to związane 
z wpływem przechyłki toru kolejowego na prędkości krytyczne uzyskane dla różnych stron nasypu.  

Zatem na podstawie otrzymanych wyników badań nie można stwierdzić, jaka długość nasypu 
pozwala otrzymać bardziej bezpieczne wyniki w konfiguracji nasypu z przechyłką (konfiguracja D). 
Aby to określić należałoby przeprowadzić dokładniejsze badania w tunelu aerodynamicznym, 
uwzględniające np. różne długości nasypu i więcej kątów β. Dzięki temu można byłoby stwierdzić, jaka 
długość nasypu jest wystarczająca, aby w przypadku konfiguracji D otrzymać prędkości krytyczne, 
które nie będą zawyżone.  

W przypadku konfiguracji E (rys. Z5.17) przeanalizowane zostały dwie długości wiaduktu (norm, 
d90) , dla modelu znajdującego się po stronie nawietrznej (naw) i po stronie zawietrznej (zaw). Badania 
przeprowadzono dla kątów β: 10°, 20° i 30°. 
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c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 

Rys. Z5.17. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ długości wiaduktu (norm, d90) otrzymane dla 
konfiguracji E, w1 w sytuacji: t0, naw (a), t0, zaw (b), t2, naw (c), t2, zaw (d), t4, naw (e), t4, zaw (f) 

Zależności między krzywymi prędkości krytycznej uwzględniające wpływ długości wiaduktu są 
w przypadku t0 podobne dla sytuacji naw i zaw. W obu przypadkach niższe prędkości krytyczne 
otrzymane są dla wiaduktu dłuższego (d90). Przy kątach β=10° i β=20° różnica w prędkościach 
krytycznych osiąganych w sytuacji norm i d90 jest duża, natomiast dla kąta β=30° różnica jest 
pomijalna.  

W przypadku t2 zauważa się różnice w wynikach dla sytuacji naw i zaw. Prędkości krytyczne 
otrzymane dla strony nawietrznej (naw) i kąta β=10° wskazują, że bardziej niekorzystna jest sytuacja 
wiaduktu dłuższego (d90). Z kolei przy kącie β=20° nie zauważa się wpływu długości wiaduktu na 
wyniki, a przy kącie β=30° bardziej niekorzystna jest sytuacja wiaduktu standardowej długości (norm). 
Wyniki prędkości krytycznej otrzymane dla strony zawietrznej (zaw) wskazują, że bardziej niekorzystna 
jest sytuacja, gdy wiadukt jest dłuższy (d90). 

Dla t4 nieco niższe prędkości krytyczne osiągane są w przypadku wiaduktu dłuższego (d90), jednak 
różnice między krzywymi prędkości krytycznej dla poszczególnych długości wiaduktu są niewielkie 
i wykazują podobne zależności dla sytuacji naw i zaw. Zauważalne różnice występują jedynie dla strony 
nawietrznej (naw) i kąta β=20°.  

Podsumowując, prędkości krytyczne otrzymane w przypadku konfiguracji wiaduktu 
(konfiguracja E) dla wszystkich kategorii terenu wykazują, że dłuższy wiadukt powoduje mniejszą 
prędkość krytyczną. Analizując konfigurację wiaduktu (E) podczas badań w tunelu aerodynamicznym 
powinno się zatem uwzględnić nasyp dłuższy przy kątach β=10°÷30°.  

Wpływ masy oraz położenia środka ciężkości pojazdu  
Badania wpływu obciążenia oraz położenia środka ciężkości pojazdu na prędkość krytyczną 

przeprowadzone zostały dla wybranych sytuacji pomiarowych. Pomiary wykonywane były jedynie dla 
konfiguracji pojedynczego toru kolejowego (A) w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) dla wszystkich 
kategorii terenu (t0, t2, t4).   
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Na rys. Z5.18 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��)  dla różnych sytuacji 
obciążeniowych modelu wagonu towarowego. W celach porównawczych zaprezentowane zostały 
krzywe prędkości krytycznej osiągane dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4). 

 a) 

 

b) 

 

c) 

 

Rys. Z5.18. Krzywe prędkości krytycznej (��) uwzględniające wpływ sytuacji obciążeniowej (m0, m1, m2, m3) otrzymane 
dla konfiguracji A, w1 dla kategorii terenu: t0 (a), t2 (b), t4 (c) 

Ułożenie krzywych prędkości krytycznej w zależności od sytuacji obciążeniowej przedstawione na 
wykresach jest zgodne z przewidywaniami uwzględniającymi niekorzystne czynniki wpływające na 
zjawisko przewracania się wagonów przy działaniu wiatru bocznego (położenie środka ciężkości, masa 
ładunku). Ułożenie sytuacji obciążeniowych od najbardziej niekorzystnej do najbardziej korzystnej jest 
następujące: m0, m3, m2, m1. 

