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Ważnym pasywnym mechanizmem bezpieczeństwa wagonów towarowych są zderzaki kolejowe służące 

łagodzeniu sił wzdłużnych działających na pojazdy szynowe oraz pochłanianiu i rozpraszaniu energii zderzeń 

występujących podczas manewrowania lub formowania składu wagonów kolejowych na stacjach. 

Najnowocześniejszymi zderzakami kolejowymi są zderzaki, których elementy wykonane są z elastomerów, 

czyli tworzyw polimerowych. Takie zderzaki, cechujące się nieliniową charakterystyką oraz zdolnością 

do pochłaniania i rozpraszania dużych ilości energii, coraz częściej pojawiają się w taborze kolejowym. 

Zły stan techniczny zderzaków kolejowych zagraża bezpiecznemu przemieszczaniu ładunków transportem 

kolejowym, a częste i nieplanowane naprawy są powodem opóźnień terminów dostaw, które zmniejszają 

dochody z transportu towarów. Obecnie diagnozowanie zderzaków i urządzeń cięgłowych jest wykonywane 

przez przeszkolony personel na niesprzęgniętym wagonie, co znacząco utrudnia określenie ich aktualnego 

stanu technicznego w trakcie bieżącej eksploatacji taboru kolejowego. Z punktu widzenia prawidłowego 

użytkowania wagonów i niedopuszczenia do ich awarii, monitorowanie stanu technicznego zderzaków 

kolejowych podczas ich normalnej eksploatacji wydaje się być czynnością niezbędną. W prezentowanym 

referacie przedstawiono propozycję monitorowania stanu technicznego zderzaków kolejowych 

z amortyzatorami elastomerowymi na postawie analizy sygnałów drganiowych zarejestrowanych podczas 

manewrów wagonów towarowych przez akcelerometry znajdujące się w urządzeniach GPS zamontowanych 

na tych wagonach. Prezentowane podejście diagnostyczne zakłada realizację diagnozowania na bazie 

zależności o charakterze empirycznym umożliwiających odwzorowanie związków między wartościami cech 

sygnałów drganiowych rejestrowanych podczas manewrów wagonów, a rozróżnialnymi stanami technicznymi 

zderzaków kolejowych. Opracowanie takich zależności wymaga przeprowadzenia szerokich badań 

ukierunkowanych na poszukiwanie relacji przyczynowo-skutkowych. Ze względu na skomplikowaną postać 

informacji diagnostycznej, zawartej w sygnałach niestacjonarnych i generowanej przez efekty nieliniowe, 

zakłada się wykorzystanie w diagnozowaniu metod inteligencji obliczeniowej. 
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