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Jarosław BEDNARZ, Jan TARGOSZ  

OCENA MO�LIWO�CI WYKORZYSTANIA 
MATERIAŁÓW Z PAMI�CI� KSZTAŁTU 

W WIBROIZOLACJI PRZEJAZDÓW 
KOLEJOWO-DROGOWYCH 

Streszczenie 
Stopy materiałów charakteryzuj�cym  tzw.  si� efektem pami�ci kształtu, do których nale�y np. stop 

NiTi,  wykazuj�  si� w stanie martenzytycznym bardzo dobrymi własno�ciami tłumienia drga�. Jednak 
w celu okre�lenia ich rzeczywistej przydatno�ci do zastosowania w maszynach i urz�dzeniach 
wibracyjnych oraz zło�onych układach wibroizolacji nale�y przeprowadzi� badania  statyczno-
dynamiczne ich własno�ci fizyko-mechanicznych takich jak: modułu spr��ysto�ci podłu�nej E, miary 
sztywno�ci oraz miary tłumienia. W artykule przedstawiono badania własno�ci fizyko - mechanicznych 
drutu NiTi o �rednicy d=1 mm w zakresie temperatur od 20 do 60 °C i w zakresie obci��e� od 0,15 do 
0,65 kN. Przeprowadzone badania obejmowały mi�dzy innymi: wyznaczenie modułu Young’a, 
współczynnika spr��ysto�ci (statycznego i dynamicznego), współczynnika tłumienia (statycznego 
i dynamicznego). Nast�pnie opracowano koncepcj� techniczn� wibroizolowanego przejazdu 
z wykorzystaniem stopu NiTi jako elementu zmieniaj�cego sztywno�� wibroizolatorów 
i przeprowadzono symulacj� oddziaływa� dynamicznych pojazdów samochodowych w ich trakcie 
przejazdu przez przejazd  na otoczenie. Celem tych symulacji było okre�lenie wpływu naci�gu drutów 
z NiTi na własno�ci systemu układu wibroizolacji przejazdów kolejowo samochodowych oraz 
mo�liwo�ci regulacji parametrami wibroizolacji takimi jak sztywno�� i tłumienie.   

WST�P 
Problem zastosowania materiałów z pami�ci� kształtu w systemach wibroizolacji torowisk 

to zagadnienie zło�one dotycz�ce zarówno własno�ci fizyko-mechanicznych elementów 
stosowanych w układach wibroizolacji (spr��yny, elastomery) jak równie� modelowania 
dynamiki torowiska wraz z pojazdem oraz problemu rozchodzenia si� oddziaływa�
dynamicznych w �rodowisku [2, 3, 4, 6, 7, 8]. W pracy przedstawiono metodyk� prowadzenia 
bada� własno�ci fizyko-mechanicznych materiałów wibroizoluj�cych z pami�ci� kształtu, 
przykład opracowanego rozwi�zania konstrukcyjnego wibroizolowanego przejazdu kolejowo-
drogowego oraz symulacyjne badania skuteczno�ci wibroizolacji opracowanego rozwi�zania 
konstrukcyjnego. 
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1. BADANIA DO�WIADCZALNE PARAMETRÓW FIZYKO-
MECHANICZNYCH STOPU NITI 
W celu okre�lenia rzeczywistej przydatno�ci stopu NiTi do zastosowania w maszynach i 

urz�dzeniach wibracyjnych oraz zło�onych układach wibroizolacji przeprowadzono badania 
do�wiadczalne statyczno-dynamiczne drutu wykonanego z tego stopu na maszynie 
wytrzymało�ciowej typu Instron 1273 z nap�dem hydraulicznym i sterowaniem 
elektronicznym [9]. Do bada� przygotowano próbki drutu ze stopu NiTi o nast�puj�cych 
wymiarach: 
1. �rednicy drutu d=0,001 m, 
2. długo�� pocz�tkowa próbki  l0=0,09 m. 

