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Słowa kluczowe 

Zużycie, tarcie toczno-ślizgowym, łożyska toczne, smary plastyczne. 

Streszczenie 

W artykule rozważono parametry, które bezpośrednio wpływają na zużycie 
koła pojazdu szynowego, współpracującego z szyną. Zidentyfikowano podsta-
wowe czynniki (obciążenie, prędkość jazdy i temperaturę) wpływające na war-
tość współczynnika tarcia (sprzężenia) koła napędowego z szyną w czasie ru-
chu. Na podstawie wyników uzyskanych podczas testów przeprowadzonych za 
pomocą aparatu Amslera opisano deformacje i uszkodzenia powstające w war-
stwach wierzchnich koła i szyny w zależności od poślizgów. Zwrócono także 
uwagę na znaczenie makro- i mikropoślizgów, wynikających z deformacji war-
stwy wierzchniej koła i szyny, jak też występowanie anizotropii tarcia tocznego 
w styku koła i szyny. Kolejnym poruszonym problemem jest budowa łożysk, 
stosowanych w nowoczesnych wagonach. Ze względów bezpieczeństwa łożyska 
te są wyposażane w kontrolę temperatury w czasie ruchu pociągu.  

1. Wprowadzenie 

Problematyka uszkodzenia szyn i obręczy kół wagonów i lokomotyw po-
dejmowana jest od lat przez wielu badaczy [1]. Wciąż jednak pozostaje wiele 
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nierozwiązanych problemów, które wpływają na zmniejszenie trwałości szyn, 
kół pojazdów szynowych i bezpieczeństwo jazdy. Szczególne znaczenie mają 
zjawiska związane ze sczepieniem kół z szynami, których wartość współczynni-
ka sprzężenia (sczepienia) jest zależna nie tyko od materiału, temperatury, oto-
czenia, ale i stanu ustawienia (równoległości) szyn, co wiąże się z anizotropią 
tarcia tocznego. 

W trakcie współpracy koła z szyną w styku tych elementów występują na-
prężenia od obciążenia, naprężenia własne powstałe w procesie walcowania 
szyn i obróbki termicznej oraz poślizgi wpływające na procesy zużycia tak 
główki szyny, jak też obręczy koła. Procesy te powodują nie tylko zmiany geo-
metrii, ale wpływają na stan nacisków w styku koła i główki szyny. Wśród tych 
procesów szczególne znaczenie ma zużycie szyn, generujące znaczące koszty 
eksploatacji linii kolejowych. Drugim istotnym elementem, wpływającym na 
poprawność pracy pary koło–szyna są łożyska osi kół, które w trakcie jazdy 
wpływają nie tylko na jakość, czyli komfort pracy zestawu, ale i bezpieczeństwo 
jazdy pociągów. 

2. Obciążenia koła i szyny podczas ruchu koła 

Znany jest ogólny stan naprężeń w obszarze styku koła i główki szyny (teo-
retycznie walca z półprzestrzenią – rys. 1). Znane są także rozkłady sił i zmiany 
ich wartości w styku w czasie zmian geometrycznych w wyniku ich zużycia, 
poślizgów, mikropoślizgów i wężykowego ruchu koła. Stan naprężeń w obsza-
rze styku koła i szyny jest zależny od obciążenia i w przypadku tylko obciążenia 
normalnego izochromy przedstawiające jego stan, przedstawione są na rys. 1a 
i rys. 1c, a przy obciążeniu normalnym i stycznym, wynikającym z sił sczepno-
ści, na rys. 1b i rys. 1d. 

Równocześnie z powstaniem naprężeń w styku koła z szyną występują mi-
kropoślizgi, które są wynikiem odkształceń elementów. Na rys. 2 pokazano 
schematycznie przemieszczanie się warstwy przypowierzchniowej w przypadku 
obciążenia normalnego i stycznego powstałego przy toczeniu ze sczepnością 
koła z szyną, czyli w warunkach ciągnienia. W takim styku w wyniku odkształ-
cenia, wzajemne przemieszczenie elementów względem siebie jest największe 
w punkcie styku oznaczonym „A” na rys. 2.  

