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Trwałość łożysk tocznych zabudowanych w maźnicach 
wagonów towarowych
W artykule przedstawiono aktualnie występujący problem 
związany z określeniem trwałości łożysk tocznych stosowanych 
w wagonach towarowych. Zwrócono uwagę na proces zmęcze-
niowy materiału jako proces wiodący w aspekcie niezawodności 
łożysk tocznych. Przestawiono metodę obliczeń trwałości no-
minalnej oraz modyfikowanej, która umożliwia uwzględnienie 
w toku obliczeń rzeczywistych warunków pracy łożyska w tym 
w szczególności warunków smarowania. W artykule wyznaczono 
trwałość łożysk tocznych wyprodukowanych w latach osiemdzie-
siątych i wcześniejszych. Autor zaproponował powiązanie trwa-
łości z wiekiem łożysk, jako logicznego sposobu oceny stanu 
technicznego łożysk podczas prowadzonych kwalifikacji.

Słowa kluczowe: łożyska toczne, trwałość, wagony towarowe.

Omaźnicowany zestaw kołowy jest jednym z krytycznych podze-
społów wagonu towarowego, decydującym o bezpieczeństwie 
jego eksploatacji. Przez zestaw kołowy omaźnicowany, rozumie 
się zestaw kołowy wyposażony z obu stron w maźnice. Zasad-
niczymi elementami maźnic są łożyska toczne, które przenoszą 
obciążenia pochodzące od ostoi i nadwozia (wraz z ładunkiem) 
wagonu na czopy osi zestawów kołowych oraz obciążenia wynika-
jące z reakcji toru - przekazywane na nadwozie wagonu towaro-
wego. Zasadniczą funkcją łożysk jest zapewnienie wykonywania 
ruchu obrotowego przez zestaw kołowy wraz jednoczesną możli-
wością przenoszenia obciążeń. Niekorzystne warunki pracy de-
cydują o wytrzymałości poszczególnych elementów łożyska i jego 
trwałości eksploatacyjnej. 

W trakcie eksploatacji łożysko toczne ulega zużywaniu się tzw. 
niszczeniu normalnemu oraz uszkadzaniu [1]. Widocznymi ozna-
kami zużycia łożysk są wady powierzchniowe elementów tocz-
nych (wałeczków) oraz pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych. 
Procesy zużycia prowadzą do uszkodzeń w postaci złuszczeń, 
rys, wgnieceń, wżerów, pęknięć i korozji. Większość uszkodzeń 
łożysk można zakwalifikować do dwóch kategorii: uszkodzenia 
przedeksploatacyjne i eksploatacyjne. Do pierwszej kategorii zali-
czamy uszkodzenia, które powstają przed (np.: w trakcie magazy-
nowania) lub podczas montażu łożyska. Natomiast uszkodzenia 
eksploatacyjne powstają podczas pracy łożyska. Przyczynami 
prowadzącymi do uszkodzeń łożysk są [16]:

 � zmęczenie materiału (ulega uszkodzeniu 1/3 łożysk),
 � problemy ze smarowaniem (ulega uszkodzeniu 1/3 łożysk),
 � zanieczyszczenia środka smarnego (ulega uszkodzeniu 1/6 
łożysk),

 � inne powody np.: nieprawidłowy montaż (ulega uszkodzeniu 
1/6 łożysk).
Uszkodzenia powstałe z powodów smarowania (niewystarcza-

jąca ilość smaru, nadmierna ilość smaru, niewłaściwe okresy 
wymiany smaru, itp.), zanieczyszczonego środka smarnego oraz 
nieprawidłowego montażu, zależą głównie od jakości wykonywa-
nych napraw okresowych zestawów kołowych (maźnic) i użytych 

materiałów. Natomiast uszkodzenia łożysk z powodu zmęczenia 
materiału zależą od cykli obciążeniowych, a więc od sił statycz-
nych, dynamicznych i udarowych jakie przeniosły łożyska. Wobec 
powyższego zasadne jest wyznaczanie trwałości łożysk jako gra-
nicznej ilości obrotów lub granicznego przebiegu łożyska, jednak 
w opinii autora najprostszym sposobem wyznaczenia trwałości 
łożysk jest określenie maksymalnego okresu ich eksploatacji.

