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Streszczenie. Eksploatacja i utrzymanie nawierzchni tramwajowych napotyka liczne problemy. Podstawowym zagadnieniem jest intensywne zużywanie się i degradacja elementów stalowych. W artykule poświęcono uwagę wadompowierzchniowym oraz zużyciom szyn w torach tramwajowych, przybierających inny charakter niż w torach kolejowych.
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1. Wprowadzenie
Na sprawność i niezawodność toru tramwajowego wpływ mają przede wszystkim szyny. Powstające wady i uszkodzenia szyn (oodmiennym charakterze niż ma
to miejsce w ruchu kolejowym), a przede wszystkim tempo przyrostu zużyć to
czynniki, które bezpośrednio przekładają się na trwałość nawierzchni, a w konsekwencji na koszt cyklu życia (LCC – Life Cycle Cost). Charakterystycznym zjawiskiem występującym w torach tramwajowych jest intensywne zużywanie się szyn
w łukach (w toku zewnętrznym). Proces ten w łukach o niewielkich promieniach
rzędu R = 50 m i mniejszych, przybiera charakter gwałtowny i dynamiczny. Szyny
o znacznym stopniu zużycia bocznego zagrażają w sposób bezpośredni bezpieczeństwu jazdy tramwajów.
2. Zużycie powierzchni tocznej
Współdziałanie kół z szynami, a właściwie brak ich prawidłowego współdziałania, powoduje powstawanie na ich powierzchniach łatwych do zaobserwowania
zjawisk. Toczące się po szynach zestawy kołowe są poddane działaniu zmiennych
w czasie obciążeń dynamicznych, które są źródłem kontaktowego zużycia kół
i szyn. Zużycie to jako ścierne powoduje zniekształcenie zewnętrznych zarysów
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kół, zaś jako zmęczeniowe zużycie kontaktowe powoduje powstawanie na powierzchniach tocznych kół i na główkach szyn ubytków typu pitting (wykruszenie) i uszkodzeń innego rodzaju.

Rys. 1. Zróżnicowany charakter zużycia falistego szyny na odcinku Przeróbka – Stogi w Gdańsku
Źródło: opracowanie własne
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Niezależnie od zużycia kontaktowego, występuje też zjawisko korrugacji, czyli
zużycia falistego. Według definicji podanej przez Międzynarodowy Związek Kolei
UIC zużycie faliste charakteryzuje się występowaniem na powierzchniach główek
szyn i na tocznych powierzchniach kół prawie regularnych nierówności, występujących w odstępach od 30 do 80 mm w postaci błyszczących grzbietów fal i ciemniejących zagłębień (rys. 1). Zużycie faliste jest dodatkowym źródłem hałasu. Przebieg tego zjawiska ma bardzo różnorodny charakter. Warunkami sprzyjającymi
jego powstawaniu są: jednorodność prowadzonego ruchu, rodzaj ruchu i zmienna
prędkość taboru. Często występuje na odcinkach rozpędzania się tramwajów oraz
na długich odcinkachprostych. Na tempo przyrostu zjawiska ma wpływ również
konstrukcja toru tramwajowego, jak również różnice twardości szyn i elementów
kół taboru tramwajowego. Konstrukcyjnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu
tego rodzaju zużycia jest zwiększanie się sprężystości układu koło-szynaw kierunku pionowym, głównie w wyniku stosowania niewłaściwej ilości podsypki o złej
jakości [12].

