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Streszczenie 

W eksploatacji obserwuje się przyspieszone zużywanie szyn kolejowych 
w miejscach, występowania ich współpracy z kołami przy zwiększonym 
poślizgu. Należą do nich ostre łuki, wzniesienia czy odcinki, na których 
występują częste rozruchy pojazdów szynowych. Zatem poślizg wywiera 
istotny wpływ na zużywanie szyn. W artykule przedstawiono wpływ po-
ślizgu na zużycie oraz zmiany w mikrostrukturze warstwy wierzchniej 
pierwszej, polskiej bainitycznej stali szynowej. Próbki wykonane z tej 
stali poddano badaniom tribologicznym przy tarciu tocznym z pośliz-
giem. Parametrem tych badań był poślizg. Wyniki badań obejmowały 
zużycie i siłę tarcia w testowym skojarzeniu. W celu ustalenia mechani-
zmów zużywania przeprowadzono obserwacje mikroskopowe materiału 
warstwy wierzchniej próbek. Pozwoliły one na określenie wpływu, jaki 
wywiera poślizg na zmiany grubości warstwy odkształconej plastycznie 
oraz rodzaj i głębokość występowania pęknięć w tej warstwie. 

WPROWADZENIE 

Szyny kolejowe pełnią podwójną rolę: podpory i prowadnicy dla kół po-
jazdów [L. 1]. Dążenie do przewożenia coraz większej ilości ładunków 
wywołuje zwiększenie szybkości pociągów oraz nacisków na oś. Skutku-
je to podwyższeniem obciążeń przenoszonych przez koła i szyny [L. 1]. 
Stawia to coraz większe wyzwania w zakresie doboru materiału do wy-
twarzania szyn kolejowych.  

Tradycyjne stale szynowe są stalami węglowymi, eutektoidalnymi 
o strukturze perlitycznej [L. 2]. W literaturze [L. 3, 4] można spotkać się 
z poglądem, że osiągnięto już niemal kres możliwości poprawy właści-
wości takich materiałów i konieczne jest poszukiwanie stali o innej mi-
krostrukturze. Uwaga badaczy w tym poszukiwaniu często skupia się na 
stalach o strukturze bainitycznej. Struktura taka może zapewnić wysoką 
wytrzymałość, odporność na kruche pękanie i zmęczenie stykowe [L. 2, 5]. 
Dodatkową zaletą bainitycznych stali szynowych jest niska zawartość 
węgla, nieprzekraczająca z reguły 0,3%, co poprawia ich spawalność 
[L. 2, 4]. Możliwe jest uzyskanie stali bainitycznych o odporności na 
zużycie większej od uzyskiwanej przez stale perlityczne o porówywalnej 
twardości [L. 5, 4]. Istnieją jednak liczne doniesienia wskazujące gene-
ralnie na mniejszą odporność na zużycie stali bainitycznych w porówna-
niu ze stalami perlitycznymi [L. 3, 6–9]. Odporność ta jest określana 
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w badaniach laboratoryjnych zużycia, najczęściej przy tarciu ślizgowym, 
czasem również toczno-ślizgowym o wysokim poślizgu (np. 35% w pra-
cy [L. 4]). Już od dawna wiadomo, że poślizg wywiera istotny wpływ na 
zużycie stali szynowych [L. 10]. Jedynie nieliczni autorzy uwzględniają 
wpływ tego parametru na zużywanie bainitycznych stali szynowych 
[L. 11]. W związku z tym brak jest wiedzy dotyczącej zużywania się ba-
initycznych stali szynowych przy różnych poślizgach. W niniejszej pracy 
podjęto próbę wypełnienia tej luki. 

MATERIAŁ  DO  BADAŃ 

Badania wykonano na nowej stali bainitycznej przeznaczonej na szyny 
kolejowe o składzie chemicznym podanym w Tabeli 1. Mikrostruktura 
badanej stali została przedstawiona na Rysunku 1. Twardość badanej 
stali wynosiła 375 HBW. 
 
 

 
  

 
Rys. 1.  Mikrostruktura stali bainitycznej. Traw. 2% nital 
Fig. 1.  Optical micrograph of the bainitic steel. Etched with 2% nital 
 
 
Tabela 1.  Skład chemiczny badanej stali bainitycznej 
Table 1.  Chemical composition of the tested bainitic steel 
 

C Mn Si P S Cr V Mo Fe 

0,19 1,91 0,16 0,017 0,008 1,47 0,34 0,34 reszta 
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METODA  BADAŃ 

Badania tribologiczne wykonano na stanowisku Amslera przy tarciu 
tocznym z poślizgiem. Jako przeciwpróbkę zastosowano stal B6 stoso-
waną na obręcze kół lokomotyw o twardości 285 HBW i składzie che-
micznym podanym w Tabeli 2. Mikrostrukturę stali zastosowanej na 
przeciwpróbkę przedstawiono na Rysunku 2. Mikrostruktura ta jest per-
lityczna z wydzieleniami ferrytu po granicach ziarn. 

