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WYKOLEJENIA POCIĄGÓW ZWIĄZANE ZE STANEM
NAWIERZCHNI I METODY ICH BADAŃ
DERAILMENTS OF TRAIN CONNECTING WITH TRACK CONDITION AND METHODS
OF THEIR INVESTIGATIONS

Streszczenie Wykolejenia są niebezpieczne i kosztowne. ZaleŜą one od wielu czynników, takich jak stan pojazdu
szynowego, stan nawierzchni, prędkość pociągu, nacisk osi i ich najgroźniejszych kombinacji. Najprostszym
i najwaŜniejszym sposobem przeciwdziałania wykolejeniom jest dokładne określenie ich przyczyny (przyczyn).
Liczne są wykolejenia, w których nie ma łatwego wyjaśnienia prawdopodobnej przyczyny. Pomiary geometryczne toru (szerokości, nierówności pionowych i poziomych, róŜnic wysokości toków szynowych i wichrowatości)
są podstawowym narzędziem oceny stanu nawierzchni. Doświadczenia wskazują, Ŝe kombinacja odchyłek toru,
z których kaŜda pojedynczo mieści się w granicach dopuszczalnych, moŜe się stać przyczyną wykolejenia.
Abstract Derailments are unsafe and expensive. They depends on several factors such as railway vehicle
conditions, track conditions, speed of train, axle load and their most dangerous combinations. The single most
important way to prevent derailments is to accurately identify derailment cause(s). Many times derailments occur
for which there are no easy explanations of probable causes. Measurement of track geometry (gauge, surface,
alignment, cross-level and twist) is the primary tool for evaluating the condition of the track. Experiences shows
that combination of track geometry defects, each individually within acceptable limits, but when combined, could
be a cause of derailment.

1. Wstęp
Nawierzchnia kolejowa, zwłaszcza zaś rozjazdy, naleŜą do najbardziej złoŜonych konstrukcji inŜynierskich. Jej najwaŜniejsze cechy moŜna zawrzeć w skrócie 3Z:
– złoŜona ze stali, betonu (lub drewna), kruszywa i polimerów,
– zmienna, a więc podatna na zmiany temperatur, wilgotności i róŜnych oddziaływań
pojazdów szynowych,
– zróŜnicowana, tj. głównie niejednorodna pod względem sztywności podłoŜa.
Te cechy nawierzchni kolejowej, od których zaleŜy bezpieczeństwo ruchu pociągów
wymagają wysoce wyspecjalizowanych metod diagnozowania. Współczesne pociągi pomiarowe rejestrują wszystkie parametry toru z dokładnością rzędu dziesiątych milimetra, jadąc
z prędkością 200÷300 km/h. Inne wagony pomiarowe, przy prędkościach około 50 km/h, wykonują badania defektoskopowe szyn i odtwarzają ich profil z dokładnością 0,01 mm wymaganą przy ocenie konieczności ich szlifowania.
Ten zaawansowany poziom diagnostyki nawierzchni kolejowej, któremu równieŜ w Polsce
poświęca się duŜą uwagę, powinien teoretycznie wykluczyć całkowicie wypadki wykolejeń.
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Tak niestety jednak na Ŝadnej kolei nie jest.
W referacie przedstawiono podział stanów nawierzchni pod kątem jej niezawodności
eksploatacyjnej, rodzaje wykolejeń i ich przykłady, złoŜoność dociekania przyczyn wykolejeń
i popełniane przy tym błędy oraz metodę uczenia zaleŜności przyczynowo-skutkowych.
2. Podział stanów nawierzchni kolejowej i rodzaje wykolejeń
Własności nawierzchni kolejowej ulegają zmianie pod wpływem oddziaływań pociągów
i sił przyrody. Zmiany te wpływają na stan nawierzchni, pod którym naleŜy rozumieć ogół jej
cech mierzalnych i niemierzalnych. W ujęciu ogólnym nawierzchnia kolejowa moŜe się
znajdować w trzech stanach [1]:
– pełnej zdatności eksploatacyjnej E(1),
– ograniczonej zdatności eksploatacyjnej E(2),
– niezdatności eksploatacyjnej E(0).
Podstawą zaliczenia kaŜdego z nieskończenie wielu szczegółowych stanów nawierzchni
E1, E2,..., Ei do jednego z trzech stanów ogólnych jest stosunek prędkości pociągów vi z jaką
one mogą jechać po analizowanym torze ze względu na jego stan do prędkości maksymalnej
vmax ustalonej stosownie do jego układu geometrycznego i konstrukcji. Przy oczywistym
vi ≤ vmax zachodzą implikacje:
vi
vmax
0<

= 1 → Ei ∈ E (1)

vi
vmax
vi

vmax

< 1 → Ei ∈ E ( 2)

= 0 → Ei ∈ E (0)

