
Artyku y44

Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 161 (2019)

1. Wstęp

Wagony towarowe do przewozu (transportu) płyn-

nego żużla (szlaki) potocznie zwane kadziowozami lub 

żużlowozami są przeznaczone do transportu szynowego 

w wewnątrzzakładowym procesie produkcji. Transport ten 

(zwany również transportem wewnętrznym), jest bezpo-

średnio związany z logistyką w produkcji przedsiębiorstwa 

i  stanowi jej integralną część. Podstawowym zadaniem 

transportu wewnętrznego jest przemieszczanie ładunków 

w  obrębie danego zakładu produkcyjnego. Przewóz naj-

częściej jest wykonywany na małe odległości, zależne od 

wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego, jego rozkładu 

przestrzennego oraz samej infrastruktury procesu produk-

cyjnego.

Tabor technologiczny (kadziowozy) jest dostosowany 

do produkcji metalurgicznej. W istocie jest to wyposażenie 

warsztatów produkcyjnych na torze kolejowym. O efektyw-

ności wykorzystania wagonów technologicznych decydują 

nie tylko tradycyjne, podstawowe parametry wagonu, ta-

kie jak pojemność, objętość nadwozia (kadzi), masa itp., ale 

w  większym stopniu zgodność konstrukcji wagonu z  wy-

maganiami procesu produkcyjnego. Należy wziąć pod uwa-

gę * zyko-chemiczne właściwości ładunków. Wytrzymałość 

wagonu powinna odpowiadać zwiększonym obciążeniom 

dynamicznym i  temperaturowym, parametry pojazdu po-

winny umożliwiać współpracę z  urządzeniami ładującymi 

i urządzeniami odbiorczymi. Powinna być także zapewnio-

na maksymalna mechanizacja załadunku i wyładunku. Pod 

tym względem charakterystyczną cechą jednostek techno-

logicznych jest ich konstrukcja.

Z założenia, tylko podwozie taboru technologicznego 

przypomina wagony towarowe. Kadziowozy są wyposa-

żone w  specjalne nadwozia, które przyjmują zwiększone 

obciążenia od ładunku i  konstrukcji. Wagony towarowe 

przeznaczone do przewozu (transportu) płynnego żużla 

powinny zapewniać:

bezpieczeństwo ładunku oraz zachowanie jego właści-

wości,

wytrzymywanie częstych szokowych i  temperaturo-

wych skutków obciążenia,

mechanizację załadunku i wyładunku,

ważenie i dozowanie ładunku,

interakcję z jednostkami technologicznymi i instalacja-

mi przedsiębiorstwa.

2. Opis wybranych konstrukcji wagonów 

– kadziowozów

W niniejszym rozdziale przedstawiono historię rozwoju 

transportu płynnego żużla oraz opisano konstrukcje i para-

metry techniczne wybranych rodzajów kadziowozów sto-

sowanych w Polsce, Rosji i na Ukrainie.

2.1. Rys historyczny

Od czasów, gdy rozpoczęła się produkcja żelaza w wiel-

kich piecach do końca XIX w., kiedy wydajność wielkich 

pieców była niewielka, żużel wypuszczano do specjalnego 

miejsca żużlowego znajdującego  się na ziemi bezpośred-

nio obok pieca. Tam żużel był miażdżony i  rozdrabniany, 

a następnie przewożony w taczkach na wysypiska.

Wagony do przewozu płynnego żużla

Pawe  WINCIOREK1

W artykule opisano wagony specjalnej konstrukcji, potocznie zwane kadziowozami, przeznaczone do przewozu płynnego żużla. 

Przedstawiono podstawowe parametry takich wagonów oraz specy* kę ich pracy. Ze względu na rodzaj przewożonego ładunku 

oraz nietypowe warunki eksploatacyjne, wagony takie muszą spełniać rygorystyczne wymagania techniczne dotyczące nośności 

i odporności termicznej.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolejowy transport wewnątrz zakładowy, wagony kolejowe

1  Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Pojazdów Szynowych; pwinciorek@ikolej.pl.