Dowodem na przemieszczenie się warstw przypowierzchniowych w czasie 
toczenia elementów walcowych po sobie z poślizgiem jest obraz struktury war-
stwy wierzchniej na rolce testowej po teście za pomocą tribotestera rolka–rolka 
z dociskiem i małym poślizgiem (aparat typu Amslera). Na rys. 3 pokazano 
przemieszczenia warstwy powierzchniowej zaobserwowane na rolce ze stali 
węglowej przy różnych wielkościach poślizgu. 
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a)             b)  
 

c)       d)  
 

Rys. 1. Przebieg izochrom w styku walca z półprzestrzenią przy obciążeniu normalnym (a) oraz 
normalnym i stycznym (b)  

 
 
 

      
 

Rys. 2. Modelowane mikroprzemieszczenia       Rys. 3. Odkształcenia warstw przypowie- 
rzchniowych w zależności od po-
ślizgu: a) 0, b) 0,2, c) 0,5% 
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Oprócz odkształceń w warstwach wierzchnich powstają także pęknięcia 
zmęczeniowe (rys. 4), początkujące wykruszanie zmęczeniowe zwane „pittin-
giem”. Interesującym jest to, że takie pęknięcie podpowierzchniowe w warstwie 
wierzchniej szyny, jak przedstawiono na rys. 4 a i b, w trakcie przetaczania koła 
zmienia swój kształt, jak pokazano na rys. 5, co doprowadza do pittingu [2]. 
Z rys. 5 wynika, że powstałe pęknięcie w szynie w trakcie przetaczania koła 
rozszerza się, a potem zamyka w zależności od położenia jego względem osi 
toczącego się koła i wartości obciążenia koła. 

 

    
 

Rys. 4. Pęknięcia powstające pod powierzchnią styku w materiale szyny na skutek odkształceń  
i zmęczenia materiału po badaniach za pomocą aparatu Amslera [3–5] 

 

 

 

Rys. 5.  Modelowe zachowanie się pęknięcia podpowierzchniowego w szynie przy przetaczaniu 
po niej koła [2] 
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Oprócz odkształceń przedstawionych na rys. 3, 4 i 5, w czasie toczenia koła 
po szynie zachodzi ściskanie i rozciąganie warstw wierzchnich tak w szynie jak 
i w kole, jak to przedstawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Odkształcenia warstw wierzchnich przed toczącym się kołem i za nim [6] 

 
W warunkach rzeczywistych koło i szyna rzadko są ustawione w osi i dlate-

go pojawia się ruch anizotropowy, powodujący powstawanie sił poosiowych 
i poślizgów, które wpływają na zużycie ściernie współpracujących elementów. 
Proces anizotropii tarcia tocznego opisany został w pracy [7]. Istotą tarcia anizo-
tropowego przy tarciu tocznym jest to, że siła poosiowa maleje z prędkością 
toczenia. Innymi słowy im większa prędkość jazdy pociągu V, tym mniejsza siła 
poosiowa, a zatem maleje zużycie szyny i koła, co wykazać można wzorem: 

 

Tz = f(µzVz/V) 
 

gdzie:  Tz – siła poosiowa, µz – współczynnik tarcia na kierunku poosiowym,  
 Vz – prędkość na kierunku poosiowym, V – prędkość toczenia koła. 

 

W czasie eksploatacji pojazdów szynowych istotnym problemem jest sprzę-
żenie (sczepność) kół lokomotywy z szynami. W praktyce zauważono, że w cza-
sie bardzo niskich temperatur hamowanie wagonów płozami jest mało skuteczne 
i częściej niż w lecie dochodzi do wykolejenia wagonów. W pracy [8] próbowa-
no ustalić warunki wpływające na współczynnik sprzężenia (sczepności). 
Stwierdzono, że zależy on od warunków otoczenia, w tym od wilgotności. Nie 
ustalono jednak zależności ilościowych. 