Stan ograniczonej zdatności eksploatacyjnej występuje na wielu kolejach. Są to odcinki
torów z ograniczoną prędkością pociągów, spotykane nawet w krajach o bardzo wysokim poziomie techniki kolejowej, np. we Francji na tzw. starych liniach (poza liniami TGV). Na sieci
Polskich Linii Kolejowych liczba takich odcinków wynosi około 5 tysięcy. Wykolejenia pociągów zdarzają się przy stanach nawierzchni E(1) i E(2). W USA, gdzie stan nawierzchni kolejowej
jest bardzo zróŜnicowany, znana jest kategoria wykolejeń podczas postoju taboru. Wykolejenie
to polega na rozsunięciu się szyn bardzo słabo przymocowanych do zuŜytych podkładów
podczas załadunku wagonu i wpadnięciu zestawu kołowego między odchylone szyny.
Wykolejenia pociągów pod względem ich genezy i rozpoznawania przyczyn technicznych
moŜna podzielić na trzy grupy (rys. 1). Na rysunku tym pominięto grupę wykolejeń spowodowanych oczywistymi błędami człowieka, jak np. przestawienie zwrotnicy pod kołami jadącego pociągu, duŜe przekroczenie dopuszczalnej prędkości, czy teŜ niewłaściwe wykonywanie robót torowych lub robót w otoczeniu toru1.
Określanie przyczyn wykolejeń w grupie pierwszej i drugiej jest uznawane za stosunkowo
łatwe i tak teŜ jest w większości wypadków. Zdarzają się jednak wykolejenia, które dość
1

Przykładem takiej katastrofy było najechanie pociągu w pobliŜu stacji Studenka na Czechach w dniu 8 sierpnia
2008 na wiadukt stalowy, który spadł z rusztowania w chwili, gdy pociąg jadący z prędkością 135 km/h
znajdował się 500 m od miejsca robót. Do zderzenia doszło przy prędkości 90 km/h. 8 osób poniosło śmierć.
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szybko po rutynowych działaniach kontrolnych przypisuje się tylko stanowi nawierzchni, a po
bardzo dociekliwych badaniach okazuje się, Ŝe ich przyczyna tkwi gdzie indziej. Badania
takie wymagają jednak bardzo duŜej wiedzy, wykraczającej poza teorię nawierzchni i przedmioty techniczne oraz długich doświadczeń. Przydatna jest przy tym znajomość logiki i metod
heurystycznych.
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Rys. 1. Podział wykolejeń i ich niektóre przykłady

3. Przykłady wykolejeń wynikających wyłącznie ze stanu nawierzchni
3.1. Uwagi ogólne
Przyczyny przedstawione na rysunku 1 są przyczynami dominującymi w grupie 1. Część
z nich moŜe jednak w pewnych szczególnych przypadkach powstawać pod duŜym wpływem
pojazdów szynowych.

3.2. Wykolejenia powodowane pękaniem i złamaniami szyn2
Pękanie szyn ma miejsce na wszystkich kolejach, czego dowodem są opracowywane katalogi wad [9]. Katalog stosowany w Polsce (zgodny z kartą 712 R Międzynarodowego Związku
2

Wg katalogu [9] szyną pękniętą jest szyna, która w dowolnym miejscu ma co najmniej jedną nieciągłość, rozwój której moŜe prowadzić do stosunkowo szybkiego jej złamania, szyna złamana zaś charakteryzuje się
rozdzieleniem na dwie lub więcej części, bądź tym, Ŝe oddzieliła się od niej część materiału powodując ubytek
o długości większej niŜ 50 mm i głębokości większej niŜ 10 mm na powierzchni tocznej. Szyna uszkodzona to
szyna, która nie jest pęknięta, ani złamana, ale ma inne wady.
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Kolejnictwa UIC) zawiera ponad 50 róŜnych wad i uszkodzeń szyn. Koleje nie naleŜące do UIC
mają własne kody wykolejeń spowodowanych złamaniami szyn, np. w USA, gdzie złamania
szyn stanowią najczęstszą przyczynę wykolejeń, są 22 grupy (T201÷T221 i T299 [14,18].
Mimo powszechnie stosowanego defektoskopowego badania wszystkich szyn w torach
głównych, duŜa liczba pęknięć to pęknięcia zmęczeniowe. Ich odróŜnienie od pęknięć
kruchych jest bardzo łatwe – świadczy o tym gładka wyślizgana powierzchnia (rys 2) lub teŜ
zardzewiały przełom, gdy pęknięcie rozwijało się bardzo długo.