Rys. 2. Zużycie faliste w obrębie połączenia szyn
Źródło: opracowanie własne
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Istnieje wiele teorii dotyczących powstawania zużycia falistego na powierzchni
główki szyny, lecz – jak dotychczas – niezostały one jednoznacznie wyjaśnione.
I tak, np. uważa się, że wiodącym procesempowstawania korrugacji jest zużycie
ścierne powodowane podłużnym poślizgiem kół. Istnieje również pogląd, że przyczyną powstawania korrugacji są plastyczne odkształcenia wierzchnich warstw na
styku koła z szyną, wynikające z przeciążeń dynamicznych. Akurat ten drugi argument nie znajduje potwierdzenia w specyfice ruchu tramwajowego, a zużycie
faliste stanowi tu istotny elementstanu szyny.
Wizualne różnice charakteru zużycia falistego na odcinku toru tramwajowego
wynikają ze zmiennej prędkości i przyspieszania taboru. Zaobserwowano również
zmianę charakterystyki zjawiska korrugacji w obrębie połączeń szyn, co może być
spowodowane różnymi własnościami stali (rys. 2).
Innym przykładem zużycia powierzchniowego jest zużycie w postaci bruzd
i wgnieceń, przypominające wadę belgrospis, występujące w strefie hamowania
pojazdów tramwajowych (rys. 3). Często przyczyną tego zjawiska jest piasek wysypywany z piasecznic pod koła pojazdów.

Rys. 3. Powierzchniowe wgniecenia na główce szyny w torach tramwajowych
Źródło: opracowanie własne

3. Wady powierzchniowe
3.1. Stan spoin
Większość spoin w szynach torów tramwajowych wykonywanych było w technologii spawania. Niejednorodność i niekompletność spoin były głównymi cechami
tej technologii. Nie usuwano spływów zbędnej spoiny, przez co jest ona szczególnie
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narażona na czynniki korozji. Niejednorodność i niestabilność materiału stalowego
na zewnętrznej powierzchni szyny powoduje, że na powierzchni główki najpierw
pojawia się wykruszenie, a w dalszym etapie (po krótkim czasie) następuje złamanie szyny. W skrajnym przypadku może prowadzić do wyłamania główki i części
szyjki szyny (rys. 4 i rys. 5) [5].

Rys. 4. Wykruszenie na powierzchni główki szyny w obrębie spoiny
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Złamanie szyny wraz z wyłamaniem główki szyny tramwajowej
Źródło: opracowanie własne
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3.2. Nadmierna podatność na korozje
Szyny tramwajowe ze względu na miejsce wbudowania są narażone w większym
stopniu na oddziaływanie środków używanych do zimowego utrzymania oraz
związków zawartych w zabrudzonej podsypce. Sól drogowa do usuwania oblodzenia powierzchni przystankowych i jezdni ulic przyspiesza korozję szyn, powodując
rozwarstwienia i łuszczenie się stopki i szyjki szyny(rys. 6 i rys. 7) [5].

Rys. 6. Złuszczenia i skorodowania stopki szyny
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Skorodowanie strefy przytwierdzenia szyn
Źródło: opracowanie własne
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4. Zużycie przekroju poprzecznego główki szyny
W przypadku szyn tramwajowych obszarem ich największego zużycia poprzecznego są wewnętrzne krawędzie i płaszczyzny szyn zewnętrznego toku szynowego łuków o małych promieniach, tj. o promieniu R < 50 m. Jednak występuje
ono również na odcinkach łuków o większych promieniach, ale także na odcinkach
prostych, gdzie dochodzi do zjawiska wężykowania zestawów kołowych, choć ma
znacznie niższe wartości (rys. 8).

Rys. 8. Zasada zjawiska wężykowania dla pojedynczej osi kołowej [11]

Rys. 9. Zużycie boczne wewnętrznej krawędzi główki szyny tramwajowej
Źródło: opracowanie własne
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Zużycie szyn tramwajowych powstaje w wyniku cyklicznego, częstego kontaktu i oddziaływania pomiędzy obręczami kół pojazdów szynowych a główką szyny
– jej powierzchnią toczną i krawędziami wewnętrznymi toków szynowych. Jest
to kontakt stal-stal, w trakcie którego występuje tarcie wzdłuż lub/i w poprzek
główki szyny. Tarcie wzdłuż występuje najczęściej w wyniku poślizgu kół pojazdu w trakcie hamowania i przyspieszania pojazdów. Jego wynikiem jest zużycie
pionowe (zmniejszenie wysokości) całego przekroju oraz uszkodzenia widoczne na
powierzchni tocznej główki szyny, opisane wcześniej [11].
Do tarcia w poprzek (nacisku) dochodzi zazwyczaj w wyniku zjawiska wężykowania taboru (na odcinkach prostych), bądź w wyniku działania na pojazd siły
odśrodkowej podczas pokonywania łuku. Występuje wtedy kontakt obrzeża koła
z główką szyny skutkującego najbardziej charakterystycznym zjawiskiem zużycia bocznego. W odróżnieniu od toru kolejowego zużycie boczne szyn tramwajowych na długości łuku przybiera wyraźny charakter falowy. Przy dużych zużyciach
bocznych prawie zawsze pojawiają się spływy materiału stalowego w dolnej części
główki szyny (rys. 10).