Sytuacja m1 jest najbardziej korzystna, ponieważ masa modelu z obciążeniem jest największa (dużo 
większa niż w sytuacji m0), a położenie środka ciężkości jest takie samo, jak dla pozostałych sytuacji 
wagonu z obciążeniem. 

W sytuacji m2 mniejsza masa w stosunku do m1 przy podobnym położeniu środka ciężkości 
powoduje, że sytuacja ta jest bardziej niekorzystna. Z kolei w przypadku sytuacji m3 środek ciężkości 
modelu z obciążeniem przesunięty jest w kierunku strony zawietrznej w stosunku do m2. Przy tej samej 
masie i wysokości środka ciężkości, co w m2 powoduje to, że sytuacja m3 jest bardziej niekorzystna. 
Krzywa prędkości krytycznej dla m3 ma podobny przebieg i osiąga podobne wartości, jak krzywa dla 
sytuacji m0, gdy wagon ma mniejszą masę, a jego środek ciężkości położony jest symetrycznie i niżej 
niż w m3.  

Zauważa się niewielki wpływ kategorii terenu na wyniki. Dla kategorii terenu o wyższej turbulencji 
(t2, t4) widać różnicę w prędkościach krytycznych otrzymanych dla sytuacji m0 i m3, przy czym niższe 
prędkości krytyczne osiągane są w sytuacji m0. Z kolei dla t0 prędkości krytyczne otrzymane w sytuacji 
m0 i m3 są bardzo podobne. W celu dokładniejszej analizy zależności krzywych prędkości krytycznej 
otrzymanych dla różnych sytuacji obciążeniowych od kategorii terenu przeprowadzono poniższą 
analizę.  
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Na rys. Z5.19 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) oraz prędkości 
maksymalnej (���{) dla sytuacji wagonu bez obciążenia (m0), w zależności od kategorii 
terenu (t0, t2, t4). Wpływ kategorii terenu na wyniki prędkości krytycznej w sytuacji m0 został już 
omówiony w Z5.1 (por. rys. Z5.1). Jednak w celu porównania wpływu kategorii terenu w sytuacjach 
wagonu z obciążeniem (m1, m2, m3) i bez obciążenia (m0), wybrane wykresy zaprezentowano jeszcze 
raz.  

a) 

 

b) 

 

Rys. Z5.19. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji A, 
w sytuacji w1, m0: �� (a), ���{ (b) 

Gdy wagon jest pusty (m0) różnice między prędkościami krytycznymi (��) dla t2 i t4 są niewielkie. 
Większe prędkości krytyczne osiągane są dla t4 niż t2, jednak zależność ta nie jest wyraźna, ponieważ 
krzywe przebiegają blisko siebie i krzyżują się. Krzywa prędkości krytycznej dla t0 odbiega od tych 
dwóch krzywych. Położona jest ona wyżej, co szczególnie jest widoczne przy niskich kątach β.  

Jeśli chodzi o prędkości maksymalne (���{) to są one tym większe im wyższa jest turbulencja. 
Najwyższe ���{ osiągane są dla t4 (dla większości kątów β), a niewiele niższe dla t2. Znacznie poniżej 
tych dwóch krzywych przebiega krzywa ���{ dla t0, która osiąga najniższe wartości.  

Na rys. Z5.20 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) oraz prędkości 
maksymalnej (���{) dla pierwszej sytuacji obciążeniowej wagonu (m1), w zależności od kategorii 
terenu (t0, t2, t4). 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z5.20. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji A, 
w sytuacji w1, m1: �� (a), ���{ (b) 

Zależność prędkości krytycznej (��) od kategorii terenu przy maksymalnym obciążeniu wagonu 
i najwyższym położeniu środka ciężkości (m1) jest zmienna dla różnych kątów β. Jedynie przy niskich 
(10°-20°) i wysokich (60°-90°) kątach β można zauważyć zależność prędkości krytycznych od kategorii 
terenu. Wówczas największe prędkości krytyczne osiągane są dla t0, mniejsze dla t2, a najmniejsze 
dla t4.  
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Największe maksymalne prędkości krytyczne (���{) osiągane są dla t2 i t4. Bardzo odbiegają od 
nich ���{ dla t0. 

