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Symulacja warunków eksploatacyjnych 
powoduj�cych uszkodzenia powierzchni 

tocznych kół i szyn kolejowych 

1 Wst�p 

Stwierdzono, �e p�kni�cia zm�czeniowe i deformacje kół monoblokowych pojazdów 

szynowych spowodowane s� przez obci��enia cieplne powierzchni tocznej kół 

wyst�puj�ce podczas intensywnego hamowania. Podczas hamowania powierzchnia 

toczna kół, wskutek tarcia zarówno klocków hamulcowych jak i szyn, nagrzewa si� 
do wysokich temperatur (rys.1.), co uwidacznia si� poprzez powstawanie barw 

nalotowych i �wiecenie na powierzchniach bocznych wie�ców kół (nawet na odległo�� 
do 10 cm). Tego typu udary cieplne powoduj� w warstwie przypowierzchniowej 

chwilowe obni�enie granicy plastyczno�ci, a du�e naciski w strefie kontaktu koło-szyna 

powoduj� miejscowe odkształcenia plastyczne (płyni�cie) materiału. Po ostygni�ciu 

koła, w warstwie powierzchniowej powstaj� du�e rozci�gaj�ce napr��enia własne 

(rys.2.). Na powierzchni tocznej w cienkiej warstewce, wskutek intensywnego 

nagrzania do temperatury powy�ej AC1, zachodz� przemiany strukturalne, a przy 

szybkim ozi�bianiu powstaje kruchy martenzyt, o mniejszej obj�to�ci wła�ciwej, 

w wyniku czego powstaj�  napr��enia rozci�gaj�ce prowadz�ce do siatki drobnych 

p�kni�� powierzchniowych (rz�du 0,1-0,8 mm) oraz wykrusze�, tworz�c chropowat� 
powierzchni� tzw. �abi� skór� (Kröten  haut).  

 

Rys.1. Temperatura wie�ca w funkcji mocy                Rys.2. Obwodowe napr��enia własne 
hamowania ci�głego w czasie 60 min                     wie�cu w funkcji mocy hamowania 

Fig. 1. Rim temperature versus power of              Fig. 2. Circumferential residual  
continuous braking during the time 60 min                    stress versus power of braking 
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Ryzyko powstawania radialnych p�kni�� zm�czeniowych kół zale�ne jest od wielko�ci 

i rozkładu napr��e� własnych w wie�cu kół, poło�enia i gł�boko�ci powstałych p�kni�� 
powierzchniowych oraz odporno�ci na p�kanie (K1C) materiału koła. 

2 Materiał kół 

Koła monoblokowe wagonów towarowych wykonywane s� ze stali w�glowej P58 

(dawniej St7P) [4], o zawarto�ci w�gla i manganu: C= 0,54÷0,62%, Mn= 0,70÷1,0%, w 

stanie normalizowanym o własno�ciach: Re=min 370 Mpa, Rm= 700÷840 MPa, A5= 

min 14%, Z= min 16%, KCU= min 20 J/cm
2
. Własno�ci stali P58 s� zbli�one do 

własno�ci stali R9 zalecanej przez wymagania mi�dzynarodowe UIC na koła 

monoblokowe [5]. Na koła szybkich pojazdów szynowych zalecana jest stal P52T 

(oznaczona R7 wg normy UIC [5]) o obni�onej zawarto�ci w�gla C ≤ 0,52% i Mn ≤ 

0,80%, w stanie obrabianym cieplnie (T), o własno�ciach: Rm= 820÷940 MPa, A5= min 

14%, KCU= min 30 J/cm
2
. Z uwagi na mniejsz� zawarto�� w�gla i manganu stal P52T 

ma mniejsz� skłonno�� do powstawania struktury martenzytycznej.  

Warto�ci współczynnika intensywno�ci napr��e� tych stali, w przypadku próbek 

wyci�tych z wie�ców kół z karbem radialnym wynosz�: K1C=40÷55 MPa√m, a próbek 

o karbie równoległym do powierzchni tocznej: K1C=80÷96 MPa√m [6]. Warto�ci KTh 

zale�ne od współczynnika asymetrii cyklu obci��enia R, w przypadku stali R9 i R7 

oraz prób przeprowadzonych w temperaturze pokojowej przy cz�stotliwo�ci ok. 50 Hz 

przedstawiono na rysunku 3, [9].   . 