Rys. 2. Przełom zmęczeniowy w główce szyny na tle przełomu kruchego

Pęknięcie szyny rzadko powoduje wykolejenie pociągu, np. w USA jedno wykolejenie
przypada na 130 pęknięć [18] W Polsce częstość ta jest ponad dwukrotnie mniejsza. Do wykolejenia dochodzi natomiast w przypadku, gdy szyna rozpada się pod uderzeniami kół na
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt części.
Wykolejenia spowodowane pękaniem szyn przypisywane są zawsze do grupy wynikającej
z powodu utrzymania nawierzchni lub wad produkcyjnych. Jest jednak pewien rodzaj pęknięć
szyn, które ewidentnie są powodowane stanem taboru, konkretnie zaś tzw. płaskimi miejscami na kołach. Płaskie miejsce powstaje wskutek ślizgania się po szynie koła nie obracającego się z powodu wadliwego działania hamulców (rys. 3).
Po zwolnieniu hamulca koło takie uderza w szynę z siłą zaleŜną od masy, prędkości i długości (lub strzałki starcia). Największe oddziaływania dynamiczne dochodzące do 400 kN
występują w przedziale prędkości 30÷50 km/h [16].
Pęknięcie szyny jest przewaŜnie zakończeniem trwającego przez pewien czas procesu
uszkodzeń zmęczeniowych. MoŜe więc ono wystąpić pod dowolnym wagonem i w dowolnym
czasie. Wystąpienie więc na jednym odcinku linii kolejowej kilku pęknięć w jednym czasie
musi prowadzić do wniosku, Ŝe zadziałała tu duŜa siła zewnętrzna – a taką właśnie siłę
generują wagony z kołami mającymi płaskie miejsca. Na jednej z linii pierwszorzędnych
w Polsce, koło z płaskim miejsce o strzałce 33 mm spowodowało w ciągu jednej nocy na drodze 40 km 253 pęknięcia szyn. Do wykrywania kół z płaskimi miejscami instaluje się w torach tzw. urządzenia detekcji taboru. NaleŜą do nich równieŜ urządzenia wykrywające zagrzane osie wagonów. Przed dwoma laty został opracowany program komputerowy oparty na
teorii zbiorów rozmytych, ułatwiający zdefiniowanie pęknięć szyn spowodowanych płaskimi
miejscami na kołach.
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3.3. Wykolejenia spowodowane wyboczeniami torów
Przyczyną wyboczeń torów są duŜe siły ściskające w tokach szynowych spowodowane
przyrostem temperatury ponad tzw. temperaturę neutralną, tj. temperaturę, w której szyny
wolne od napręŜeń są połączone ze sobą i z podkładami. Elementarna zasada toru
bezstykowego wywodzi się z przyrównania prawa rozszerzalności termicznej (1) z prawem
Hooka (2).

Rys. 3. Płaskie miejsce na kole wagonu

∆l = αl∆t

(1)
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gdzie:
∆l – zmiana długości szyny,
l – długość szyny,
∆t – zmiana temperatury w stosunku do temperatury neutralnej,
E – moduł spręŜystości podłuŜnej stali równy 2,1⋅105 MPa,
α – współczynnik rozszerzalności termicznej stali równy 1,15⋅10-5 1/oC,
P – siła występująca w szynie, która nie ma moŜliwości wydłuŜania lub skracania.
Z porównania wzorów (1) i (2) oraz po podzieleniu obu stron przez ∆l i podstawieniu odpowiednich wartości wynika, Ŝe zmiana temperatury o 1oC powoduje w szynie przyrost napręŜenia
o 2,42 MPa, co w przypadku szyn typu 60E1 (UIC 60) oznacza wzrost siły o 18,6 kN.
Ryzyko wyboczeń toru zaleŜy od jego konstrukcji i stanu utrzymania. Z duŜym przybliŜeniem moŜna przyjąć, Ŝe tor na odcinku prostym, dobrze utrzymany, nie powinien się wyboczyć przy wzroście temperatury w szynach o ok. 80oC, w łukach zaś, zaleŜnie od promienia
o 30÷50oC. Braki w utrzymaniu nawierzchni, np. zaniechanie wyrównania napręŜeń po
wymianie szyn w niskich temperaturach, granice te mogą drastycznie zmniejszyć.
Wyboczenie toru jest procesem nagłym; autor w swych badaniach wielu wyboczeń torów
spotkał się z przypadkiem wyboczenia zaistniałego w temperaturze ujemnej, podczas którego,
od uderzenia wypiętrzającego się rusztu torowego zginął spawacz, a dwóch innych robotników odniosło cięŜkie obraŜenia [2].
Wyboczenia torów przybierają kształt nieregularnych krzywizn o małych promieniach co
sprawia, Ŝe pociąg, pod którym wyboczenie wystąpiło lub pociąg, którego nie moŜna juŜ
zahamować przed wcześniej zaistniałym wyboczeniem, ulega zwykle wykolejeniu, chociaŜ
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zdarzają się tu wyjątki, o czym moŜe świadczyć jeden z przypadków pokazanych na rysunku 4. Wyboczenie widocznych na nim obu rozjazdów moŜna przyjąć w przybliŜeniu jako
izolowane nierówności cosinusoidalne. Przy wartościach deformacji rozjazdu z lewej i prędkości pociągu 95 km/h, który wjechał na ten rozjazd, niezrównowaŜone przyspieszenie wyniosło 1,93 m/s2 (rys. 5). Na rozjeździe tym wykoleiły się dwa ostatnie wagony pociągu.
Te same obliczenia wykonane przy deformacji rozjazdu z prawej i prędkości 40 km/h dały
wynik 0,37 m/s2. Do wykolejenia nie doszło. Dla porównania moŜna dodać, Ŝe w grudniu
2008 roku, w pociągu który wjechał na stacji Krzewie na tor zwrotny rozjazdu o promieniu
R = 300 m z prędkością V = 117 km/h (zamiast 40 km/h) wykoleiło się tylko kilka wagonów.
Lokomotywa zaś i pierwsze wagony przez rozjazd ten przejechały. NiezrównowaŜone
przyspieszenie a wyniosło przy tym