Problemy eksploatacyjne łożysk wywołane zmęczeniem materiału
W trakcie eksploatacji wagonów towarowych dochodzi do cią-
głych zmian obciążeń przenoszonych przez łożyska. Prowadzi to 
do powstawania naprężeń szczątkowych w poszczególnych ele-
mentach łożyska. W zależności od wartości obciążenia, tempe-
ratury pracy i ilości cykli, naprężenia szczątkowe będą prowadzić 
do zmian strukturalnych w materiale. Skutkiem tych naprężeń 
są pęknięcia tworzone pod powierzchnią materiału elementów 
łożyska. Po pewnym czasie dochodzi do propagacji pęknięć, które 
rozprzestrzeniają się w kierunku powierzchni, powodując powsta-
wanie wad powierzchniowych – łuszczenia. Początkowo proces 
łuszczenia jest niewielki, jednak wzrastające naprężenie na kra-
wędziach wad powodują rozszerzenie się powierzchni łuszczącej 
[5]. Na rysunku 1 przedstawiono proces rozwoju łuszczenia po-
wierzchni elementu łożyska.

Proces zmęczeniowy jest stosunkowo długotrwałym i przewle-
kłym procesem występującym w pracy łożyska. Objawia się on 
wzrostem drgań i hałasu towarzyszącego użytkowaniu łożyska 
tocznego (maźnicy) [5]. Łuszczenie się – odrywanie się materiału 
rodzimego elementów łożyska – powoduje wzrost obciążeń oraz 
sił tarcia pomiędzy elementami współpracującymi ze sobą. Nie-
prawidłowa współpraca elementów łożyska prowadzi również do 
wzrostu temperatury łożyska – grzania się maźnicy. Długotrwała 
praca łożyska w tych warunkach prowadzi do zmian wymiarów 
geometrycznych pierścieni i ich poluzowania. Dalsza eksploatacja 
łożyska z poluzowanymi pierścieniami prowadzi do wytarcia ma-

Rys. 1. Widok rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego elementu łożyska [16]
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teriału czopa osi, wzrostu luzu w połączeniach i możliwości prze-
mieszczania się pierścieni, a następnie do zejścia maźnicy z czopa 
osi [2]. Bardzo niebezpieczne jest również pęknięcie pierścienia 
wewnętrznego, które może prowadzić do zablokowania ruchu ob-
rotowego łożyska i ukręcenia się czopa osi zestawu kołowego. 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono widok zagrzanej maźnicy 
oraz zestaw kołowy z ukręconym czopem.

Z powyższego wynika, że łożysko toczne jest jednym z newral-
gicznych miejsc w wagonie towarowym, od stanu którego zależy 
bezpieczeństwo jego ruchu. Zdecydowanie większość uszkodzeń 
zmęczeniowych prowadzić będzie do powstania wypadku np.: wy-
kolejenia wagonu towarowego. Tego typu wypadki bardzo często 
doprowadzają do powstania znacznych strat w postaci zniszcze-
nia pojazdów kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, a niekiedy 
śmierci ludzi. 