Rys. 3. Progowe warto�ci ∆KTh dla stali R9 i R7 przy obci��eniach o asymetrii cyklu R 

Fig. 3. Boundary values ∆KTh for steel R9 i R7 in case of non-symetrie of cycle R 
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3 Napr��enia własne w szynach i wie�cach kół monoblokowych 

W wie�cu nowo-wyprodukowanego koła s� napr��enia własne �ciskaj�ce o rozkładzie 

pokazanym na rys. 4a. Podczas normalnej eksploatacji, wskutek du�ych nacisków 

na powierzchniach kontaktu koło - szyna, nast�puje narastaj�cy zgniot w warstwie 

powierzchniowej i w efekcie od powierzchni tocznej tworz� si� napr��enia �ciskaj�ce 

(rys. 4b). W przypadku wyst�pienia nagłego hamowania od du�ej szybko�ci a� do 

zatrzymania, lub ci�głego hamowania, np. przy zje�d�aniu w terenach górskich, 

powoduje intensywne zagrzanie wie�ca koła, a w konsekwencji powstanie w wie�cu 

napr��e� rozci�gaj�cych (rys.4c), które mog� powodowa� powstawanie p�kni��. Dalsza 

eksploatacja, bez intensywnego hamowania, prowadzi do ponownego narastania 

zgniotu na powierzchni tocznej i powstania obwodowych napr��e� �ciskaj�cych, 

otoczonych pozostałymi po udarze cieplnym, napr��eniami rozci�gaj�cymi (rys. 4d). 

Rys. 4. Rozkłady napr��e� własnych w wie�cach kół : a) - nowych (przed eksploatacj�),  
b) - po przebiegu  200 000 km,  c) - po intensywnym hamowaniu, d) - po hamowaniu 
i dalszej eksploatacji 

Fig. 4. Distribution of residual stress in wheel-tyre: a)- new (before exploitation),  
b)-after use during200 000 km, c)- after intensive braking, d)- after braking 
and further exploitation 

Obci��enie wie�ca napr��eniami zginaj�cymi od obci��e� zewn�trznych jest 

nieporównywalnie mniejsze, dlatego te� bardzo rzadko p�kni�cia zm�czeniowe 

powstaj� i rozwijaj� si� od powierzchni tocznej w strefie napr��e� �ciskaj�cych. 
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Przyczyn� wi�kszo�ci p�kni�� zm�czeniowych kół s� gł�bokie p�kni�cia powstałe w 

wyniku udarów cieplnych podczas intensywnego hamowania. Zdarzaj� si� przypadki 

nagłego, całkowitego p�kni�cia zagrzanego koła monoblokowego w stoj�cym poci�gu, 

podczas stygni�cia koła. Napr��enia własne w obr�czach maj� inny rozkład z uwagi na 

proces zaciskania obr�czy na kole bosym. Maksymalne warto�ci napr��e� 
rozci�gaj�cych s� na wewn�trznej powierzchni obr�czy, dlatego te� zm�czeniowe 

złamania obr�czy maj� inny charakter i przebieg [7].  

Napr��enia własne w szynach powstaj� w wyniku prostowania szyn w ko�cowej fazie 

ich produkcji. Wówczas, w pobli�u powierzchni tocznej główki szyny pojawiaj� si� 
znaczne napr��enia rozci�gaj�ce (rys. 5.1).W procesie eksploatacji szyn, na skute  

zgniotu materiału w strefie kontaktu, napr��enia własne ulegaj� zmianie i w warstwie 

przypowierzchniowej główki szyny staj� si� napr��eniami �ciskaj�cymi (rys.5.2). 

 

Rys. 5. Rozkład wzdłu�nych napr��e� własnych w główce szyny: 1- nowej,  
2- po eksploatacji w torze 

Fig. 5. Residual stress distribution in rail head : 1- new rail, 2-after exploitation 

Efekt ten pocz�tkowo zwi�ksza wytrzymało�� zm�czeniow� szyn. Dalsze narastanie 

odkształce� plastycznych (zgniotu) na powierzchni tocznej prowadzi do uszkodze� 
powierzchni tocznej szyn. 