a=

V2
117
=
= 3,52 m/s2.
12,96 R 12,96 ⋅ 300

Rys. 4. Wyboczenia rozjazdów; deformacja rozjazdu z lewej rozciąga się na długości 45 m i wynosi 0,58 m,
z prawej 42 m i 0,50 m

Rys. 5. Fragment obliczeń przyspieszenia w programie ADIAN3 przeznaczonym do szkolenia diagnostów
nawierzchni kolejowej

Przejazd pierwszego członu pociągu przez duŜe krzywizny i wykolejenia dalszych wagonów moŜna tłumaczyć większymi naciskami osi lokomotyw (większy stosunek sił pionowych
Q do poprzecznych Y), narastającą deformacją układu w czasie przejazdu pierwszego członu
oraz luźniejszym połączeniem ostatnich wagonów (brak więzów dwustronnych).
3

Akronim od Arkusze Diagnostyki Nawierzchni – program autorstwa Juliana Bałucha.
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3.4. Wykolejenia przypisywane błędnie wyboczeniom toru
Podczas pewnych wykolejeń dochodzi do odkształceń toru, o kształtach zbliŜonych do
wyboczeń. Autorowi znane są przypadki, gdy komisje badające przyczyny takich wykolejeń
wydały orzeczenia błędne, przypisując je nadmiernym siłom podłuŜnym, wywołanym zmianami temperatury. Jednym z takich raŜących błędów było orzeczenie wydane po wykolejeniu
pociągu pośpiesznego Wisła w dniu 2. lipca 1979 roku na odcinku Warka-Radom (rys. 6).

Rys. 6. Część wykolejonego pociągu i fragment nowego toru ułoŜonego w miejscu toru zniszczonego

Dokładne badanie tego toru przed miejscem wykolejenia, przeprowadzone na drugi dzień
po wypadku, nie wykazało Ŝadnych symptomów wskazujących na moŜliwość wyboczenia.
Był to tor bezstykowy, eksploatowany dopiero dwa lata, z nadmierną ilością podsypki, bez
widocznych nierówności, dobrze odwodniony, z właściwie utrzymanymi przytwierdzeniami
szyn (rys. 7). Członkowie komisji nie dostrzegli jednak niezwykle rzadko spotykanych
świeŜych, metalicznych śladów na zewnętrznej stronie główki szyny rozmieszczonych
regularnie w odstępach ok. 2,90 m, tj. na długości równej obwodowi kół wagonu (rys. 8).

Rys. 7. Na całej długości toru tylko w jednym miejscu
podkłady nie były zasypane podsypką

Rys. 8. Jedna z wielu rys pozostawionych na zewnętrznej powierzchni główki szyny przez koło o duŜym
płaskim miejscu

Istnienie tych śladów dowodziło, Ŝe w jednym z pociągów jadących przed pociągiem
pośpiesznym znajdował się wagon mający płaskie miejsce o głębokości kilkunastu milimetrów, a więc mający na pewnej części swego obwodu sztucznie wytworzone drugie obrzeŜe,
które pozostawiało te ślady. Tak duŜe płaskie miejsce powoduje impulsy uderzeń rzędu
kilkuset kN. Pod ich wpływem doszło do deformacji toru (prawdopodobnie do utraty styku
kilku podkładów z płaszczyzną podsypki, wskutek obsunięcia się pewnej ilości ziaren
podczas unoszenia się rusztu pod wpływem duŜych momentów ujemnych). Pociąg Wisła
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wjechał więc juŜ na tor zdeformowany. W swych badaniach autor spotkał więcej podobnych
błędnych orzeczeń komisji.

