
                                                                               technika 
 

AUTOBUSY    7-8/2017    275 

Wyznaczanie nacisków w strefie kontaktu 
szyny z kołem z zastosowaniem Metody 

Elementu Skończonego  
 
 

Łukasz Bohdal, Katarzyna Gotowała, Radosław Patyk 
 

W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania nacisków 
kontaktowych dla układu szyna – koło. Rozwiązanie postawionego 
problemu stanowi wiedzę podstawową niezbędną do prawidłowego 
projektowania części. Dotychczasowe rozwiązania problemu na drodze 
analitycznej (z zastosowaniem teorii Hertza) były rozwiązaniami 
przybliżonym ze względu na daleko idące uproszczenia. 
W proponowanym rozwiązaniu numerycznym z zastosowaniem Metody 
Elementu Skończonego znacząco zmniejszono ilość założeń  
i uproszczeń w porównaniu do rozwiazania analitycznego powodując, 
że uzyskane wyniki w znacząco lepszym stopniu modelują rzeczywiste 
zachowanie się obiektu badanego.Opracowany ogólny model kontaktu 
szyny z kołem można modyfikować uzyskując przypadki szczególne. 

 
Słowa kluczowe: naciski kontaktowe, Metoda Elementu 
Skończonego, zjawisko kontaktu 

 
Wstęp 

Aktualnie od projektanta wymaga się świadomego 
konstruowania maszyn i urządzeń, a w efekcie ich optymalizacji 
lub polioptymalizacji pod względem wybranych kryteriów [2÷12]. 
Takie podejście wymaga pełnej wiedzy z zakresu skutków 
stosowania poszczególnych technologii wytwarzania oraz 
warunków eksploatacji poszczególnych części. Podczas 
projektowania rozpatruje się ekstremalne sytuacje 
eksploatacyjne i dla takich warunków przeprowadza się 
odpowiednie obliczenia inżynierskie. Najtrudniejsze do 
rozwiązania są zagadnienia związane ze zjawiskiem kontaktu 
ciał. W przypadku dociskania do siebie ciał występują 
naprężenia stykowe zwane naciskami kontaktowymi. 
Wyznaczenie wartości i rozkładu nacisków kontaktowych jest 
niezbędne do prawidłowego projektowania części 
kontaktujących się ze sobą i stanowią element warunku 
wytrzymałościowego (𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑘𝑑𝐻), gdzie: 𝜎𝑚𝑎𝑥  jest 
największym naprężeniem ściskającym występującym  
w środkowym punkcie H na powierzchni styku oraz 𝑘𝑑𝐻 jest 
wartością naprężeń dopuszczalnych na docisk powierzchniowy 
dla poszczególnych gatunków materiałów (rys. 1). Znane są 
analityczne rozwiązania Hertza dla przypadków ogólnych np. 
kontaktu kuli z kulą lub kontaktu walca z płaszczyzną, należy 
jednak pamiętać, że rozwiązania te są ważne tylko przy 
przyjęciu następujących założeń: - materiały stykających się ciał 
spełniają prawo Hooke’a i są izotropowe, - podczas dociskania 
ciał występują tylko naprężenia normalne oraz - powierzchnia 
styku ciał jest ciągła oraz odpowiednio mała w stosunku do ich 

wymiarów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w takich 
przypadkach w warstwie wierzchniej kontaktujących się 
obiektów powstaje specyficzny stan naprężeń, tzn. maksymalne 
naprężenie styczne pojawiają się nie na powierzchni styku, a na 
pewnej głębokości od niej (w tzw. punkcie Bielajewa). 

 

 

Rys. 1. Rozkład nacisków kontaktowych dla przypadku kontaktu 
walca z płaszczyną 
 

Wartość maksymalnych naprężeń ściskających 
działającyh na styku walca z płaszczyzną określa się na 
podstawie rozwiązania Hertza według wzoru:  

𝑝𝑚𝑎𝑥 = −𝜎𝑦𝑚𝑎𝑥
= (

𝑃𝐸

2𝜋(1−𝜗2)𝑟𝑏
)1/2 , gdzie:  

b - długość walca [m], r – promień walca [m], P – obciążenie [N], 

𝜗 - współczynnik Poissona.  