Rys. 10. Spływy materiału stalowego na główce szyny
Źródło: opracowanie własne
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Pomiary prowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej potwierdzają, że
na zużycie szyn tramwajowych w łuku ma wpływ jego promień: im mniejszy
promień tym zużycie jest większe, a przebieg tego zużycia przybiera bardzo
gwałtowny i nieregularny charakter. Nie bez znaczenia jest też prędkość poruszającego się taboru: większa prędkość powoduje zwiększone oddziaływanie
zestawów kołowych na szynę zewnętrzną w postaci nabiegania koła na krawędź
tejże szyny [4].
Dopuszczalne pionowe zużycie główek szyn kolejowych S49 lub 49E1 wynosi 15 mm, zaś szyn tramwajowych rowkowych wynosi 18 mm. Dopuszczalne
zużycie boczne główek obu rodzajów szyn wynosi 15 mm. To właśnie boczne
zużycie ma istotny wpływ na współpracę kół z szynami.W okresie kilkuletnich
badań i obserwacji zjawiska na sieci tramwajowej w Gdańsku zidentyfikowano
miejsca, gdzie przy zużyciu pionowym główki o wartości 5 mm, zużycie boczne
wynosiło 36,5 mm [5].
4.1. Układ koło/szyna na łuku
W przypadku toczenia się zestawów kołowych po torach ułożonych z szyn
kolejowych współpraca kół z szynami ma podobny charakter jak w pojazdach
kolejowych. Podczas wjazdu na łuk i jazdy po łuku poziomym prowadzenie
przejmuje zawsze koło zewnętrzne zestawu (względem środka łuku), nabiegając
obrzeżami na główkę szyny toku zewnętrznego, bez względu na stopień zużycia
współpracujących powierzchni. Dzieje się tak również w przypadku niezużytych
krawędzi główek szyn tramwajowych i boków obrzeży [10].
Podczas zużywania się boku główki rowkowej szyny zewnętrznej oraz obrzeża
koła zewnętrznego maleje luz pomiędzy bokiem prowadnicy szyny wewnętrznej
i wewnętrznym bokiem obrzeża koła wewnętrznego. W pewnym stanie zużycia trących bocznych powierzchni występuje równoczesny styk obrzeży obu kół
z szynami. Dalsze współdziałanie zestawu kołowego z torem zależy od ustawienia się wózka w łuku, od kąta nabiegania, od wartości sił kierujących i od stopnia
zużycia obrzeży kół i główek szyn (rys. 11). Jeżeli wzrośnie zużycie główki szyny
zewnętrznej, to prowadzenie w łuku przejmuje koło wewnętrzne, trąc wewnętrznym bokiem obrzeża o prowadnicę, a wówczas wszystkie powyższe parametry
przekroczą kryteria dopuszczalne (rys. 12). Dla porównania trzeba wspomnieć,
że dla kół tramwajowych poruszających się po łuku o promieniu R = 100 m
wartość kąta nabiegania nie przekracza 1,5°, dla promienia R = 50 m kąt nabiegania wynosi ok. 2,5°, podczas gdy przy promieniu R = 20 m kąt ten wynosi
blisko 4°. W związku z tym zdecydowanie wzrasta niebezpieczeństwo wykolejenia się zestawu kołowego [9].

40

Grulkowski S., Zariczny J.