Zależności między prędkościami (��, ���{) osiąganymi dla różnych kategorii terenu są 
w przypadku m1 nieco inne niż dla m0. Różnica dotyczy kategorii terenu o wysokiej turbulencji (t2, t4). 
W przypadku m0 mniejsze prędkości osiągane są dla t2, natomiast w sytuacji m1 dla t4. 

Na rys. Z5.21 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) oraz prędkości 
maksymalnej (���{) dla drugiej sytuacji obciążeniowej wagonu (m2), w zależności od kategorii 
terenu (t0, t2, t4). 

 a) 

 

b) 

 

Rys. Z5.21. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji A, 
w sytuacji w1, m2: �� (a), ���{ (b) 

Krzywe prędkości (��, ���{) w sytuacji m2 wykazują podobne zależności, co w sytuacji m1, są 
jednak bardziej gładkie (mniej zmienne dla poszczególnych kątów β) niż w sytuacji m1. Spowodowane 
może to być mniejszą masą obciążenia w sytuacji m2. Wówczas wagon jest bardziej podatny na wpływy 
aerodynamiczne i przerwraca się przy niższej prędkości wiatru, stąd mniejsze są różnice w prędkościach 
osiąganych dla poszczególnych kątów β. 

Nie zauważa się wyraźnej zależności między prędkościami (��, ���{) osiąganymi dla t2 i t4, 
ponieważ krzywe przebiegają blisko siebie i krzyżują się ze sobą. Można jednak stwierdzić, że dla 
wiekszości kątów β bardziej niekorzystna jest sytuacja t4.  

Na rys. Z5.22 przedstawiono przebieg krzywych prędkości krytycznej (��) oraz prędkości 
maksymalnej (���{) dla trzeciej sytuacji obciążeniowej wagonu (m3), w zależności od kategorii 
terenu (t0, t2, t4). 

 a) 

 

b) 

 

Rys. Z5.36. Krzywe prędkości krytycznej uwzględniające wpływ kategorii terenu (t0, t2, t4) otrzymane dla konfiguracji A, 
w sytuacji w1, m3: �� (a), ���{ (b) 

W sytuacji m3 prędkości krytyczne (��) dla poszczególnych kategorii terenu (t0, t2, t4) są 
najbardziej do siebie zbliżone (za wyjątkiem niskich kątów β=10°÷20°), biorąc pod uwagę wszystkie 
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sytuacje obciażeniowe. Zależności pomiędzy krzywymi �� ze względu na kategorię terenu 
w sytuacji m3 są najbardziej podobne do wykresów w sytuacji m0. Jednak w przypadku m3 
prędkości �� uzyskane dla t0 są dla większości kątów β na podobnym poziomie (albo nawet niższe) niż 
dla t2 i t4. W przypadku sytuacji m0 prędkości �� dla t0 są wyższe niż te uzyskane dla t2 i t4 w całym 
zakresie kątów β. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że w przypadku poprzecznego 
przesunięcia środka ciężkości (sytuacja m3) turbulencja ma mniejszy wpływ na prędkość 
krytyczną (��).  

Krzywe prędkości maksymalnych (���{) wykazują zauważalną różnicę w zależności od kategorii 
terenu. Największe ���{ osiągane są dla t4, nieco mniejsze dla t2, a znacznie mniejsze od nich dla t0 
(podobnie jak w przypaku m0).    
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Załącznik nr 6: Wykresy współczynnika aerodynamicznej siły bocznej 
otrzymane dla poszczególnych pomiarów 

Na rys. Z6.1-Z6.9 zestawione zostały wykresy współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( �) 
przedstawiające wyniki 3 pomiarów przeprowadzonych dla danej sytuacji pomiarowej oraz średnią 
z tych pomiarów. Wartości na wykresach zostały wyznaczone przy różnych prędkościach strumienia 
powietrza, mierzonych na wysokości aerodynamicznego środka modelu wagonu (��).  