 
Tabela 2.  Skład chemiczny stali zastosowanej na przeciwpróbkę 
Table 2.  Chemical composition of the counter-specimen steel 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Al Fe 

0,61 0,82 0,34 0,010 0,004 0,02 0,01 0,03 0,031 reszta 

 
 
a) b) 
 

  
  
Rys. 2.  Mikrostruktura stali perlitycznej zastosowanej na przeciwpróbkę. Traw. 

2% nital 
Fig. 2.  Optical micrograph of the counter-specimen steel. Etched with 2% nital 

 
W badaniach tribologicznych zastosowano obciążenie 490 N i pręd-

kość obrotową 300 obr./min. Średnicę pierścienia przeciwpróbki zmie-
niano tak, aby uzyskać w trzech próbach tribologicznych poślizg odpo-
wiednio: 0,23%, 0,5% i 5%. W ten sposób określano wpływ poślizgu na: 
mechanizm zużycia, mikrostrukturę w warstwie wierzchniej, zużycie 
i współczynnik tarcia. 
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WYNIKI  BADAŃ  I  ICH  DYSKUSJA 

Zmiana wartości poślizgu wpłynęła na mechanizm zużycia stali baini-
tycznej (Rys. 3). Można zaobserwować, że mechanizm zużycia przy za-
stosowaniu dwóch małych poślizgów zdecydowanie różni się od mecha-
nizmu zużywania próbki ze stali bainitycznej po zastosowaniu najwięk-
szego poślizgu. Zwiększenie poślizgu z 0,23% do 0,5% powoduje inten-
syfikację zużycia falistego poprzez zmniejszenie odległości pomiędzy 
„wzniesieniami”, ale równocześnie zmniejsza się rozwinięcie powierzch-
ni (wysokość „wzniesień”). Wskazuje to na zwiększenie zużycia ścierne-
go przy jednoczesnym zmniejszeniu drogi (zasięgu) płynięcia plastyczne-
go materiału w warstwie wierzchniej. W przypadku tych dwóch prób 
tribologicznych udział zużycia adhezyjnego jest niewielki, ale obserwo-
walny. Zużycie adhezyjne dominuje po zwiększeniu poślizgu do 5%. 
W tym przypadku widoczne jest również intensywne płynięcie plastyczne 
materiału w warstwie wierzchniej.  

 
a) b) c) 

 
   
Rys. 3. Powierzchnia próbek ze stali bainitycznej po teście tribologicznym: 

a) poślizg 0,23%, b) poślizg 0,5%, c) poślizg 5%. Dłuższy bok fotografii pro-
stopadły do osi pierścienia i równoległy do kierunku płynięcia materiału 

Fig. 3.  Worn surface of specimens made of the bainitic steel: a) slippage 0.23%, 
b) slippage 0.5%, c) slippage 5%. The longer side of the photo is perpendicular 
to the ring axis and parallel to the material flow direction 

 
Opisany wyżej mechanizm zużycia potwierdzają obserwacje morfo-

logii warstwy wierzchniej na zgładach metalograficznych (Rys. 4 i 5). 
Największe rozwinięcie powierzchni można zaobserwować na próbce po 
teście tribologicznym z zastosowaniem najmniejszego poślizgu 0,23%. 
Obserwowane są wtedy często pęknięcia rozwijające się w kierunku 
przeciwnym do kierunku płynięcia materiału. Wielkość pęknięć opisy-
wano, stosując dwa parametry: długość pęknięcia i głębokość pęknięcia 
obliczane zgodnie ze schematem z Rysunku 6. W przypadku próbki po 
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teście tribologicznym z zastosowaniem poślizgu 0,23% oszacowano, że 
średnia długość pęknięć wynosiła ok. 63 µm, a średnia głębokość 22 µm. 
Zwiększenie poślizgu do 0,5% spowodowało praktycznie brak występo-
wania pęknięć w warstwie wierzchniej próbki ze stali bainitycznej. 
Zmiana mechanizmu zużycia przy zastosowaniu poślizgu 5% powoduje 
ponownie tworzenie się pęknięć w warstwie wierzchniej. Pęknięcia te są 
dłuższe (ok. 380 µm), ale płytsze (ok. 19 µm) w stosunku do pęknięć 
obserwowanych przy zastosowaniu poślizgu 0,23%.  

 
a) b) c) 

  

d) e) f) 

  

g) h) i) 

  
   