4. Istota trudności w badaniu przyczyn wykolejeń
KaŜda kolej ma wiele aktów określających wymagania odnoszące się do wszystkich obiektów i urządzeń. Wśród nich są warunki utrzymania nawierzchni zawierające m.in. odchyłki
dopuszczalne, uzaleŜnione od maksymalnej prędkości pociągów. Odchyłki dopuszczalne,
z wyjątkiem wichrowatości toru, określa się biorąc pod uwagę zapewnienie spokojności jazdy.
Oprócz najostrzejszego kryterium, jakim jest kryterium spokojności jazdy są jeszcze dwa inne.
Kolejnym jest tzw. kryterium torowe, po przekroczeniu którego dochodzi do przyspieszonej
degradacji nawierzchni, a po nim dopiero – kryterium bezpieczeństwa. Z gradacji tej wynika
wniosek, Ŝe samo stwierdzenie, iŜ w torze, na którym nastąpiło wykolejenie są przekroczone
odchyłki dopuszczalne nie moŜe być jeszcze utoŜsamiane ze znalezieniem przyczyny wypadku.
Nieznajomość tej elementarnej zasady przez niektóre osoby uczestniczące w badaniach
nadzwyczajnych zdarzeń kolejowych rodzi niekiedy wiele nieporozumień i sporów.
Pozornym wyjściem z tej sytuacji byłoby opracowanie warunków, po przekroczeniu
których moŜna by jednoznacznie ustalić co było przyczyną wykolejenia. Przeanalizujmy za
pracą [6] moŜliwość opracowania takich warunków zakładając, w celu uproszczenia rozumowania, Ŝe występują tylko trzy symptomy S oraz jeden rodzaj wykolejenia W (rys. 9).

Rys. 9. Kombinacje połączeń między symptomami i rodzajami wykolejeń

Liczba moŜliwych połączeń jest tu następująca:
S1 – W1

S1S2 – W1

S2 – W1

S1S3 – W1

S1S2S3 – W1

S3 – W1 S2S3 – W1

Tak więc przy trzech symptomach i jednym rodzaju wykolejenia istnieje 7 moŜliwych
połączeń. W przypadku dwóch rodzajów wykolejeń będzie ich 14. Łatwo sprawdzić, Ŝe przy
czterech symptomach i jednym rodzaju wykolejeń połączeń tych będzie 15, przy pięciu – 31.
Ogólnie więc, przy n symptomach oraz k rodzajach wykolejeń liczba moŜliwych kombinacji
połączeń wyniesie:
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p = (2 n − 1)k

(3)

W ocenie stanu nawierzchni kolejowej moŜna się doliczyć kilkudziesięciu symptomów.
Biorąc pod uwagę tylko 6 mierzonych wielkości geometrycznych i klasyfikując w kaŜdej
z nich stwierdzone odchyłki na 4 grupy, np. odchyłki szerokości toru w przedziałach 〈-10, -5〉,
〈-4, 0〉, 〈1, 10, 〉, 〈11, 20〉, otrzymuje się 24 symptomy. Co najmniej tyle samo będzie
symptomów dotyczących części jezdnych pojazdów szynowych. Pomijając więc nawet cechy
opisowe moŜna przyjąć n = 50. Przy tak duŜych wykładnikach wzór 2 przyjmuje postać
p = 2n k

(4)

Przy n = 50 i tylko przy k = 5 rodzajach wykolejeń liczba moŜliwych połączeń p wynosi
5,63⋅1015. UłoŜenie takich warunków jest więc niemoŜliwe.
Zarówno w Polsce, jak i na innych kolejach (w Rosji, USA, Australii) zdarzają się bardzo
rzadko wykolejenia na torach, w których nie jest przekroczona Ŝadna pojedyncza odchyłka
dopuszczalna, natomiast ich kombinacja powoduje wypadek. Licząc się z tą anomalią prowadzi się w CNTK prace nad znalezieniem moŜliwie niezawodnej metody oceny koincydencji
róŜnych nierówności toru, a następnie koincydencji konstrukcyjno-geometrycznej. Pierwszym
praktycznym rozwiązaniem z tego zakresu przekazanym do stosowania na Polskich Liniach
Kolejowych, był system SOHRON (akronim od System Określania Hierarchii Robót
Nawierzchniowych). Podstawy oceny koincydencji geometrycznej są wyłoŜone w monografii
[6]. Narzędziem uŜytkowym jest wykres koincydencji na poszczególnych mikrosegmentach
toru tworzony automatycznie na podstawie pomiarów wykonywanych toromierzami
elektronicznymi (rys. 10).

Rys. 10. Wykresy SOHRONA: z lewej wybrane nierówności toru, z prawej koincydencja

Na wykresie z lewej nie widać wyraźnego skupienia wad, natomiast z wykresu koincydencji wynika bardzo duŜe zróŜnicowanie stanu rozpatrywanego odcinka. W jego pierwszej
połowie wadliwość jest bardzo duŜa, natomiast w części końcowej – niewielka.