Streszczenie



Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 161 (2019)

Wagony do przewozu p ynnego u la 45

Później miejsce wypuszczania żużla pokrywano pły-

tami, na których miażdżono i  rozdrabniano utwardzoną 

masę żużla, co zajmowało dużo czasu i wymagało dużego 

wysiłku � zycznego w celu oczyszczenia żużla. Te czynności 

utrudniały zwiększenie wydajności wielkich pieców.

W celu nieprzerwanego i  zmechanizowanego czysz-

czenia żużla zaczęto wlewać produkty hutnicze do kadzi. 

W związku z  tym plac odlewniczy wraz z piecem podnie-

siono powyżej poziomu zerowego, aby wytworzony żużel 

bezpośrednio z pieca tra� ał przez rynny do kadziowozów 

eksploatowanych na torach kolejowych.

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przykładowe kadzio-

wozy starszych konstrukcji wykorzystywane do przewozu 

żużla. Wagon wyprodukowany w  1960 roku, eksploato-

wano na terenie byłego zakładu metalurgicznego w Duis-

burgu, w  obecnym Parku Krajobrazowym Duisburg-Nord 

(rys. 1). Wagon przedstawiony na rysunku 2 wyprodukowa-

no w fabryce Красное Сормово w Niżnym Nowogrodzie.

Rys. 1. Kadziowóz � rmy Jünkerather Gewerkschaft, Niemcy [7]

Rys. 2. Kadziowóz (pomnik) w Tule (Rosja) [7]

2.2. Kadziowóz produkowany w Polsce dla KGHM

Wagon towarowy typu GRANT01A produkcji Grant Sp. z o.o. 

Ostrowiec Świętokrzyski jest przeznaczony do odstawy (od-
biór, transport, wylewanie)  płynnego żużla z pieca elektrycz-
nego na pola zalewowe. Wagon może być używany poje-
dynczo lub w składzie przewozowym, składającym się z kilku, 
maksymalnie 9 wagonów. Transport wagonów GRANT01A 

na pola zalewowe (doły żużlowe) i z powrotem w rejon pieca 
umożliwiają akumulatorowe lokomotywy manewrowe. Po-
jazdy trakcyjne sprzęgnięte są z wagonami typu GRANT01A 
przez wagon ochronny (energetyczny) z  akumulatorowymi 
modułami zasilającymi mechanizmy wychylania kadzi. Wy-
brane parametry techniczno-eksploatacyjne wagonu towaro-
wego typu GRANT01A [1 2] przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Wybrane parametry techniczne wagonu towarowego typu 

GRANT01A [2]

Para metr Wartość

Skrajnia A wg PN-70/K-02056 

Szerokość toru [mm] 1435

Wysokość pojazdu [mm] 3545

Szerokość pojazdu [mm] 3350

Długość pojazdu:
ze zderzakami [mm],
ze sprzęgami [mm].

9440
9560

Rozstaw czopów skrętu (baza wagonu) [mm] 5180

Minimalny promień łuku poziomego [m] 150

Maksymalna prędkość jazdy z pustą 
kadzią [km/h]

20

Maksymalna prędkość jazdy z obciąże-
niem użytkowym [km/h]

6

Masa użytkowa żużla w kadzi [t] 45

Maksymalna masa napełnienia kadzi żuż-
lem (do krawędzi przelewowej), dopusz-
czalna wyłącznie w stanach awaryjnych [t]

50,7

Masa kadziowozu z pustą kadzią [t] 76

Masa kadziowozu z pełną kadzią [t] 121

Nośność wózka [t] 70

Maksymalny nacisk na oś [kN] 320

Maksymalne przesunięcie kadzi przy jej 
obrocie o 120o [mm]

636

Czas przechylania kadzi o 120o [s] około 80

Współczynnik odresorowania [mm/t] 0,21

Rozstaw osi w wózku (baza wózka) [mm] 1500

Nominalna średnica kół [mm] Ø 850

Całkowita objętość kadzi [m3] 16,5

Użytkowa objętość kadzi [m3] 14,3

Objętość kadzi do krawędzi przelewowej [m3] 16,1

Silnik mechanizmu przechylania kadzi:
moc [kW],
obroty [obr./min].