Znane są również inne rozwiązania analityczne  
i eksperymentalne służące do określania nacisków w strefie 
kontaktu dla wybranych przypadków powierzchniowych obróbek 
plastycznych np. rozwiązanie analityczne Bussinesqa lub też 
mnogość rozwiązań uzyskanych na drodze eksperymentalnej 
np. Hegenscheidt, Kudrjavcev i inne. Z analizy literatury wynika, 
że wielu badaczy problem wyznaczania wartości i rozkładu 
nacisków w strefie kontaktu zidentyfikowało i próbowało 
rozwiązać stosując różne metody. Jednakże porównanie 
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wyników uzyskanych z dotychczasowych metod dostępnych w 
literaturze wykazało, że wyznaczone wartości nacisków 
znacząco różnią się od siebie. Zatem nadal istnieje potrzeba 
badania oraz opracowania uniwersalnego sposobu oraz 
aplikacji numerycznych do wyznaczania nacisków w strefie 
kontaktu. 

Aktualnie znanych jest kilka różnych metod 
modelowania, jednakże największym uznaniem cieszy się 
modelowanie fizyczne, matematyczne a w efekcie numeryczne 
rozwiązanie opracowanego równania ruchu obiektu [2÷12]. 
Takie podejście jest często stosowane w przypadku braku 
znajomości wszystkich warunków brzegowych, szczególnie w 
obszarach kontaktu, gdzie zjawiska występują w niezwykle 
małych obszarach, przebiegają z dużymi prędkościami i trwają 
bardzo krótko. Do głównych problemów należą w szczególności: 
 - wyznaczenie obszarów tarcia, przylegania i poślizgu, - 
przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia oraz temperatura 
występujące w warstwach wierzchnich przedmiotów będących  
w kontakcie, - zmienność obszarów kontaktu oraz warunków 
brzegowych, - zmienność właściwości materiałów pod wpływem 
zjawiska kontaktu.  

W pracy zajęto się szczególnie ważnym problemem 
do rozwiązania to jest wyznaczeniem wartości i rozkładu 
nacisków w strefie kontaktu szyny z kołem. Jest to zagadnienie 
istotne z punktu widzenia projektanta, gdyż prawidłowe 
określenie nacisków umożliwia prognozowanie właściwości 
eksploatacyjnych takiego układu, szczególnie odporności  
na zużycie zmęczeniowe postaciowe.  

1. Obiekt badań: układ szyna – koło  
Konstrukcja nawierzchni kolejowej składa się z wielu 

elementów tj.: szyn, złącz, podkładów i podsypki. Głównym 
zadaniem nawierzchni kolejowej jest bezpośrednie przejęcie 
nacisków kół taboru kolejowego i przekazanie ich podłoże.  
W Polsce na liniach kolejowych stosowane są dwa główne typy 
szyn: 60E1 oraz 49E1. Szyny typu 60E1 (rys. 2) są stosowane 
na liniach o dużym obciążeniu oraz dla  prędkości przejazdu 
powyżej 100 km/h.  

 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny szyny 60E1 [4] 

 

Koła kolejowe w zależności od przeznaczenia 
posiadają różne wymiary oraz budowę. W pracy zajęto się 
kołem stosowanym w wózkach transportowych (rys. 3). 

 

Rys. 3. Rysunek konstrukcyjny koła kolejowego stosowanego  
w wózkach transportowych 

 

Wyznaczenie wartości i rozkładu nacisków w strefie 
kontaktu szyny z kołem jest skomplikowane przede wszystkim 
ze względu na nieliniową powierzchnię główki szyny.  
Do rozwiązania tak postawionego problemu zastosowano 
Metodę Elementu Skończonego. Istotą tej metody jest zamiana 
ciągłego obiektu rzeczywistego na model dyskretny, w którym to 
wyodrębnia się skończoną ilość węzłów, na podstawie których 
buduje się skończoną ilość elementów skończonych. Do węzłów 
przypisane są odpowiednie własności jednoznacznie 
określające ich przemieszczenia oraz cechy modelowanego 
obiektu. Na węzły nakładane są warunki brzegowo-początkowe, 
co stanowi podstawę do rozwiązania równania ruchu obiektu. 
Aktualnie Metoda Elementu Skończonego stanowi uznawany 
standard w rozwiązywaniu zadań z zakresu mechaniki 
kontinuum [2÷12].  

2. Analiza numeryczna zjawiska kontaktu szyny  
z kołem wózka transportowego 

 

Opracowano geometryczny model 3D (rys. 4).  

