
WAGON Z OBROTOWĄ PLATFORMA ŁADUNKOWĄ  
I INNOWACYJNY SYSTEM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 

PROBLEM 
W naszym kraju nie wdrożono dotychczas systemu do transportu kombinowanego. W 

europejskim transporcie kolejowym wprowadzano w ostatnich latach systemy kombinowane 
oparte na przeładunku pionowym, poziomym lub inne. Celem niniejszego projektu jest 
zbudowanie oryginalnego i prostego sytemu transportu intermodalnego na terenie RP na bazie 
normalnotorowych linii kolejowych, przy zachowaniu skrajni GB1. Podstawowym 
elementem tego systemu jest specjalny wagon kolejowy z płaską i nisko umieszczoną 
obrotową platformą ładunkową. Prace nad taką konstrukcją trwają w WAT od czterech lat. 
Wagon taki przeznaczony jest głównie do transportu naczep o masie do 40 ton. Ponadto może 
być używany do transportu różnego typu pojazdów, takich jak ciągniki, ciężarówki, 
przyczepy, kontenery i cysterny. Wagon umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek 
pojazdów (bez urządzeń dźwigowych), samo-załadunek i rozładunek bez terminali i 
specjalnego zabezpieczenia logistycznego, wymagany jest tylko utwardzony peron bez 
dodatkowej infrastruktury; każdy wagon może być załadowany-rozładowany oddzielnie. 
 
ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
 W niniejszym projekcie proponowany jest nowatorski system specjalny do transportu 
koleją różnych pojazdów, a zwłaszcza naczep samochodów ciężarowych i cystern. 
Podstawowym elementem rozważanego systemu jest wagon z platformą ładunkową obracaną 
względem węzła centralnego, zamocowanego na obniżonej płycie ramy wagonu. Na tle 
innych systemów do transportu intermodalnego posiada szereg zalet wynikających z 
zastosowania oryginalnych rozwiązań chronionych krajowymi i europejskimi zgłoszeniami 
patentowymi. 
 Opracowanie polskiej technologii i systemu do transportu intermodalnego wiąże się z 
pozytywnymi aspektami ekonomicznymi zarówno dla gospodarki krajowej, jak i firm 
spedycyjnych. Głównym czynnikiem do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania 
systemu i proponowanej technologii będzie cena transportu pojedynczej naczepy drogą 
kolejową. Na jej wysokość będą miały wpływ czynniki takie, jak:  
- nowego typu wagon z obrotową platformą ładunkową, który będzie budowany w kraju z 
rodzimych komponentów i będzie stanowił wyłącznie krajowe, oryginalne  rozwiązanie, 
chronione patentowo wpłynie na zredukowanie kosztów wdrożenia systemu i eksploatacji, 
-zwiększona znacząco efektywność operacji załadowczo/wyładowczych, wpłynie na  
zmniejszenie jednostkowej ceny transportu,  
- pozytywnym efektem jest powstanie dodatkowych miejsc pracy, nie tylko przy rozbudowie 
poszczególnych elementów infrastruktury systemu do transportu intermodalnego, ale także 
przy produkcji elementów składowych systemu, 
-korzystne jest również całkowite uniezależnienie się od opatentowanych technologii i 
rozwiązań zagranicznych, które wymagają zakupu drogich licencji. 
 Prace prowadzone od kilku lat w Wojskowej Akademii Technicznej pozwoliły spełnić 
przyjęte założenia konstrukcyjne i zaprojektować innowacyjny wagon specjalny do transportu 
intermodalnego, dopasowany do skrajni GB1, ale zarazem uniknąć nadmiernej masy 
poszczególnych podzespołów, zwiększyć ich sprawność wykonawczą, niezawodność 
działania, podatność eksploatacyjną, czy zmniejszyć koszty budowy wagonu oraz 
zminimalizować zakres koniecznego dostosowania standardowej (np. dla PKP) infrastruktury 
peronu przeładunkowego. 
 Podstawowym celem zrealizowanych dotychczas prac było opracowanie konstrukcji 
wagonu do przewozu naczep samochodów ciężarowych, dostosowanego do obecnego stanu 
istniejącej infrastruktury kolejowej w Polsce. Zasadniczym problemem do rozwiązania były 