Maźnica i łożyska toczne
Zespół składający się z kompletu łożysk wraz z korpusem (obu-
dową) nazywany jest maźnicą. Rozróżniamy kilka rozwiązań kon-
strukcyjnych korpusów maźnic, a ich ukształtowanie jest zależne 
między innymi od  zastosowanego rozwiązania prowadzenia ze-
stawu kołowego w ostoi wagonu oraz od układu usprężynowania. 
Do podstawowych elementów maźnic zaliczamy:

 � korpus maźnicy,
 � pokrywa przednia,
 � pierścień dociskowy,
 � łożyska toczne walcowe typu NJ+NJP lub WJ+WJP,
 � pierścień oporowy (pokrywy tylnej).
Budowa maźnicy została przedstawiona na rysunku 4. 
Korpus maźnicy wraz z pokrywami musi zapewnić prawidłowe 

uszczelnienie łożysk tocznych przed przedostawaniem się z ze-
wnątrz pyłu i wilgoci, a także przed wyciekiem środka smarne-
go na zewnątrz. Na rysunku nr 4 przedstawiono dwa warianty 
uszczelnienia pokrywy tylnej maźnicy tj.  z pierścieniem filcowym 
oraz z pierścieniem labiryntowym. Niezawodność uszczelniania 
ma kluczowe znaczenie dla warunków pracy łożyska (smarowa-
nia). Dotychczasowa praktyka eksploatacyjna pokazuje, że bez-
pieczniejszym rozwiązaniem jest uszczelnienie maźnicy z pier-
ścieniem labiryntowym [5]. 

W obecnie eksploatowanych wagonach towarowych, stosu-
je się maźnice z łożyskami tocznymi walcowymi typu NJ+NJP 

lub WJ+WJP o następujących wymiarach: 120x240x80 mm 
i 130x240x80 mm. Produkowane są one w odmianach, które 
różnią się elementami konstrukcyjnymi wewnętrznej budowy. 
Fragment typowego łożyska walcowego został przedstawiony na 
rysunku 5 [3].

Łożyska toczne obecnie eksploatowane w wagonach towaro-
wych pochodzą  – w znacznej wielkości – z wytwórni krajowych 
w tym z Fabryki Łożysk Tocznych w Poznaniu i były wyproduko-
wane jeszcze przed 1989 r. [6]. Spełniały one wymagania ów-
cześnie obowiązującej normy BN-71-1131-07 [9], więc zgodnie 
z nią należy przyjąć, że nośność dynamiczna łożyska walcowego 

Rys. 2. Zagrzana maźnica z widocznymi uszkodzeniami elementów łożyska 
[Autor: R. Świerad].

Rys. 3. Ukręcony czop osi zestawu kołowego [mojewronki.pl].

Rys. 4. Maźnica przedstawiona w dwóch wariantach uszczelnienia: 
a) z pierścieniem filcowym, b) z pierścieniem labiryntowym 1 - korpus 
maźnicy, 2 - pokrywa przednia, 3 - pierścień oporowy (pokrywa tylna), 4 - 
łożysko przednie NJP lub WJP, 5 - łożysko tylnie NJ lub WJ, 6 - uszczelka, 
7 - pierścień filcowy, 8 - pierścień dociskowy, 9 - śruba mocująca.

Rys. 5. Fragment łożyska walcowego typu NJ+NJP (WJ+WJP) 1 - pierścień 
zewnętrzny, 2 - pierścień wewnętrzny, 3 - wałeczek, 4 - pierścień grzebie-
niowy, 5 - pierścień zamykający, 6 - pierścień boczny, 7 - nit
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o wymiarach 120x240x80 mm wynosi 420 kN, a łożyska o wy-
miarach 130x240x80 mm wynosi 480 kN. Należy spodziewać 
się zatem, że przy stosowanym jednakowym obciążeniu masą 
wagonu w stanie ładownym (80 000 kg), trwałość dla łożyska 
o wymiarach 130x240x80 mm będzie wyższa.  

Wobec powyższego, do wyznaczenia trwałości nominalnej 
łożysk stosowanych w wagonach towarowych eksploatowanych 
w naszym kraju, przyjęto parametry łożyska walcowego o wymia-
rach 120x240x80 mm (w celu wyznaczenia minimalnej trwałości 
dla obu ww. łożysk).