 

Rys. 4. Geometryczny model 3D kontaktu szyny z kołem wózka 
transportowego: a) widok z boku, b) widok z przodu 

a) b) 
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Ciągły model geometryczny zdyskretyzowano elementami 
skończonymi typu Solid o liniowej funkcji kształtu. Model 
dyskretny obiektu badań przedstawiono na rysunku 5. Na model 
dyskretny nałożono warunki brzegowo-początkowe: stopkę 
szyny unieruchomiono (odebrano translacyjne i rotacyjne 
stopnie swobody), zaś na oś koła nałożono siłę skupioną 
odpowiadającą ciężarowi wózka transportowego wraz  
z ładunkiem przypadającym na jedno koło o wartości: 75 kN.  

 

Rys. 5. Model dyskretny dla kontaktu szyny z kołem wózka 
transportowego 
 
Do rozwiązania opracowanego równania ruchu zastosowano 
metodę całkowania niejawnego według algorytmu Newmarka. 
Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymano rozwiązanie w postaci 
wyznaczonego stanu naprężeń zredukowanych (rys. 6), 
nacisków w strefie kontaktu (rys. 7) oraz trwałości (rys. 8).  
Na rysunku 9 przedstawiono krzywą Wöhlera opisującą zmianę 
liczby cykli (trwałość) w zależności od wartości obciążenia 
obiektu.  

 

 

Rys. 6. Stan naprężeń zredukowanych dla przypadku kontaktu 
koła z szyną 

 

Rys. 7. Stan nacisków w strefie kontaktu koła z szyną 
 

 

Rys. 8. Trwałość (liczba cykli obciążenia) – odporność  
na zużycie zmęczeniowe postaciowe 
 

 

Rys. 9. Zmiana liczby cykli obciążenia w zależności od wartości 
obciążenia nominalnego 

 

3. Zestawienie wyników 
Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych oraz obliczeń 
analitycznych wykorzystując wzory Hertza dla danego 
przypadku wyznaczono maksymalne naciski kontaktowe  
i zestawiono je w formie wykresu (rys. 10). Na podstawie 
przeprowadzonych analiz opracowano wnioski. 

 

P = 75 kN 

Element skończony: Solid 
Liczba elementów skończonych:80743 
Liczba węzłów:226993 
Model materiałowy: sprężysty 

Element skończony: Solid 
Liczba elementów skończonych:75421 
Liczba węzłów: 152487 
Model materiałowy: sprężysty 
 

Ux=0 
Uy=0 
Uz=0 

Rx=0 
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x 100 % wartości obciążenia nominalnego 
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Rys. 10. Zestawienie wyników obliczeń nacisków kontaktowych 
dla rozwiązania Hertza oraz z zastosowaniem Metody Elementu 
Skończonego 

 

Wnioski 
Po porównaniu wyników obliczeń nacisków kontaktowych 

analitycznych oraz z zastosowaniem Metody Elementu 
Skończonego w skojarzeniu szyna-koło opracowano 
następujące wnioski: 

- wyznaczanie nacisków kontaktowych ze wzorów Hertza 
jest niezwykle proste, jednakże możliwe tylko dla prostych 
przypadków geometrycznych, w sytuacji gdy powierzchnie 
kontaktujące są krzywoliniowe wyznaczenie nacisków jest 
bardzo trudne, 

- wyznaczanie nacisków kontaktowych za pomocą Metody 
Elementu Skończonego umożliwia wyznaczanie nie tylko 
wartości maksymalnych nacisków (jak dla rozwiązania Hertza), 
ale cały rozkład wraz z obszarem kontaktu, 

- dla analizowanego przypadku maksymalne wartości 
nacisków kontaktowych są większe dla numerycznej metody ich 
wyznaczania, zatem przyjęcie wartości zaniżonych (rozwiązanie 
Hertza) może prowadzić do niewłaściwego zaprojektowania kół 
wózków transportowych.   
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Determining the pressure in the contact area of the rail with 
the wheel using the Finite Element Method 

 
The paper presents a methodology for the determination of contact 
pressure for the rail-wheel system. The solution to the problem posed is 
the basic knowledge necessary for proper part design. Previous 
solutions to the problem in the analytical way (using Hertz's theory) 
were approximate because of far-reaching simplifications. The 
proposed numerical solution using the Finite Element Method 
significantly reduced the number of assumptions and simplifications 
compared to the analytical solution, resulting in significantly better 
results. The model of the actual behavior of the test object is modeled. 
The overall model of the wheel-to-wheel contact can be modified to 
obtain specific cases. 

Key words: contact pressure, finite element method, 

contact phenomenon. 
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