 W pierwszym etapie bada� do�wiadczalnych przeprowadzono badania statyczne próbek z 
nast�puj�cymi parametrami: 
1.  wydłu�enie statyczne próbki �=0,01 m, 

2. pr�dko�� rozci�gania 
s

mmv 1,0= , 

3. badania prowadzone w komorze klimatycznej w temperaturze 20, 35, 50 i 60 °C,. 
Na podstawie bada� statycznych wyznaczona zostały warto�ci modułu spr��ysto�ci 

podłu�nej E, współczynnika sztywno�ci kz  oraz współczynnika tłumienia � próbek ze stopu 
NiTi. Na rysunku 1 przedstawiono zarejestrowane w trakcie bada� charakterystyki 
wydłu�enia próbek od siły rozci�gaj�cej. 

Rys.1. Charakterystyki statyczne NiTi dla ró�nych temperatur

W trakcie prób dokonywano rejestracji przebiegu ustabilizowanej p�tli histerezy pracy 
mechanicznej, z której wyznaczono w sposób zgodny z normami warto�ci modułu E z 
fragmentu p�tli histerezy odpowiadaj�cego obci��eniu próbki sił� �ciskaj�c�. W niektórych 
przypadkach zachodziła konieczno�� graficznego u�rednienia przebiegu zbocza narastaj�cego 
przy wyznaczaniu modułu E wobec wyst�pienia niewielkich nieliniowo�ci na obu ko�cach 
p�tli histerezy. Warto�� statycznego modułu Young’a wyznaczona t� metod� jest równa 3,44 
GPa.  

Nast�pnie wykorzystuj�c zale�no�� teoretyczn� na współczynnik spr��ysto�ci pr�ta w 
postaci: 
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l
EFkz =  (1) 

oraz podstawiaj�c wyznaczone zale�no�ci materiałowe i geometryczne pr�ta wyznaczono 

statyczny współczynnik spr��ysto�ci 
m
Nk z

4103 ⋅= . 

Na podstawie bada� wyznaczono równie� miar� tłumienia stopu NiTi która jest 
współczynnikiem rozproszenia energii. Wyznaczona miara tłumienia to iloraz energii 
rozproszonej podczas jednego okresu drga� Wp�tli do maksymalnej energii potencjalnej w tym 
okresie W: 

W
Wpetli

s =ψ  (2) 

Na podstawie wzoru 2 obliczono współczynniki rozproszenia energii próbek NiTi 
w funkcji ich temperatury. Wyniki oblicze� przedstawiono w tabeli 1.  

Tab.1. Współczynnik rozproszenia energii
Współczynnik rozproszenia energii  drutu ze stopu NiTi 

Temperatura 20°C Temperatura 35°C Temperatura 50°C Temperatura 60°C 
�s  =  0,41 �s  =  0,51 �s  = 0,63 �s  = 0,64

W drugim etapie bada� do�wiadczalnych przeprowadzono badania dynamiczne próbek z 
nast�puj�cymi parametrami: 
1.  wydłu�enie statyczne próbki �=0,01 m, 

2. pr�dko�� rozci�gania 
s

mmv 3= , 

3. badania prowadzone w komorze klimatycznej w temperaturze 20, 35, 50 i 60 °C,. 
Na podstawie bada� dynamicznych wyznaczona zostały nast�puj�ce parametry fizyko-

mechaniczne drutu ze stopu NiTi: 
1. współczynnik spr��ysto�ci dynamicznej Edyn, 
2. współczynnik sztywno�ci dynamicznej kd, 
3. współczynnik rozproszenia energii 	d, 

Warto�ci współczynników Edyn, kd oraz współczynnika rozproszenia energii 
przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4. 

Tab.2. Moduł dynamicznyYoung’a Ed
Moduł Young’a  Ed drutu ze stopu NiTi [GPa] 

Temperatura 20°C Temperatura 35°C Temperatura 50°C Temperatura 60°C 
Ed     =  3,45 Ed     =  2,76 Ed     = 3,05 Ed    = 3,39

Tab.3. Sztywno�� dynamiczna kd
Sztywno�� dynamiczna  kd drutu ze stopu NiTi   

Temperatura 20°C Temperatura 35°C Temperatura 50°C Temperatura 60°C 
kd =  1,25*106 kd  =  9,98*105 kd   = 1,1*106 kd= 1,2*106

Tab.4. Dynamiczny współczynnik rozproszenia energii
Współczynnik rozproszenia energii �d drutu ze stopu NiTi 

Temperatura 20°C Temperatura 35°C Temperatura 50°C Temperatura 60°C 
�d  =  0,32 �d  =  0,34 �d  = 0,35 �d  = 0,38
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Na podstawie przeprowadzonych bada� statyczno-dynamicznych stopu NiTi mo�na 
stwierdzi�, �e istnieje  mo�liwo�� jego zastosowania w zło�onych układów wibroizolacji. 