 
Rys. 4.  Morfologia warstwy przypowierzchniowej w przekroju równoległym do 

osi pierścienia próbki (po teście tribologicznym) i prostopadłym do jej po-
wierzchni: a–c) poślizg 0,23%, d–f) poślizg 0,5%, g–i) poślizg 5% 

Rys. 4.  Morphology of the near-to-surface layer of specimens made of the tested 
bainitic steel (after a tribological test). The cross-sections were made parallel to 
the specimen axis. Slippage: 0.23% (a–c), 0.5% (d–f), 5% (g–i) 
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 a) b) c) 

  
   
Rys. 5.  Morfologia warstwy przypowierzchniowej w przekroju równoległym do 

kierunku toczenia próbki (po teście tribologicznym): a) poślizg 0,23%, 
b) poślizg 0,5%, c) poślizg 5% 

Rys. 5.  Morphology of the near-to-surface layer of specimens made of the tested 
bainitic steel (after a tribological test). The cross-sections were made parallel to 
the rolling direction. Slippage: 0.23% (a), 0.5% (b), 5% (c) 

 
Zmianie w zależności od zastosowanego poślizgu ulega również głę-

bokość warstwy odkształconej plastycznie. Wzrost poślizgu z 0,23% do 
0,5% spowodował spadek głębokości warstwy odkształconej plastycznie 
z ok. 16 µm do ok. 12 µm. Należy to tłumaczyć intensywniejszym zuży-
ciem ściernym warstwy wierzchniej w porównaniu z intensywnością od-
kształcenia tej warstwy. Jak to już wspomniano wcześniej, droga płynię-
cia plastycznego uległa skróceniu (takiemu skróceniu, że nie powoduje 
inicjowania pęknięć i ich rozwoju w wyniku zawalcowywania materiału). 
Dopiero zmiana mechanizmu zużycia, związana ze zwiększeniem pośli-
zgu do 5%, powoduje intensywniejsze odkształcenie w warstwie wierzch-
niej – grubość warstwy odkształconej plastycznie wynosi ok. 24 µm. 

Opisane wyżej zmiany mechanizmu zużycia ze wzrostem poślizgu 
skutkują wzrostem zużycia oraz wzrostem współczynnika tarcia (Rys. 7). 

 

 
 
Rys. 6.  Sposób określania długości pęknięcia (d) i głębokości pęknięcia (h) 
Fig. 6.  Method of crack length (d) and depth (h) determination 
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Rys. 7. Wpływ poślizgu na zużycie próbek ze stali bainitycznej po 72 000 obrotów 

i współczynnik tarcia w teście tribologicznym 
Fig. 7. Mass loss of specimens after 72,000 revolutions and coefficient of friction vs. 

slippage 

WNIOSKI 

Wyniki badań wpływu poślizgu na mechanizmy zużycia nowej bainitycz-
nej stali szynowej pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 
• poślizg wywiera istotny wpływ na współczynnik tarcia i mechanizmy 

zużycia badanego materiału. Jego wzrost prowadzi do zwiększenia 
ubytku masy oraz wzrostu współczynnika tarcia,  

• dla niewielkiego poślizgu, charakterystycznego dla współpracy po-
wierzchni tocznej koła i szyny, dominuje zużycie ścierne oraz pla-
styczne płynięcie materiału, mogące prowadzić do inicjowania i roz-
woju pęknięć zmęczeniowych,  

• wysoka wartość poślizgu, rzędu 5%, występująca w przypadku 
współpracy obrzeża koła z powierzchnią boczną główki szyny, pro-
wadzi do zużycia adhezyjnego połączonego również z plastycznym 
płynięciem materiału warstwy przypowierzchniowej, 

• zwiększenie poślizgu, niepowodujące zmiany wiodącego mechani-
zmu zużywania wywołuje zmniejszenie grubości warstwy odkształ-
conej plastycznie. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać we wzro-
ście intensywności zużycia ściernego warstwy wierzchniej w porów-
naniu z intensywnością odkształcenia tej warstwy. Prowadzi to do 
zmniejszenia drogi (zasięgu) płynięcia plastycznego materiału w war-
stwie wierzchniej, tak, że nie następuje inicjowanie pęknięć ani ich 
rozwój w wyniku zawalcowywania materiału. 
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Summary 

During operating, more intense wear of rails is observed on curves, 
slopes, and places of frequent rail vehicle starting. In these places, a 
higher slippage between wheels and rails occurs. Thus, the slippage 
is a significant factor that influences the wear of rails. In the present 
work, the influence of the slippage on wear and microstructural 
changes of the first Polish bainitic rail steel is presented. Specimens 
made of that steel were subjected to rolling-sliding friction and wear 
tests. The slippage was the test parameter. To determine wear 
mechanisms, optical microscopic observations were carried out. 
Their results enabled the influence of the slippage on plastically de-
formed layer thickness as well as crack length and depth determina-
tion. 

 