ograniczenia przestrzeni roboczej, którą mógł zająć wagon z załadowaną na niego naczepą. 
Przy użyciu nowoczesnych metod projektowaniu, wykorzystując opracowaną przez zespół 
KMIIS WAT metodykę badań, w której zastosowano zaawansowane analizy numeryczne, 
testy stanowiskowe oraz materiały o wysokiej wytrzymałości, zaprojektowano wagon, 
uzyskując wymaganą wytrzymałość i spełnienie przyjętych założeń technicznych. Wagon 
kolejowy do przewozów intermodalnych, zaproponowany w Wojskowej Akademii 
Technicznej, wyposażony jest w obniżoną obrotową platformę ładunkową, która z 
powodzeniem może współpracować z typowymi peronami przeładunkowymi (po 
wzmocnieniu nawierzchni skrajni peronu). Przyjęto, że największe obciążenia konstrukcji 
pochodzące od ciężaru ładunku, obciążeń własnych i sił generowanych podczas ruchu 
wagonu będą dystrybuowane poprzez specjalne zamki burtowe na boczną część obrotowej 
platformy spinającej w konfiguracji transportowej (podczas jazdy) części nadwózkowe 
wagonu.  
 Prace zrealizowane według harmonogramu i otrzymane wyniki pozwoliły spełnić 
przyjęte założenia konstrukcyjne niezbędne do zaprojektowania innowacyjnego wagonu 
specjalnego do transportu intermodalnego, dopasowanego do skrajni GB1, ale zarazem 
uniknąć nadmiernej masy poszczególnych podzespołów, zwiększyć ich sprawność 
wykonawczą, podatność eksploatacyjną, czy zmniejszyć koszty budowy wagonu oraz 
zminimalizować zakres koniecznego dostosowania standardowej (np. dla PKP) infrastruktury 
peronu przeładunkowego. Opracowana konstrukcja wagonu nie wymaga podczas czynności 
przeładunkowych, wykorzystania specjalnych zewnętrznych urządzeń podnoszących 
wchodzących w skład infrastruktury terminalu przeładunkowego. W opracowanej konstrukcji 
zastosowano obracaną platformę wagonu, po której zestaw drogowy może wjechać z naczepą 
na wagon. Rozwiązanie takie umożliwia załadunek i rozładunek naczepy, na terminalach 
przeładunkowych, gdzie wokół torów jest specjalnie przygotowany peron o odpowiednio 
utwardzonych krawędziach. Po obrotowej platformie ciągnik siodłowy z naczepą (cysterną), 
może wjechać na wagon prosto z peronu przylegającego do torów. Dodatkową zaletą jest 
możliwość dokonywania czynności załadunkowych z dwóch stron wagonu. Zaletą jest 
również możliwość dokonywania rozładunku z każdego wagonu niezależnie od siebie. Takiej 
możliwości nie oferuje szeroko stosowana technologia ruchomej drogi, gdzie załadunek i 
rozładunek odbywa się według metody FIFO, pierwszy załadowany zestaw opuszcza skład 
pociągu również jako pierwszy. W ramach prac przygotowano także projekt konstrukcyjny 
rampy peronu przystosowanego do przeprowadzenia operacji załadowczo-wyładowczych 
naczep samochodów ciężarowych na prototypowy wagon z obrotową platformą ładunkową 
lub skład kolejowy zestawiony z większej liczby takich wagonów. Skład pociągu złożony z 
wagonów wykonanych według innowacyjnej technologii posiada prostą konstrukcję i celowo 
w trakcie opracowywania uwzględniano istniejące zaplecze infrastruktury kolejowej PKP. 
 Efektem końcowym zrealizowanych prac jest prototypowa wersja wagonu i bazująca 
na niej koncepcja systemu do transportu intermodalnego. Opracowano dokumentację 
techniczną (rysunki złożeniowe oraz wykonawcze detali konstrukcyjnych w wersji 
prototypowej), umożliwiającą wyprodukowanie w skali 1:1 wagonu, który będzie mógł 
poruszać się po torach z zachowaniem obowiązujących skrajni kolejowych. 
 Kolejnym etapem niezbędnym do zastosowania innowacyjnego wagonu w praktyce 
jest budowa prototypu zaproponowanego obiektu. Wyprodukowanie rzeczywistej konstrukcji 
umożliwi weryfikację zastosowanych rozwiązań i sprawdzenie funkcjonalności wagonu w 
praktyce. Zbudowanie prototypu umożliwi opracowanie dokumentacji produkcyjnej, 
koniecznej do wykonania serii próbnej wagonów oraz pozwoli na wykonanie niezbędnych 
badań eksperymentalnych i eksploatacyjnych, przewidzianych w normach krajowych i 
regulacjach branżowych. 