Obciążenie działające na łożysko toczne
Podstawą obliczeń trwałości łożyska tocznego jest znajomość sił 
działających na łożysko, zmienności sił w czasie, średnicy czopa 
osi i prędkości obrotowej zestawu kołowego oraz znajomości pa-
rametrów łożysk w tym w szczególności nośności. 

Na łożyska toczne podczas jazdy wagonu towarowego działają 
następujące siły (rys. 6):

 � promieniowe pionowe pochodzące od mas usprężynowanych 
wagonu, przekazywane przez resory bądź sprężyny śrubowe 
i korpusy maźnic na łożyska,

 � osiowe, działające wzdłuż osi zestawu kołowego, wynikające 
z nabiegania obrzeży kół na szyny na odcinkach prostych i łu-
kach (siły prowadzące), przekazywane z osi zestawu kołowego 
poprzez łożyska toczne na nadwozie wagonu.
Metodyka obliczeniowa wymaga wyznaczenia równoważnego 

obciążenia dynamicznego łożyska. Równoważne (zastępcze) ob-
ciążenie łożyska jest definiowane jako obciążenie działające – 
w przypadku łożysk poprzecznych – promieniowo, które będzie 
miało taki sam wpływ na trwałość łożyska, jak rzeczywiste obcią-
żenie działające na łożysko. Obciążenie równoważne dynamiczne 
oblicza się z ogólnego wzoru (1) [11]: 

(1)
 

gdzie:
Fr – rzeczywiste obciążenie promieniowe łożyska [kN]
Fa – rzeczywiste obciążenie osiowe łożyska [kN]
X – współczynnik obciążenia promieniowego
Y – współczynnik obciążenia osiowego

Rzeczywiste dynamiczne obciążenie łożyska określa się wycho-
dząc z obciążenia statycznego, którego wartość można wyzna-
czyć na podstawie wzoru (2) [4]. 

Na rysunku 7 przedstawiono uproszczony model obciążenia 
statycznego zestawu kołowego.

 

(2) 

gdzie:
Q0 – obciążenie statyczne promieniowe łożyska [kN]
Qs – statyczny nacisk zestawu kołowego na tor [kN], 
(Qs = 80 000 kg / 4 = 20 000 kg = 196,2 kN)
Qz – statyczny nacisk odpowiadający masie kompletnego nie-
omaźnicowanego zestawu kołowego [kN], 
(Qz =1110 kg = 10,889 kN, przyjęto według Normy PN -
-92K-91049 [15] dla zestawu obręczowanego A-920/185)
i – liczba łożysk osadzonych na czopie osi zestawu kołowego (i = 2)

Podstawiając powyższe dane do równania (2) otrzymujemy:

 

Wartość rzeczywistego obciążenia promieniowego łożyska obli-
czamy według wzoru (3) [14] uwzględniając zmienne oddziaływa-
nia dynamiczne występujące w czasie jazdy wagonu towarowego:

(3)
 

gdzie:
fd – dynamiczny współczynnik promieniowy (fd = 1,5 - przyjęto na 
podstawie [4]).

Obciążenia osiowe w łożyskach walcowych są przenoszone 
przez powierzchnie czołowe pierścieni i wałeczków łożyska. War-
tość obciążenia można obliczyć na podstawie wzoru (4):

(4)
 

gdzie:
fa – dynamiczny współczynnik osiowy (fa = 0,1 - przyjęto na pod-
stawie [8])

W przypadku gdy obciążenie promieniowe (pionowe) łożyska 
walcowego jest dominujące i został spełniony warunek (5), rów-
nanie (1) ma postać według wzoru (6).

(5)
 

Rys. 6. Model obciążenia łożyska: 
a) siłami rzeczywistymi, b) siłą rów-
noważną [13].