5. Komputerowe wspomaganie badań przyczyn wykolejeń
Techniki komputerowe ułatwiające poszukiwania zaleŜności przyczynowo-skutkowych
przy badaniu zdarzeń nadzwyczajnych związanych z nawierzchnią kolejową moŜna podzielić
na dwie grupy. Do pierwszej naleŜą duŜe pakiety do symulacji współdziałania pojazdów
szynowych z torem, takie jak, Medyna, Vampire [17] itp. Przy właściwym określeniu para37
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metrów analizowanego toru i parametrów wykolejonego pojazdu szynowego zastosowanie
tych pakietów daje wartościowe wyniki.
Druga grupa to programy budowane wg algorytmów opracowywanych przez specjalistów
zajmujących się specyficznymi badaniami konkretnych zdarzeń. Zakres zastosowań tych
programów jest węŜszy niŜ pakietów naleŜących do grupy pierwszej, natomiast ich skuteczność jest duŜa, zwłaszcza w odniesieniu do rozjazdów, na których badanie przyczyn wykolejeń jest bardziej skomplikowane niŜ w torach.
Takim programem opartym na algorytmie opracowanym przez Marię Bałuch, po jednej
z większych katastrof w roku 1997 jest program KINWAG (akronim od KINematyka
WAGonu) [6]. Osoba wysoko postawiona w hierarchii słuŜbowej forsowała wówczas tezę, Ŝe
katastrofa ta wydarzyła się wskutek uderzenia wewnętrznej płaszczyzny koła o odsuniętą
iglicę, do czego miało dojść w podobnym przypadku jak pokazany na rysunku 11. DuŜe
znaczenie ma przy tym wymiar z.

Rys. 11. Miejsce moŜliwego uderzenia wewnętrznej płaszczyzny koła o odsuniętą iglicę

W wyniku zastosowania programu KINWAG otrzymuje się prawdopodobieństwo zdarzeń
niepoŜądanych (rys. 12), tj. liczbę przypadków, przy których w czasie symulowanych przejazdów doszło do uderzenia (Uw), mogło dojść lecz nie doszło (Um) i nie mogło dojść (Un).
Wartości te przedstawia górny wykres. Na wykresie dolnym przedstawione są miejsca uderzeń, wartość przemieszczeń iglicy oraz wymiary rozjazdu i zestawu kołowego. Zastosowanie
programu KINWAG zdecydowanie wykluczyło w przypadku wspomnianej katastrofy sugerowaną jej przyczynę, tj. uderzenie koła o odsuniętą iglicę.
Programem wykorzystywanym w ocenie współdziałania pojazdów z rozjazdami, w tym
zwłaszcza przy przekroczonych odchyłkach dopuszczalnych, jest program SYMRO (akronim
od SYMulacja ROzjazdów), oparty na modelu kinematycznym przedstawionym w monografii
[6]. W tym przypadku uzyskuje się liczbę zdarzeń niepoŜądanych, ich zakres geometryczny
lub wyraŜony w wielkości proporcjonalnej do dyssypacji energii kinetycznej przy uderzeniu
koła o kaŜdy z elementów rozjazdu oraz rozkłady poszczególnych wymiarów. Rysunek 13
przedstawia wyniki, wśród których jest m.in. liczba 96 uderzeń koła o dziób krzyŜownicy
rozjazdu (na 1000 przejazdów) oraz wymiary o jakie następuje wzajemne przesunięcie koła
i krzyŜownicy przy tych uderzeniach (średnia 0,8 mm, odchylenie standardowe 0,7 mm).
Przy takich wymiarach nie ma jeszcze niebezpieczeństwa wykolejenia, ale dziób krzyŜownicy
będzie się stopniowo odkształcał do widocznego skrzywienia (rys. 14). Programy KINWAG
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i SYMRO są wykorzystywane nie tylko przy badaniu wykolejeń, lecz równieŜ przy projektowaniu odchyłek dopuszczalnych w rozjazdach.
Programem ułatwiającym identyfikację pęknięć szyn spowodowanych kołami mającymi
płaskie miejsca jest program zbudowany z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych. Funkcja
przynaleŜności do zbioru szyn pękniętych wskutek uderzeń wywieranych przez te koła zaleŜy
od temperatury, długości odcinka, na którym wystąpiły pęknięcia w krótkim odstępie czasu
oraz liczby tych pęknięć.

Rys. 12. Wyniki symulacji przejazdu wagonu przez rozjazd w programie KINWAG

6. Uwagi dotyczące badań wykolejeń i sposobów ich nauczania
KaŜde wykolejenie stwarza potencjalne zagroŜenie dla ludzi i dlatego teŜ powinno być
wnikliwie zbadane. Badania skomplikowanych wykolejeń wnoszą nową wiedzę, która powinna być wykorzystana głównie w tym celu, by podobnych zdarzeń moŜna było uniknąć.
Metody badań wykolejeń mają bogatą literaturę. Poświęcono im ksiąŜki, rozdziały w monografiach, artykuły i referaty np. [11,6,8,5]. Mimo to nie wszystkie zjawiska powodujące wykolejenia zostały dotychczas zbadane [10], a część wywodów spotyka się z ostrą krytyką [15].
Badaniami wypadków kolejowych zajmuje się równieŜ Europejska Agencja Kolejowa,
kładąc nacisk na wymianę informacji w tym zakresie między krajami członkowskimi oraz na
szkolenia [12].

39

Referaty problemowe

RóŜnorodność stanu, w jakim znajduje się po wykolejeniu droga kolejowa i pojazdy szynowe uniemoŜliwiają w zasadzie podanie stałych metod ich badań, te bowiem są ustalane dopiero po wstępnym zapoznaniu się na z sytuacją miejscu. Opis tych metod przekroczyłby ramy
jednego referatu, toteŜ autor ograniczy się w tym miejscu jedynie do podania kilku uwag,
które wydają mu się waŜne w świetle wieloletniej praktyki.