11
1500

Silnik mechanizmu uchwytu szyn:
moc [kW]
obroty [obr./min]

0,75
2890

Silnik instalacji smarowania:
moc [kW],
obroty [obr./min]

0,75
1400
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Na rysunku 3 przedstawiono podstawowe wymiary 

gabarytowe wagonu towarowego typu GRANT01A, a  na 

rysunku 4 widok ogólny tego wagonu (z zamontowanymi 

osłonami).

Rys. 4. Widok ogólny wagonu towarowego typu GRANT01A 

[fot. P. Winciorek]

Kadziowóz jest przeznaczony do odstawy (odbiór, 

transport, wylewanie) po torach kolejowych płynnego 

żużla z  pieca elektrycznego na pole zalewowe przez ze-

spół identycznych kadziowozów. Kadź pojazdu cechuje się 

szczególnymi właściwościami wytrzymałościowymi, gdyż 

spust żużla odpadowego (z niewielką ilością miedzi) jest 

procesem, w którym ciepło, a w szczególności straty ciepła 

odgrywają bardzo dużą rolę. Wpływ strat ciepła uwidacz-

nia  się przez tworzenie naskórków i  skrzepów powstają-

cych na ścianach kadzi. Kadzie są wykonane ze staliwa ni-

skowęglowego L400 lub L450. W momencie spustu, żużel 

ma temperaturę przekraczającą 1400°C [3] a  wewnętrzna 

powierzchnia kadzi podczas wypełniania żużlem, jest gwał-

townie nagrzewana i osiąga temperaturę żużla.

Zgodnie z  technologią odmiedziowania żużla w  piecu 

elektrycznym, spust żużla odbywa  się cyklicznie co 8 go-

dzin i trwa około 2 godzin (uwzględniając uwarunkowania 

dotyczące strat ciepła – spust żużla i  wywiezienie go na 

doły żużlowe powinien trwać jak najkrócej). Odbiór żużla 

z pieca w trakcie spustu odbywa się w sposób ciągły przez 

układ rynien spustowych, zakończonych poprzeczną ryn-

ną przejezdną z  przegrodą w  środku, kierującą strumień 

żużla naprzemiennie do kadziowozów żużlowych podsta-

wianych pod wylewami rynny przejezdnej [4]. Spust żużla 

z pieca elektrycznego przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Spust żużla z pieca elektrycznego [fot. P. Winciorek] 

Rys. 3. Schemat wagonu towarowego 

typu GRANT01A (objętość 16,5 m3) [5]
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Zespół kadziowozów składa się z 36 wagonów, które ze 

względu na sposób odbioru oraz organizację transportu 

oraz sposób zalewania dołów żużlowych są podzielone na 

4 składy przewozowe po 9 kadziowozów każdy. Zalewanie 

dołów przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Zalewanie dołów [fot. P. Winciorek]

Składy przewozowe tworzą cztery jednostki transporto-

we, które po każdorazowym skompletowaniu spełniają te 

same warunki i wymagania w zakresie sterowania napęda-

mi mechanizmów w momencie wylewania żużla do dołów 

żużlowych. Dwa składy są podstawiane pod piec w  celu 

odebrania jednego spustu, a  dwa następne w  tym czasie 

są przygotowywane do odbioru żużla z kolejnego spustu.

Kadziowóz żużlowy – wagon towarowy typu GRAN-

T01A składa  się z  następujących zespołów, podzespołów 

i elementów:

ramy głównej – konstrukcja spawana,

kadzi – zowalizowany staliwny odlew,

układu biegowego – dwuosiowe wózki,

układu hamulcowego – system KE-GP-A,

urządzeń cięgłowo-zderznych – zderzaki i sprzęg samo-
czynny,
urządzeń zewnętrznych – pomost, poręcze,
osłon do zabezpieczenia konstrukcji przed odpryskami 
ciekłego żużla oraz ochrony przed wysoką temperaturą,
mechanizmu przechylania – przekładnia ślimakowo-
walcowa, pierścień oporowy, zębatka, przekładnia, sil-
nik, sprzęgło, ogranicznik przetaczania,
automatyki, sterowania i instalacji elektrycznej.