Rys. 7. Model obciążenia statycznego zestawu kołowego 
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gdzie:
e – współczynnik obliczeniowy charakteryzujący konstrukcję ło-
żyska (e = 2 - przyjęto na podstawie [13])

(6) 

Trwałość nominalna (podstawowa) łożyska
Norma ISO 281 [11] definiuje trwałość łożyska jako trwałość no-
minalną w odniesieniu do pojedynczego łożyska lub grupy łożysk 
pozornie identycznych, pracujących w takich samych warunkach. 
Trwałość łożyska rozumie się jako liczbę obrotów, liczbę godzin 
pracy przy danej prędkości obrotowej lub liczbę kilometrów prze-
biegu, które łożysko zdolne jest przenieść do chwili wystąpienia 
uszkodzenia zmęczeniowego. Nominalna trwałość jest oznaczo-
na jako L10 w milionach obrotów, jaką osiągnie lub przekroczy 
90% łożysk.

Nominalną trwałość łożyska można wyznaczyć przy pomocy 
wzoru (7) według [11]:

(7)
 

gdzie:
Cr - nominalne nośność dynamiczna [kN], (przyjęto Cr = 420 kN 
dla łożysk o wymiarach 120x240x80 mm)
Pr - równoważne obciążenie dynamiczne [kN]
p - współczynnik, dla łożysk walcowych p = 10/3 [-]

Trwałość łożyska tocznego może być również określona jako 
zdolność pokonania określonej drogi i wyrażona w milionach kilo-
metrów. Powyższą wartość można wyznaczyć przy pomocy wzoru 
(8) według [10]:

(8)
 

gdzie:
D - obliczeniowa średnica koła zestawu kołowego [m] (D = 0,88 
m dla nominalnej średnicy koła 0,920 m)
π - liczba pi (~3,14) [-]

Na podstawie wzorów (7) i (8) obliczono wartości nominalnej 
trwałość łożyska:

 

 

Otrzymany wynik wskazuje, że – przy niezawodności na pozio-
mie 90% – trwałość nominalna łożysk walcowych o wymiarach 
120x240x80 mm wynosi 1,11 [106 km]. W tabeli 1 przedstawio-
no obliczeniową (nominalną) trwałość łożysk tocznych w zależ-
ności o warunków eksploatacji tj. rodzaju pojazdu szynowego, 
w którym zostały zastosowane.

Na tej podstawie można stwierdzić poprawność przyjętej meto-
dyki, a wartość nominalnej trwałości łożysk – pomimo przyjętych 
uproszczeń – pokrywa się z wymaganiem zamieszczonym w nor-
mie BN-71-1131-07 [9].

Trwałość eksploatacyjna łożyska
Trwałość nominalna może znacznie odbiegać od trwałości eks-
ploatacyjnej uzyskanej w określonym rozwiązaniu technicznym. 

Trwałość eksploatacyjna jest faktyczną trwałością łożyska osią-
gniętą w rzeczywistych warunkach pracy do momentu jego uszko-
dzenia zmęczeniowego. Zależy ona od różnorodnych czynników 
[16] wpływających na warunki pracy łożyska w tym od: smaro-
wania, poziomu zanieczyszczenia w otoczeniu łożyska, jakości 
montażu, niewspółosiowości, obciążenia, prędkości obrotowej, 
temperatury pracy oraz poziomu drgań. Biorąc powyższe pod 
uwagę, producent łożysk SKF zaleca wyznaczenie trwałości no-
minalnej modyfikowanej. 

Równanie trwałości nominalnej modyfikowanej (9) ma postać 
według [13]:

(9) 

gdzie:
a1 – współczynnik niezawodności (przyjęto niezawodność na po-
ziomie 90%)
aSKF – współczynnik modyfikacji trwałości SKF
L10 – trwałość nominalna (podstawowa) [106 obr.]