Rys. 11. Schemat układu koło-szyna w łuku [7]

Rys. 12. Falowy charakter zużycia bocznego szyny w łuku poziomym
Źródło: opracowanie własne

CHARAKTERYSTYKA ZUŻYĆ, WAD I USZKODZEŃ SZYN W TORACH TRAMWAJOWYCH

41

Niekorzystny wpływ takiej sytuacji na zużywanie się szyn i kół wynika tego,
że każdy z punktów kontaktu (PI, PII) toczy się po szynie z taką samą prędkością
kątową, ale po innym promieniu (rI < rII), na skutek czego dąży do pokonania innej drogi, jednakże nie pozwala mu na to monolityczna konstrukcja obręczy koła
(rys. 13) [8].

Rys. 13. Zasada dwupunktowego kontaktu koła z szyną [8]

Te różnice w długości drogi pokonywanej przez każdy z punktów obręczy koła
prowadzą do poślizgu obrzeża po krawędzi tocznej główki szyny w punkcie PII,
a tym samym do ścierania się (zużywania) powierzchni obrzeża krawędzi tocznej
szyny. Jest to podstawowy mechanizm narastania zużycia szyn i kół. Następstwem
tego procesu jest dopasowanie się obu profili, które osiągając tzw. profil zużyty
(dopasowany) nie zużywają się w dalszym ciągu równie intensywnie, jak ma to
miejsce w początkowej fazie. Tak stabilizujący się samoczynnie przebieg procesu
zużycia kół i szyn wymaga jednolitych lub zbliżonych w skali całej eksploatowanej
sieci torowej warunków współpracy koło-szyna, czyli ujednoliconych na całej sieci
ich profili [4].
4.2. Badania zużycia bocznego szyn tramwajowych
Na łukach torów tramwajowych w Gdańsku wykonano pomiary zużyć bocznych szyn tramwajowych. Rozpoczęcie pomiarów nastąpiło około 1,5 roku od czasu oddania toru do użytku po remoncie. W okresie 9 miesięcy od tego momentu,
w równych odstępach czasu dokonywane były pomiary na założonym odcinku
badawczym, na który składały się dwa równoległe odcinki torów w postaci dwóch
łuków odwrotnych, pomiędzy którymi zlokalizowany był odcinek prosty przyperonowy. W każdym z torów znajdują się dwa łuki poziome: R = 54 m i R = 50 m.
Odcinek torów, na którym przeprowadzone zostały badania posiada nawierzchnię,
na którą składają się: szyny rowkowe Ri60N, mocowane do drewnianych podkładów, ułożonych w warstwie tłucznia, przytwierdzeniem Skl-12. Struktura ruchu
była niejednolita, co skutkowało znacznymi zaobserwowanymi zużyciami boczny-
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mi główki szyn rowkowych, pomimo dość krótkiego czasu eksploatacji od naprawy głównej. Na linii tramwajowej, na której zorganizowano odcinek pomiarowy
kursował tabor typu Duwag N8C oraz Konstal 105N. Zarówno profile kół, jak
i budowa wózków w tych tramwajach są odmienne. Oszacowane w przybliżeniu,
na podstawie ilości wykonywanych wg rozkładu jazdy kursów, obciążenie roczne toru wyniosło 1,4 Tg. Ze względu na lokalne warunki ruchu (przejścia piesze
w poziomie główki szyny, przejazd drogowy, przystanek i małe promienie łuków)
dozwolona prędkość na tym odcinku została ograniczona.
Normatywne zużycie mierzono 11 mm poniżej powierzchni główki szyny,
gdzie dla niezużytej szyny Ri60N szerokość winna wynosić 55,83 mm. W dniu
pierwszego pomiaru największe zużycie boczne o wartości 11,33 mm wystąpiło
w torze o promieniu łuku R = 50 m, natomiast maksymalna odnotowana wartość zużycia w torze o promieniu R = 54 m wynosiła 6,63 mm. Kolejne pomiary
wykazały, iż zużycie wzrastało w różnych punktach pomiarowych od 1,1 mm do
2,1 mm i przejawiało pewną stabilizację. Pomierzone w czasie ostatniego pomiaru
wielkości zużyć wyniosły 13,13 mm (dla toru o R = 50 m) oraz 8,33 mm (dla toru
o R = 54 m) [4].