Rys. 13. Wynik symulacji zachowania się wagonu na rozjeździe w programie SYMRO

Rys. 14. Skrzywiony dziób krzyŜownicy podwójnej; strzałka pokazuje miejsce uderzeń kół

Doświadczenia wskazują, Ŝe w badaniu złoŜonych przypadków wykolejeń trzeba wykazywać duŜy stopień krytycyzmu w odniesieniu do szybko formułowanych hipotez i wyłaniające
się wątpliwości rozstrzygać na podstawie dodatkowych obserwacji oraz pomiarów.
Większość decyzji ludzie podejmują pod wpływem emocji, po logikę sięga się później.
Zasada ta jest zawodna w przypadku wysuwania hipotez wypadków. Lepiej więc wysunąć
dwie dobrze przemyślane hipotezy niŜ kilka powierzchownych. Wraz z wysunięciem hipotezy
naleŜy przedstawić konkretny plan jej dowodzenia wraz z wszystkimi krokami.
W nawierzchni kolejowej nie ma zjawisk izolowanych. Występuje tu zawsze związek
przyczyny i skutku. Przyczyną nazywa się w logice zjawisko, które w sposób konieczny
wywołuje drugie zjawisko, a to drugie zjawisko wywołane przyczyną nazywa się skutkiem.
W rozpatrywaniu zjawisk rzadkich zachodzących w nawierzchni oraz wypadków mogących
mieć związek z jej stanem, myli się często przyczyny z warunkami. KaŜdy związek
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przyczynowy powstaje w określonych warunkach, które mogą przeszkadzać lub sprzyjać
powstaniu skutku. Warunki same przez się skutku wywołać jednak nie mogą i tym róŜnią się
od przyczyny. Złamanie szyny w torze pokazane na rysunku 2, jakie wystąpiło w styczniu
2004 roku w temperaturze otoczenia -14oC i doprowadziło do wykolejeń dwóch pociągów,
miało dwie przyczyny – wady wewnętrzne pochodzenia kontaktowo-zmęczeniowego oraz
duŜe oddziaływania dynamiczne, spowodowane płaskim miejscem na kole wagonu jednego
z przejeŜdŜających wcześniej pociągów towarowych. Niska temperatura nie była więc w tym
przypadku przyczyną lecz tylko warunkiem sprzyjającym złamaniu szyny.
Logika wymienia kilka ogólnych metod badania związków przyczynowych. Najczęstszą
jest metoda podobieństwa polegająca na tym, Ŝe rozpatrując wiele moŜliwości zatrzymujemy
się na tej, która jest wspólna dla wszystkich badanych wypadków. Jeśli więc obserwowane
wypadki zachodzenia jakiegoś zjawiska mają tylko jeden warunek wspólny, to jest on właśnie
przyczyną danego zjawiska. Gdy na pewnym kilkudziesięciokilometrowym odcinku linii
kolejowej wystąpi w jednym i tym samym czasie kilka pęknięć szyn, to z prawdopodobieństwem zbliŜonym do pewności moŜna sądzić, Ŝe powstały one podczas przejazdu wagonu
z duŜym płaskim miejscem na kole. Wypadki takie notowano bowiem zarówno w zimie, jak
i w lecie, na torze o duŜym stopniu degradacji i w torze z szynami leŜącymi tylko dwa lata.
Na wybór metod badań po wykolejeniach bardzo duŜy wpływ ma czas, po jakim ekspert
zjawia się na miejscu wypadku. Przybywając w krótkim czasie na miejsce wypadku i rozpatrując stan nawierzchni kolejowej jako potencjalną przyczynę wykolejenia, naleŜy przede
wszystkim ustalić, czy stan ten na odcinku wejścia obrzeŜa koła na szynę lub jego pierwszych
śladów na podkładach, róŜni się od stanu odcinków poprzedzających, ściślej – czy jest od nich
gorszy. W przypadku, gdy takiego gorszego stanu nie stwierdza się, hipoteza o złym stanie
nawierzchni, jako przyczynie wykolejenia, wymagać będzie szczególnie drobiazgowego
potwierdzenia. Stwierdzenie natomiast, Ŝe odcinek toru, na którym wystąpiło wykolejenie jest
gorszy niŜ odcinki sąsiednie nie wyklucza konieczności badań pojazdów szynowych i techniki
prowadzenia pociągu, bądź składu manewrowego.
Pierwszym zadaniem, które powinna wykonać kaŜda osoba badająca przyczyny wykolejenia, jest zabezpieczenie jego śladów. Niezawodnym sposobem tego zabezpieczenia jest
wykonanie fotografii. Doświadczenia z badań wielu wypadków wskazują, Ŝe często wykonuje
się zbyt duŜo zdjęć o planach ogólnych i zbyt mało ukazujących szczegóły techniczne.
Niezwłoczne wykonanie zdjęć po wypadku jest konieczne ze względu na dość szybki zanik
świeŜych metalicznych śladów, zwłaszcza w okresie opadów i mimowolne zacieranie tych
śladów podczas robót związanych z usuwaniem skutków wypadku. Interpretacja śladów
ujawnianych w torze bywa niekiedy bardzo trudna nawet dla eksperta.
Nauczanie badań wykolejeń ma róŜne formy, np. w USA przeznacza się na to tylko trzy
dni, przy czym pierwsza część jest przeznaczona na opis zasad budowy drogi kolejowej
i pojazdów szynowych [13]. Kursy prowadzone w CNTK mają szerszy zakres, obejmują
bowiem nie tylko badania wykolejeń, lecz równieŜ metody określania ograniczeń prędkości
pociągów, są to więc zajęcia dotyczące przejścia nawierzchni ze stanu E(1) do stanu E(o).
Trwają one dwa tygodnie i są przedzielone kilkunastodniowym okresem na wykonanie prac
własnych. Zajęcia na tych kursach są prowadzone głównie metodą studium przypadku, przy
czym przypadki te są stopniowane od łatwych do bardzo trudnych, a nawet podchwytliwych.
Przykładem przypadku łatwego jest rysunek 15, a przypadku. wymagającego umiejętności
oceny z zastosowaniem obliczeń są plansze pokazane na rysunku 16. Jest to komplet składający się z zapytania oraz właściwego rozwiązania, które przedstawia się uczestnikom dopiero
po wykonaniu przez nich zadania, na które mają 10 minut.
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Rys.15. Przypadek łatwy do oceny – szyna wypięta z przytwierdzeń wskutek eksploatacji toru w warunkach
całkowitego braku odwodnienia