Badania na wadze aerodynamicznej przeprowadzono dla konfiguracji toru pojedynczego (A) 
w sytuacji wagonu pojedynczego (w1) oraz wagonu pojedynczego z atrapami (w1+2), dla kategorii 
terenu t0, t2 i t4, przy następujących kątach �: 30° (k30) , 60° (k60) oraz 90° (k90). 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.1. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t0, β=90° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

W przypadku t0 i kąta β=90° wartości współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( Â) przy 
poszczególnych prędkościach wiatru są podobne dla każdego z 3 pomiarów. Nieco większe różnice 
pomiędzy poszczególnymi pomiarami występują przy niższych prędkościach wiatru. Zauważa się 
nieznaczne zwiększanie współczynnika  � wraz ze wzrostem prędkości wiatru.  

Dla t0 oraz kątów β=60° i β=30° wartości współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( Â) dla 
poszczególnych pomiarów są podobne dla prędkości wyższych (ok. 10 m/s, 15 m/s). Przy niższej 
prędkości (ok. 5 m/s) jeden z trzech pomiarów odbiega od pozostałych. Wyjątek stanowi sytuacja w1+2 
przy kącie β=60°, w której wartość współczynnika  Â jest we wszystkich 3 pomiarach na tym samym 
poziomie.  

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.2. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t0, β=60° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 
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a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.3. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t0, β=30° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

Różnice między wartościami współczynnika aerodynamicznej siły bocznej ( �) otrzymanymi dla 
poszczególnych pomiarów są dla t2 i t4 większe niż dla t0 (poza sytuacjami dla t0, gdy jeden z pomiarów 
znacznie odbiegał od pozostałych: w1, k60; w1, k30 i w1+2, k30, przy najniższej prędkości strumienia 
powietrza – ok. 5 m/s). Różnice te  nie są charakterystyczne dla żadnej prędkości ani kąta β.  

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.4. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t2, β=90° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.5. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t2, �=60° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 
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a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.6. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t2, β=30° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.7. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t4, β=90° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.8. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t4, β=60° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 
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a) 

 

b) 

 

Rys. Z6.9. Współczynnik aerodynamicznej siły bocznej ( �) wyznaczony podczas pomiarów na wadze aerodynamicznej dla 
różnych prędkości wiatru w konfiguracji A, t4, β=30° w sytuacji: w1 (a), w1+2 (b) 

Podsumowując, na podstawie przedstawionych krzywych współczynnika aerodynamicznej siły 
bocznej ( �) zauważa się, że wartości współczynnika  � dla każdego z 3 pomiarów są na podobnym 
poziomie przy poszczególnych prędkościach wiatru. Jedynie w przypadku t0 nieco większe różnice 
pomiędzy poszczególnymi pomiarami występują przy niższych prędkościach wiatru. Ogólnie różnice 
między poszczególnymi pomiarami są dla t2 i t4 większe niż dla t0.  

W związku z tym, że różnice między wartościami współczynnika  � osiąganymi dla 
poszczególnych pomiarów są nieznaczne, zdecydowano, że można je uśrednić. Stąd wyniki pomiarów 
współczynnika  � przedstawione w pracy zostały zestawione dla średniej z 3 pomiarów 
przeprowadzonych dla danej sytuacji pomiarowej. 
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Załącznik nr 7: Wyznaczenie poprawionej skali prędkości wiatru 

Nie wszystkie skale podobieństwa, które były wstępnie zakładane przy projektowaniu modelu 
wagonu towarowego zostały spełnione (opisano to w rozdziale 8 dotyczącym modelu do badań). Z tego 
powodu, aby wyznaczyć prędkości krytyczne w skali rzeczywistej, należało zweryfikować skalę 
podobieństwa prędkości. Skala ta wynika z zależności pomiędzy momentem utrzymującym pojazd 
a momentem przewracającym pojazd spowodowanym działaniem wiatru. W sytuacji przewrócenia się 
wagonu moment utrzymujący pojazd jest równy momentowi obrotowemu pojazdu: 

�" = �����,��� (Z7.1) 

Biorąc pod uwagę wzory (4.4)÷(4.6) na moment utrzymujący pojazd i moment obrotowy pojazdu 
równość (Z7.1) można zapisać jako: 