Warto doda�, �e dynamiczne obci��enia koła oddziałuj�cego z szyn� nawet z niewielk� 
korrugacj� (falistym zu�yciem) mo�e dwukrotnie a nawet trzykrotnie przekracza� 
warto�� obci��enia statycznego. Przykładem mog�  by� wyniki symulacji podane 

w pracy [10]. 
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Rys. 6. Kształt szyny z korugacj� λ= 50 mm, a=10  mm i trajektoria �rodka koła  
(po lewej) i siła kontaktowa (po prawej stronie) 

Fig. 6. Shape of corrugated rail λ= 50 mm, a=10  mm and trajectory of wheel-
center (left) and contact force (right)  

Rys. 7. Model układu do symulacji uderze� koła o masie M w szyn� z pr�dko�ci� vo  

oraz uproszczonego modelowania odbicia (wysoko�� H w czasie T) 

Fig. 7. System model for simulation of wheel impact with mass M, speed vo,  

and simplified modeling of bouncing (height H in time T) 

4 Mechanika p�kania kół monoblokowych 

W mechanice p�kania rozwa�a si� stan napr��e� σ wokół szczeliny o gł�boko�ci a, 

który okre�la si� współczynnikiem intensywno�ci napr��e� KI według zale�no�ci: 

F = f(a/c, a/t) współczynnik korelacji zale�ny od stosunku gł�boko�ci p�kni�cia a do 

jego długo�ci 2c i do grubo�ci płyty (wie�ca koła) t,  

Q - współczynnik poprawkowy Irwina dla p�kni�� eliptycznych. 

Warto�ci współczynników F i Q obliczone metod� elementów sko�czonych podaj� 
Newman i Raju [8] dla najgł�bszego punktu p�kni�cia zginanej lub rozci�ganej płyty. 
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Tablic� warto�ci funkcji Y1= F/√Q  dot. płyty rozci�ganej przedstawia rysunek 8. 

Inicjacje p�kni�cia powstałe w wie�cach kół rozwijaj� si� po przekroczeniu przez KI 

warto�ci KTh (rys.3). Rozwój p�kni�cia z wielko�ci wyj�ciowej ao do krytycznej ac, 

w fazie niestabilnej propagacji, nast�puje pod wpływem cyklicznych zmian obci��e� 
wywołanych wł�czaniem sił poci�gowych (stycznych sił kontaktowych) lub hamowania 

w polu rozci�gaj�cych napr��e� własnych, gdy  

Czas tego rozwoju mo�na prognozowa� przy u�yciu prawa Parisa (4). Wielko�� 
krytycznej gł�boko�ci p�kni�cia zm�czeniowego mo�na obliczy� z zale�no�ci:  

  

(2) 

 

 

przy czym warto�ci Y okre�lamy z wykresów podanych na rysunku 8. 

 

Rys. 8.  Warto�ci współczynnika Y1=F/√Q       

Fig. 8. Values of coefficient  Y1=F/√Q 

5 Lokalizacja i rozmiary typowych p�kni�� kół monoblokowych 

Obserwacje rozwoju p�kni�� zm�czeniowych zapocz�tkowanych w ró�nych obszarach 

wie�ca wskazuj� na znaczne ró�nice szybko�ci ich wzrostu w zale�no�ci od poło�enia 

i wielko�ci pocz�tkowego p�kni�cia (karbu). Wielko�ci krytyczne p�kni�� 
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zm�czeniowych ac równie� zale�� od poło�enia p�kni�cia [2]. Mo�na rozró�ni� 6 takich 

poło�e� na wie�cu kół monoblokowych (rys. 9) : 

a/ od powierzchni tocznej 6÷17% przypadków, ac  = 2÷37 mm,  

b/ od kraw�dzi zewn�trznej 40÷60% przypadków, ac = 8,3÷80 mm, 

c/ od obrze�a  2÷10% przypadków, od boku zewn�trznego ac = 3÷21 mm, przez cał�  
wysoko�� obrze�a ac =11,8÷52 mm,  

d/ od znaków na zewn�trznej powierzchni bocznej 3÷10% przypadków, ac=15÷17mm  

e/ od znaków wybitych na wewn�trznym boku 2÷5% przypadków, ac =9,5÷24 mm,  

f/ od uszkodze� na powierzchni zamocowania 10÷35% przypadków, ac = 11÷35 mm  

Wyst�powały tak�e inne poło�enia p�kni��, ale były zwi�zane z uszkodzeniami 

mechanicznymi powierzchni koła (uderzenia, naci�cia) lub produkcyjnymi 

(zawalcowania) oraz naprawczymi (wady napawania na boku i podstawie obrze�a), 

które s� obecnie wyeliminowane. Dominuj� złamania kół od naro�nikowych p�kni�� 
zm�czeniowych rozwijaj�cych si� od p�kni�� powstałych w obszarze zewn�trznego 

naro�a (kraw�dzi) powierzchni tocznej (rys.8). Ich przyczyn� jest nieprawidłowa praca 

klocka hamulcowego z kołem tzw. schodz�ce klocki, zagrzewaj�ce tylko cz��� 
powierzchni tocznej przy intensywnym hamowaniu oraz ewentualnie uszkodzenia 

mechaniczne znajduj�ce si� w strefie znacznych rozci�gaj�cych napr��e� własnych 

(rys. 4d).  