W Instytucie Kolejnictwa w Rosji [6] wykonano badania, które pozwoliły 
określić współczynniki sczepności ψ w różnych porach dnia, jak też roku. Na 
rys. 7a przedstawiono zmiany wartości ψ dla pór dnia i roku, a na rys. 7b poda-
wane przez różnych autorów jego wartości w zależności od prędkości jazdy 
elektrowozu [6]. 
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a)                                                                             b)                                                                         

    
 

 
Rys. 7. Wartości współczynnika ψ: a) w różnych porach roku i dnia, b) dla różnych prędkości 

jazdy elektrowozów na godzinę [6] 
 
Najmniejsze wartości współczynnika sprzężenia były stwierdzane w połu-

dnie, kiedy temperatura szyny była najwyższa. Natomiast z rys. 8b wynika, że 
w wyniku pomiarów uzyskiwano bardzo różne wyniki wartości ψ do danej pręd-
kości. 

3. Łożyskowanie osi wagonów i lokomotyw 

Od wielu lat osie niektórych wagonów podparte są poprzez łożyska toczne. 
Czynniki wpływające na trwałość tych łożysk przedstawiono na rys. 9. Jak wy-
nika z rys. 8, ważnymi czynnikami są [9]: dobór stali, warunki obciążenia i spo-
sób smarowania, jak też rodzaj substancji smarnych. Przy ocenie substancji 
smarnych do łożysk wagonów kolejowych [10], a szczególnie przy smarowaniu 
smarami plastycznymi, istotne jest to, że w takim przypadku łatwiejsze jest 
uszczelnienie łożyska. Ponadto ważna jest odpowiednia penetracja smaru i to 
w małym stopniu zależna od temperatury otoczenia [9]. Jak substancje smarne 
wpływają na trwałość elementów tocznych (np. na pitting), a szczególnie zawar-
te w nim dodatki, opisano w pracy [11]. Zwrócono przy tym uwagę na rolę do-
datków smarnych w zapewnieniu trwałości łożysk, a w szczególności na ich 
powierzchniową trwałość zmęczeniową (pitting). Przy ruszaniu, smar plastycz-
ny o małej penetracji niekorzystnie wpływa na opory ruchu – brak skutecznego 
smarowania. W takich krajach, jak Kanada i Rosja, a także w tych północnych 
częściach krajów skandynawskich, gdzie na dużych obszarach jest przez wiele 
miesięcy zima, stosuje się smary plastyczne ze specjalnymi zagęszczaczami. 
W tych warunkach dobrze sprawdzają się smary plastyczne, w których zastoso-
wano oleje syntetyczne, a między innymi estry, PAO i mieszaniny tych olejów. 
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Rys. 8. Czynniki decydujące o trwałości łożysk tocznych [9] 
 

Innym ważnym czynnikiem determinującym trwałość łożysk tocznych jest 
temperatura ich pracy i dlatego najnowsze zestawy kolejowe mają podłączone 
do łożysk przewody umożliwiające jej rejestrację w czasie ruch pociągu. Na 
rys. 9a przedstawiono zestaw podwozia wagonu z łożyskami tocznymi, nato-
miast na rys. 9b, rysunek konstrukcyjny takiego łożyska tocznego z odpowied-
nimi wkładkami uszczelniającymi [9]. 

 

             

a)                                                                                 b)                                                                                            
 

Rys. 9. Zestaw podwozia wagonu z łożyskami tocznymi (a), łożysko toczne zestawu (b) 
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Podsumowanie 

O trwałości i niezawodności zestawu kołowego pojazdów szynowych decy-
dują dwa zasadnicze czynniki. Należą do nich warunki współpracy koła jednego 
z szyną oraz jakość łożyskowania osi koła, w tym szczególnie temperatura pracy 
łożyska. 
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The Analysis of the Couple Wheel of Locomotives with Rails  
and the Bearing of Carriages Influences on the Durability 

Key-words 
 

Rolling-sliding wear, rolling bearings, plastic lubricant.  

Summary 

The paper discusses the factors directly influencing the wear of the wheel-
rail couple and on the draw of the locomotives. The authors discussed what 
factors, including the load, speed, temperature, have an influence on the coeffi-
cients of the friction of the wheel of the locomotives by traction. Tribological 
tests at an Amsler stand have been investigated to show what kind of layers 
deformation are and what influences it including two types of rail steel, i.e. with 
or without thermal treatment on the wear (pitting). The authors investigate ani-
sotropic friction wheel rail and micro sleeps on the deformations of layers. The 
paper also includes a discussion the bearings in the carriages with temperature 
control, which has great influence on the security of the truck of the trains.  
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