% ∙ ¨$ ∙ �2 − $' ∙ *' − $+ ∙ *+ − $� ∙ *�¬ = 12 ������� !( � ∙ �� +  � ∙ �2) (Z7.2) 

Ze względu na to, że skale podobieństwa poszczególnych członów wzoru na moment utrzymujący 
pojazd (�") są różne, tzn.: J� ≠ J�' ≠ J�+ ≠ J�� oraz J( ≠ J�' ≠ J�+ ≠ J�� ≠ Jh, to nie można 

wyznaczyć skali podobieństwa J.z wprost z zależności: 

J.z = J� ∙ J� ∙ Jh (Z7.3) 

Należy  zatem wyznaczyć moment utrzymujący pojazd w skali rzeczywistej oraz modelowej, po 
czym na tej podstawie obliczyć J.z.  

Tab. Z7.1. Dane analizowanego dotyczące wagonu towarowego wraz ze skalami podobieństwa 

Nazwa Oznaczenie Natura Model 
Skala 

podobieństwa 
masa wagonu netto $ [kg] 16 304 1,21 1/13 474 
masa nieresorowana $' [kg] 3 024 0,122 1/24 787 
pierwszorzędna masa resorowana $+ [kg] 13 280 1,088 1/12 206 
drugorzędna masa resorowana $� [kg] 0 0 - 
przemieszczenie poprzeczne masy nieresorowanej *' [m] 0,02 0,0008  1/25 
przemieszczenie poprzeczne pierwszorzędnej masy 
resorowanej 

*+ [m] 0,02 0,001 1/19 

przemieszczenie poprzeczne drugorzędnej masy 
resorowanej 

*� [m] 0 0 - 

powierzchnia boczna wagonu ! [m2] 63,9 0,102 1/625 
wysokość aerodynamicznego środka wagonu towarowego �� [m] 1,658 0,074 1/22,4 
gęstość powietrza �� [kg/m3] 1,225 1,225 1 
przyspieszenie ziemskie % [m/s2] 9,81 9,81 1 

połowa odległości pomiędzy szynami (rozstaw szyn) 
(� = °� [m] 0,7175 0,031 1/22,8 

moment obrotowy spowodowany przemieszczeniami 
bocznymi i obrotowymi mas zawieszenia  

�' [Nm] 3068,6 0,0093 1/329 652 

moment utrzymujący pojazd �" [Nm] 111 690 0,365 1/306 336 
prędkość krytyczna  �� [m/s] - - 1/4,7 

Natomiast w przypadku momentu przewracającego pojazd (�����,���) współczynniki 
aerodynamiczne ( �,  �) są bezwymiarowe, a skale podobieństwa J�� oraz J( są podobne. Zatem skala 
podobieństwa momentu obrotowego pojazdu może być wyznaczona z następującej zależności: 

J.®,bcc = Jd�Jf�J�J�� = Jf�Jh� J�� (Z7.4) 

Biorąc pod uwagę równość (Z7.1), podobną relację jak dla momentów – utrzymującego 
i obrotowego – można zapisać dla skali podobieństwa: 
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J.®,bcc = J.z → Jf�Jh� J�� = J.z (Z7.5) 

Z powyższej zależności wynika skala prędkości wiatru: 

Jf = � J.zJh� J�� (Z7.6) 

W tab. Z7.1 zestawiono dane wagonu towarowego badanego w tunelu aerodynamicznym w skali 
rzeczywistej (natura) i modelowej (model). Wyznaczono także poszczególne skale podobieństwa. Skala 
prędkości krytycznej wyznaczona zgodnie z zależnością (Z7.6) dla danych dotyczących analizowanego 
wagonu towarowego wynosi Jf = 1/4,7. 

Prędkości krytyczne wyznaczone podczas badań w tunelu aerodynamicznym są prędkościami 
w skali modelowej. Wyznaczenie odpowiadających im prędkości krytycznych w skali rzeczywistej 
polegało na podzieleniu prędkości modelowej przez skalę podobieństwa prędkości, co wynikało 
z następującej zależności: 

Jf = �.�> → �> = �.Jf  (Z7.7) 

gdzie: Jf – skala prędkości, �. – prędkość wiatru w skali modelowej, �> – prędkość wiatru w skali 
rzeczywistej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