Drug� pod wzgl�dem liczno�ci wyst�powania grup� uszkodze� zm�czeniowych 

wie�ców kół s� p�kni�cia rozwijaj�ce si� od uszkodze� mechanicznych powstałych 

podczas obróbki (toczenia) na powierzchniach zamocowania zestawu na tokarni 

kołowej (naci�cia od szcz�k).  

Od powierzchni tocznej mog� równie� rozwija� si� p�kni�cia zm�czeniowe 

wyst�puj�ce przewa�nie w przypadkach, gdy udary cieplne powoduj� gł�bokie 

p�kni�cia . 
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Rys. 9. Poło�enie i forma pocz�tkowych karbów i krytycznych p�kni�� zm�czeniowych aC 
w wie�cach kół   

Fig. 9. Locations and shapes of initial notch and critical fatigue cracks aC in wheel rims 

6 Szybko�� rozwoju p�kni�� zm�czeniowych 

Na podstawie pomiarów gł�boko�ci p�kni�� zm�czeniowych ac wie�ców kół 

monoblokowych eksploatowanych w ró�nych warunkach mo�na ustali� wielko�ci 

dopuszczalne gł�boko�ci  p�kni�cia : 

                                                    adop = acmin(P=90%)/S                                                 (3) 

gdzie: 

acmin - najmniejsza krytyczna wielko�� zm�czeniowego p�kni�cia wie�ców kół,             

z prawdopodobie�stwem P = 90%,, 

S - współczynnik bezpiecze�stwa, dla p�kni�� naro�nikowych  przyj�to Sn = 1,4.  
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Rys. 10.  Wielko�ci zm�czeniowych naro�nikowych p�kni�� krytycznych aC  
   w wie�cach kół monoblokowych 

Fig. 10. Size of critical fatigue edge cracks aC in monobloc wheel-tyres  

Na podstawie prawa Parisa: 

maj�c wyznaczone C i n dla danej stali, mo�na  prognozowa� pozostały, bezpieczny 

czas do wyst�pienia złamania w konkretnych warunkach eksploatacji. Wykres taki 

dla p�kni�� naro�nikowych przedstawia rys. 10. Wielko�� dopuszczaln� p�kni�cia 

dla tego rodzaju uszkodze� przyj�to adop = 8,3 mm.  

Przy wykryciu p�kni�cia naro�nikowego o  gł�boko�ci np. 4 mm, czas bezpiecznej 

eksploatacji zestawu w ruchu podmiejskim wynosi 25 dni. 

Wykresy takie s� zalecane podczas defektoskopowej kontroli zestawów, gdy� 
po znalezieniu p�kni�cia o wielko�ci a < adop mo�na z nich wyznaczy� czas bezpiecznej 

eksploatacji zestawu i termin nast�pnej kontroli defektoskopowej. 

Bardziej szczegółowe badania symulacyjne dynamiki oddziaływania układu koło/szyna 

i zestaw kołowy/tor podano w pracach [7] oraz [10]. W niniejszej pracy podano 

wybrane elementy tych bada� m. in. Trajektori� ruchu koła i przebieg sił kontaktowych. 
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Rys. 11. Zalecany czas kontroli defektoskopowej kół monoblokowych ze stwierdzonym 

p�kni�ciem o gł�boko�ci a< adop .man 

Fig. 11.Recommended time of defectoscopic control of wheels with identified crack 
depth a<a dop.man 
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Simulation of Exploitation Conditions 
Induced Damage of Rolling Surface  

of Rails and Wheels 

Summary 

In the paper the dynamical processes are presented which lead to damage of rolling 

surfaces  of rails and railway wheels. Due to dynamic interaction of rail vehicles with 

track on the rolling surfaces appear permanent deformations and structural changes 

inducing generation of surface deformations and fatigue cracks. As the main reason 

of cracking one approve thermal strokes during braking changing residual stresses 

in wheel rims and compressible stress in rails. But the principle influence have 

dynamical phenomena. 