Metodyka wyznaczenia trwałości modyfikowanej według SKF 
uwzględnia podobnie jak norma ISO 281 [11], korekcję trwałości 
nominalnej dla pożądanego poziomu niezawodności, specjalnych 
własności materiału w tym granicznego obciążenia zmęczeniowe-
go Pu  i warunków pracy (smarowania i poziomu czystości).

W celu wyznaczenia współczynnika aSKF obliczono według [13]:
κ – stosunek lepkości (κ = ѵ / ѵ1=1,5 ), gdzie:
ѵ1 – minimalna wymagana lepkość kinematyczna w temperatu-
rze roboczej łożyska (ѵ1 = 15 mm2/s, wyznaczona dla średniej 
średnicy łożyska dm = 180 mm i prędkości obrotowej łożyska 
nobr = 606 obr/min, koło o średnicy 0,88 m)
ѵ – rzeczywista lepkość kinematyczna środka smarnego 
(ѵ = 22 mm2/s, wyznaczona dla temperatury roboczej 50°C)
ηc – wskaźnik stopnia czystości (ηc = 0,3 dla smarowania sma-
rem plastycznym, lekkie do typowego zanieczyszczenia, uwzględ-
niono trudniejsze warunki - maźnice z uszczelnieniem z pierście-
nia filcowego) Współczynnik ηc ∙ Pu /Pr =0,2 (przyjęto Pu =45 kN).

Przyjęcie powyższych danych umożliwia odczytanie z wy-
kresu (rys. 8), współczynnika modyfikacji trwałości SKF, który 
wynosi 0,8.  

Na podstawie wzoru (9) obliczono wartość trwałości nominal-
nej modyfikowanej łożyska:

 

Korzystając z równania (8) można obliczyć wartość nominalnej 
modyfikowanej trwałości wyrażonej w milionach kilometrów.

Tab. 1. Trwałość łożysk dla różnych rodzajów pojazdów według  
BN-71-1131-07 [9]

L.p. Rodzaj pojazdu szynowego Obliczeniowa trwałość 
nie mniejsza niż [km]

1. Zespoły trakcyjne spalinowe i elektryczne dalekobieżne 
oraz wagony osobowe 3 000 000

2. Lokomotywy spalinowe i elektryczne liniowe i 
uniwersalne 2 500 000

3. Zespoły trakcyjne dla komunikacji podmiejskiej 1 500 000
4. Lokomotywy spalinowe manewrowe 1 000 000

5. Wagony towarowe 1 000 000
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Otrzymany w ten sposób, wynik trwałości nominalnej modyfiko-
wanej łożysk niewiele różni się od wymagań stawianych przez UIC 
w Karcie 510-1 [12]. Kierując się powyższymi wymaganiami [12] 
oraz doświadczeniami jakie posiadają producenci łożysk [10], 
[13] w zastosowaniach w pojazdach szynowych, zdecydowano 
się przyjąć do dalszych analiz, trwałość łożysk na poziomie 0,8 
[106 km].

Graniczny wiek łożyska
Kwalifikacja łożysk tocznych w oparciu o cykle obciążeniowe 
może nastręczać pewne trudności dla personelu wykonującego 
naprawy okresowe. W tym celu autor proponuje powiązanie trwa-
łości łożyska z jego wiekiem poprzez średnią wartość przebiegu 
wagonów w skali roku. Tego typu podejście komplikuje fakt, bra-
ku urządzeń rejestrujących rzeczywiste przebiegi zainstalowanych 
na wagonach towarowych w odróżnieniu od pojazdów trakcyjnych 
czy wagonów osobowych. Wprowadzanie systemów lokalizacji wa-
gonów / pociągów w oparciu o technologię GPS lub pozyskiwanie 
rzetelnych danych od przewoźników i zarządców infrastruktury, 
umożliwi w przyszłości bardziej dokładne ich wyznaczenie. W celu 
wyznaczenia granicznego wieku łożyska należy wziąć pod uwa-
gę, udział przebiegu w stanie ładownym w całkowitym przebiegu 
wagonów. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że proporcja 
między obydwoma rodzajami stanów (próżnym i ładownym) wyno-
si 50% : 50% [7]. Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż obciążenie 
łożyska w stanie ładownym wagonu jest czterokrotnie wyższe niż 
przy stanie próżnym, można przyjąć do obliczeń granicznego wie-
ku łożyska jedynie przebiegi wagonów w stanie ładownym.