2.3. Wagony – kadziowozy produkowane w Rosji 

i na Ukrainie

Powstający podczas wytapiania metali żelaznych (żela-
za i stali) produkt uboczny – żużel jest dobrym surowcem 
do produkcji materiałów budowlanych. Transport ciekłego 
żużla z  wielkich pieców i  palenisk otwartych hut stali do 
zwałowych hałd przedsiębiorstw lub do dołów zalewowych 
jest wykonywany przez specjalistyczne wagony do przewo-
zu żużla. Przedsiębiorstwa Ministerstwo Metalurgii Żelaza 
w  dawnym ZSRR (Министерствo Черной Металлургии 

СССР) eksploatują głównie czteroosiowe wagony przewo-
żące żużel z kadziami o pojemności 11, 16 i 16,5 m3. Kon-
strukcja wagonów składa  się z  takich samych głównych 
zespołów, podzespołów i  elementów. Mechanizmy prze-
chyłu kadzi wykonane są w dwu różnych wersjach: śrubo-
wej i  bezśrubowej. Wagony są eksploatowane na torach 
kolejowych o  szerokości toru 1520 mm i  są wyposażone 
w sprzęgi SA-3. Producentami są: Uralmashzavod – UZTM 
(Уралмашзавод –УЗТМ) i  Dniepropetrowski Zakład Urzą-
dzeń Metalurgicznych – DZMO (Днепропетровский завод 

металлургического оборудования – ДЗМО).

Kadziowóz o  objętości kadzi 11 m3 przedstawiono na 
rysunku 7, na rysunku 8 zaś kadziowóz z kadzią o objęto-
ści 16 m3. W tablicy 2 wymieniono podstawowe parametry 
techniczne i eksploatacyjne tych pojazdów.

Rys. 7. Kadziowóz o objętości kadzi 11 m3 [8]
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Na rysunkach 9 12 pokazano przykłady kadziowozów 
eksploatowanych w Rosji i na Ukrainie.

Rys. 9. Wagon do przewozu żużla w Kosogorskim Zakładzie 
Metalurgicznym Kolei [10]

Rys. 10. Kadziowóz należący do hutniczego Zakładu Żelaznego Zaporoże [9]

  

Rys. 8. Kadziowóz o objętości kadzi 16 m3 [8]

Tablica 2
Parametry techniczne kadziowozów rosyjskich i ukraińskich [8]

Parametr śrubowy mechanizm przechyłu bezśrubowy mechanizm przechyłu

Pojemność kadzi [m3] 11 16 16,5 11 16 16,5

Masa [t] 46,15 64 64,5 58 64 65

Maksymalny nacisk na oś [kN] 210 294 245 245 304 245

Długość [mm] 8320 7850 7850 7850 7850 7850

Rozstaw czopów skrętu (baza wagonu) [mm] 4220 4100 4100 4250 4250 4250

Wysokość od główki szyny do górnej części kadzi [mm] 3845 3860 3675 3630 3960 3880

Maksymalna prędkość [km/h] 15 15 20 15 15 15

Czas przechyłu kadzi [min] 1,6 1,6 1,6 2,6 2,6 2,6
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Rys. 12. Proces wylewania ciekłego żużla z wagonu na Ukrainie 
w Dniepropetrowsku, DMZ Plant of Petrovsky, North Station [13]

3. Podsumowanie

Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań konstruk-
cyjnych nietypowych wagonów do przewozu ciekłego żuż-
la, wykorzystywanych w  procesie produkcyjnym. Opisane 
rozwiązania nie są stosowane na skalę masową, a  jedynie 
w  bardzo wąskim zakresie przewozu materiałów hutni-
czych i to w formie płynnej. Tabor technologiczny nazywa-
ny kadziowozami zapewnia tę obsługę zgodnie z  wyma-
ganiami technologii produkcji metalurgicznej. Ze względu 
na przewożony produkt, prezentowane rozwiązania muszą 
spełniać bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące no-
śności, jak i odporności termicznej.
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Rys. 11. Spust żużla: a) Dniepropetrowsk, DMZ OJSC Petrovsky [11], b) stacja Zapadnaya [12]
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