 Autorskie, oryginalne rozwiązania konstrukcyjne, zastosowane w budowie wagonu są 
chronione krajowymi i zagranicznymi (europejskimi) zgłoszeniami patentowymi. 
 
ZASTOSOWANIE 
 Zastosowanie zestawu specjalnych wagonów kolejowych do transportu 
kombinowanego wiąże się zatem z następującymi korzyściami: przyspieszenie tranzytu 
samochodów ciężarowych, zmniejszenie szkodliwości oddziaływania na środowisko 
naturalne, zmniejszenie stopnia zniszczenia dróg publiczny przez przejazdy ciężkich 
samochodów, zwiększenie zdolności jednorazowego pokonywania długich dystansów, co ma 
szczególne znaczenie przy przewożeniu towarów o dużych masach, zmniejszenie ruchu na 
drogach, zwiększenie bezpieczeństwa dróg publicznych, skrócenia czasu dostawy towaru do 
odbiorcy, między innymi dzięki mniejszej wrażliwości transportu kolejowego na niekorzystne 
warunki pogodowe (zwłaszcza w okresie zimy) oraz eliminacja postoju samochodów 
ciężarowych na przejściach granicznych, a także obniżenie kosztów przejazdu samochodów 
ciężarowych. 
 Wprowadzenie innowacyjnego systemu transportu naczep samochodowych typu TIR i 
cystern  pozwoli także na: 
- poprawę stanu infrastruktury kolejowej, przez umiejętne wykorzystanie funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, 
- podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu świadczonych usług transportu kolejowego, 
- wzrost konkurencyjności krajowych przewoźników w ramach liberalizacji polityki 
transportowej Unii Europejskiej. 
 Zastosowania proponowanego systemu transportu intermodalnego w praktyce może 
być związane z następującymi czynnikami zwiększającymi konkurencyjność proponowanej 
technologii na krajowym i zagranicznym rynku transportowym: 
a) zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i ich ochroną patentową, 
b) wykorzystaniem wyłącznie rodzimej technologii i krajowych wykonawców, 
c) obniżeniem kosztów zbudowania wagonu i jego eksploatacji, 
d) wykorzystanie standartowych linii kolejowych pozostających w gestii PKP oraz istniejącej 
infrastruktury peronów przeładunkowych (po ich przystosowaniu). 
 Lokalne społeczności krajowe powinny być zainteresowane wdrożeniem technologii 
transportu intermodalnego, a powstanie nowych miejsc pracy i zysków dla samorządów jest 
oczywiste przy zastosowaniu wyłącznie technologii krajowej. 
 
ZESPÓŁ I WSPÓŁPRACA 
 Zespół posiada wszelkie kompetencje w zakresie omawianej technologii, a także ma 
zapewniony dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej. Członkowie ściśle współpracują w 
ramach powstającego konsorcjum naukowo-przemysłowego, w skład którego wchodzi 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Lider projektu), Instytut 
Kolejnictwa, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, PKP Cargo S.A., 
VIS Systems Sp. z o.o., Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o., oraz Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. 
   
 Konstrukcja innowacyjnego wagonu jest chroniona poprzez krajowe i zagraniczne 
zgłoszenia patentowe oraz przyznane już patenty: 
Patent RP 2013 - P391269, Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową, 
European Patent EU 2013 - 2251255, A railway wagon with a rotatably loading floor. 
 Właścicielem wynalazku w całości jest Wojskowa Akademia Techniczna. 
 