Rys. 16. Plansze zadania wymagającego spostrzegawczości i znajomości obliczeń

Przykład przypadku ocenianego często błędnie przedstawia komplet obrazów na rysunku
17. Z lewej widać tor, na którym widoczna jest niewielka krzywizna w płaszczyźnie
poziomej, z prawej zaś oraz zbliŜenie luzu w złączu szynowym w tym torze. Uwagę skupia
się w takim zestawie zdjęć na moŜliwości wyboczenia toru.
Obserwując zdjęcie z lewej moŜna dostrzec pewne odsłonięcia czół podkładów, lecz od
wewnętrznej strony toru. Sama deformacja nie jest tak duŜa, by mogła spowodować wyboczenie. Rzut oka na zdjęcie z prawej prowadzi do wniosku, Ŝe w torze tym szyny mają duŜe
moŜliwości wykonywania ruchów podłuŜnych. W sumie te dwa spostrzeŜenia skłaniają do
odpowiedzi, Ŝe stan nawierzchni zobrazowany tymi zdjęciami nie jest groźny. Do tej błędnej
odpowiedzi prowadzi naruszenie jednej z elementarnych zasad analizy systemowej, głoszącej,
iŜ nie naleŜy lekcewaŜyć przypadków rzadkich [7]. Tym rzadkim przypadkiem na zdjęciu
z prawej jest zardzewiała górna płaszczyzna łubków, będąca dowodem, Ŝe szyny w tym torze
wskutek wieloletniego braku konserwacji komór łubkowych przestały się przesuwać
względem siebie, co w istocie rzeczy zamieniło ten tor klasyczny w tor bezstykowy tylko
o słabszej konstrukcji. Przystąpienie do robót w tym torze w gorącej porze roku moŜe
doprowadzić do wyboczenia groŜącego utratą zdrowia lub nawet Ŝycia.
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Rys. 17. Komplet zdjęć zaopatrzony pytaniem ”Czy stan widoczny na tych zdjęciach jest groźny?”

6. Wnioski
Wykolejenia pociągów z przyczyn leŜących po stronie drogi kolejowej są swoistym przykładem awarii budowlanych. Podobnie jak w innych konstrukcjach budowlanych, ich
symptomy mogą być dostrzegalne na długo przed zaistnieniem wypadku lub teŜ nie pojawiać
się wcale. Historia kolejnictwa dowodzi, Ŝe wykolejeń nie da się uniknąć – oprócz bowiem
stanu drogi kolejowej występuje tu dodatkowo nie mniej waŜny czynnik, tzn. stan pojazdu
szynowego. Paradygmatem pracy inŜynierów dróg kolejowych jest zapewnienie ruchu
kolejowego spełniającego trzy warunki – bezpieczeństwa, ciągłości i regularności. Rzetelne
wyjaśnienie przyczyn kaŜdego wykolejenia wzbogaca wiedzę, jak moŜna je było uniknąć.
Do tego zadania powinni być przygotowywani równieŜ studenci podejmujący prace dyplomowe z zakresu dróg kolejowych, przy czym nie chodzi tu o nauczanie procedur, które moŜna
znaleźć w instrukcjach, lecz o pokazanie logiki postępowania w złoŜonych przypadkach.
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