Rys. 14. Porównanie zużyć z pomiaru pierwszego i ostatniego dla obu torów
Źródło: opracowanie własne

Na powyższych wykresach zużyć (rys. 14) można zauważyć, że odległości pomiędzy minimami i maksimami mieszczą się w granicach 2-3 m, podczas gdy
odległość pomiędzy osiami w wózku tramwaju typu Konstal 105N wynosi 1,9 m.
Maksymalne zużycia boczne występują w odległościach ok. 6-9 m od siebie. Przedział ten odpowiada odległości pomiędzy wózkami w wagonie 105N wynoszącej
6 m lub pomiędzy tylnym wózkiem a wózkiem przednim sąsiadujących wagonów
wynoszącej ok. 8,5 m. Zmiany wielkości zużycia pomiędzy ekstremami mogą być
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duże i występować w stosunkowo niewielkich odległościach od siebie. W ten sposób mogą się stać przyczyną gwałtownych zmian szerokości toru. To zaś wiąże się
bezpośrednio z kwestią bezpieczeństwa jazdy. Taborowi grozi wykolejenie, spowodowane przekroczeniem wartości dopuszczalnej gradientu szerokości toru [6].
Wyniki pokazują, iż istotny wpływ na charakter i wielkość zużycia bocznego
ma kierunek poruszania się pojazdu po łuku oraz prędkość jazdy, co można zaobserwować na wykresach. Największe zużycia wystąpiły na końcach łuku kołowego, w okolicy krzywej przejściowej, gdzie zaobserwowano wyraźną nieregularność
toru ruchu ostatnich wagonów w składach pociągów tramwajowych, w postaci
wyraźnych ruchów pudła taboru w poprzek kierunku jazdy. Wynika to z bezwładności ostatniego wagonu lub modułu tramwaju. Zjawisko takie jest efektem dużych przyrostów przyspieszeń bocznych, co skutkuje dużymi siłami poprzecznymi
przekazywanymi na szynę i kontaktem szyny z obrzeżem. Przyspieszenia te są tym
większe i wyższa jest prędkość poruszania się pojazdu na łuku. Zjawisko to dodatkowo potęgują niektórzy motorniczowie, którzy po pokonaniu łuku przez czoło
składu (ich kabina i pierwszy zestaw kołowy) zaczynają przyspieszać, w wyniku
czego ostatni wózek składu przejeżdża przez koniec łuku z wyższą prędkością niż
pierwszy [4].
Powyższe spostrzeżenia zostały zweryfikowane również w innych lokalizacjach
torów o małych promieniach łuków poziomych, jak również w łukach o promieniach powyżej 50 m.
Otrzymane wyniki i obserwacje potwierdzają podobne badania wykonane na
sieci tramwajowej miasta Kraków, głównie na pętlach, gdzie promienie występujących łuków były jeszcze mniejsze (rys. 15) [1].

Rys. 15. Pomiar zużycia bocznego szyny toku zewnętrznego na Pętli Os. Piastów, R = 25 m (9 miesięcy
po wymianie szyn, obciążenie ok. 0,67 Tg) [1]
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5. Podsumowanie
Intensywność występowania wad i zużyć szyn w torach tramwajowych jest
znacznie większa niż na typowych liniach kolejowych. Jest to związane ze specyfiką występujących tutaj warunków eksploatacyjnych, a także – jak wykazały przeprowadzone pomiary – z nieprawidłowościami w ukształtowaniu geometrycznym
toru i elementami konstrukcyjnymi.
Punktem wyjścia do dyskusji jest określenie stosowalności szyn Vignolesa i szyn
rowkowych w torach tramwajowych [2].
W kontekście opracowania nowych wytycznych projektowania, budowy
i utrzymania torów tramwajowych aspekt trwałości i niezawodności powinien zostać uwzględniony kompleksowo (także w odniesieniu do obręczy kół pojazdów),
szczególnie na odcinkach o małych promieniach łuków poziomych.
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