Należy zwrócić uwagę, aby wyznaczając wartość średnią prze-
biegu wagonów w skali roku, niniejsza wartość oddawała rzeczy-
wisty przebieg wagonu w całym cyklu życia łożyska (od montażu 
łożyska do stanu obecnego). 

Trwałość łożyska wyrażoną w latach można obliczyć za pomocą 
równania (10) lub odczytać z wykresu (rysunek nr 9)

(10)
 

gdzie:
Lnmkm  – trwałości nominalna modyfikowana [km]
Płkm – przebieg wagonu w stanie ładownym [km]

Przykład:
Przyjmując, że średni roczny przebieg wagonów wynosi 

40 000 km, to: Płkm = 40 000/2 = 20 000 km. Trwałość łożyska 
zatem wynosi 800 000 km/20 000 km = 40 lat.

Wnioski
Z analizy przyczyn uszkodzeń łożysk tocznych zestawów koło-
wych wynika, że dominującymi czynnikami prowadzącymi do 
ich awarii są procesy zmęczeniowe materiału oraz związane ze 
smarowaniem. Wyznaczając trwałość łożysk konieczne jest zatem 
uwzględnienie obu tych procesów jako kluczowych i decydujących 
o niezawodności łożysk. Umożliwia to zaprezentowana metoda 
obliczeniowa - modyfikowanej trwałości nominalnej. Przedstawio-
ne przez autora obliczenia wskazują, że trwałość łożysk tocznych 
wyprodukowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniejszych, 
stosowanych w wagonach towarowych wynosi około 800 000 km. 

Powiązanie trwałości modyfikowanej z wiekiem łożysk – po-
przez uwzględnienie rzeczywistych przebiegów wagonów –  umoż-
liwia, prowadzenie planowej wymiany łożysk w sposób logiczny. 
Częstotliwość wymiany łożysk uwzględniać będzie ich faktyczny 
stan techniczny, w tym ilość przeniesionych cykli obciążeń. Takie 
podejście jest również uzasadnione ekonomicznie gdyż do wy-
miany łożysk dochodzi we właściwym czasie. Ma to szczególny 
wpływ na koszty napraw okresowych wagonów eksploatowanych 
przez przedsiębiorstwa, których tabor ma małe przebiegi kilome-
trowe w skali roku.  

Metoda ta również pozwala w prosty sposób określić wymaga-
nia (oprócz wymagań wymiarowych i wizualnych) kwalifikacji ło-
żysk do dalszej eksploatacji. W oparciu o tę metodę powinny być 
kwalifikowane zarówno łożyska jak i jego poszczególne elementy 
tj. pierścienie wewnętrzne.

Rys. 9. Wykres trwałości łożysk tocznych wagonów towarowych. 

Rys. 8. Wykres współczynnika aSKF dla łożysk walcowych poprzecznych [13].
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Durability of roller bearings in freight wagons axle boxes
The article presents currently existing problem related to determin-
ing the durability of roller bearings in freight wagons. Attention was 
paid to the material fatigue process as a leading process in terms of 
reliability of the roller bearings. In the article author presents method 
of calculating nominal and modified durability, which allows for inclu-
sion in the course of calculations, the real operating conditions of 
bearings, and in particular lubrication conditions. In the article ap-
pointed durability of roller bearings manufactured in the eighties and 
earlier. The author proposed to link sustainability with age of bearings 
as a logical way of assessing technical condition of bearings during 
periodical qualifications.
 Keywords: rolling bearings, durabilty, freight wagons.