2. KONCEPCJA WIBROIZOLOWANEGO PRZEJAZDU ZE 
STEROWANYMI PARAMETRAMI TŁUMIENIA DRGA	
Wyniki prowadzonych bada� zostały wykorzystane do opracowania koncepcji 

wibroizolowanego przejazdu kolejowego [1, 5, 11] z elementami elastomerowymi, wewn�trz 
których umieszczone s� elementy z pami�ci� kształtu typu NiTi. Zastosowanie elementów z 
pami�ci� kształtu pozwoli na zmian�  parametrów sztywno�ci i tłumienia wibroizolatorów, co 
przyczyni si� z kolei do wzrostu skuteczno�ci wibroizolacji. Na rysunku 2 przedstawiono 
wizualizacj� opracowanej koncepcji wibroizolowanego przejazdu kolejowo-drogowego. 

Rys.2. Uj�cie konstrukcyjne wibroizolowanego przejazdu kolejowo samochodowego

W proponowanym rozwi�zaniu konstrukcji przejazdu głównym elementem no�nym s�
ci�gna, prowadzone wewn�trz betonowych płyt w fabrycznie wykonanych otworach. Ci�gna 
wykonane z NiTi  prowadzone prostoliniowo wzdłu� przejazdu na obu ko�cach s�
zakotwione za pomoc� tulei zaciskowych do bloków oporowych [10, 11].  Jako elementy 
no�ne przenosz� one siły rozci�gaj�ce pochodz�ce od naci�gu oraz siły poprzeczne od 
obci��enia zewn�trznego przejazdu. Kotwienie ci�gna od strony biernej i czynnej odbywa si�
za pomoc� sto�kowych szcz�k opasuj�cych ci�gno i wciskaj�cych si� w płyt� dociskow�
dokonuj�c blokady ci�gna (rys. 3). Płyta dociskowa jest mocowana w bloku oporowym. Od 
strony czynnej istnieje mo�liwo�� regulacji naci�gu ci�gna, a tym samym regulacji 
sztywno�ci całego przejazdu. 
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Rys. 3. Sposób prowadzenia ci�gien przez płyty betonowe – przekrój wzdłu�ny przez płyty.

Płyty gumowo-betonowe posadowione s� na wibro i d
wi�koizolacyjnych elementach 
wykonanych z gumy oraz pokryte elastomerow� warstw� przeciwpo�lizgow�. Głównym 
elementem przenosz�cym oddziaływania dynamiczne od transportu szynowego i 
samochodowego s� ci�gna wykonane z NiTi, których dodatkowym  zadaniem jest 
zabezpieczenie płyt przed przemieszczeniem poziomym i zwi�kszenie stateczno�ci przejazdu.  
Idea wibroizolacji z wykorzystaniem ci�gien wykonanych z drutu typu NiTi polega na 
doborze takiego naci�gu ci�gna z  wykorzystaniem siły lub temperatury aby istniała 
mo�liwo�� zmian parametrów wibroizolacji dla konkretnego typu przejazdu pojazdu 
kołowego w celu ograniczenia  wpływów dynamicznych i akustycznych przekazywanych do 
�rodowiska naturalnego oraz klawiszowania płyt. Rozwi�zanie to charakteryzuje si�: 
1. mo�liwo�ci� prostej regulacji naci�gu elementu no�nego oraz siły �ciskaj�cej płyty w 

zale�no�ci od stopnia obci��enia przejazdu, 
2. mo�liwo�ci� prostej regulacji naci�gu elementu no�nego poprzez zmian� temperatury 

ci�gna wykonanego z drutu typu NiTi, 
3. skutecznymi elementami izoluj�cymi 
ródło hałasu (szyn� kolejow�), w wyniku 

przylegania do szyny warstw gumy o własno�ciach d
wi�koizolacyjnych, 
4. oparciem płyt betonowych na elementach gumowych i ci�gniowych z jednoczesn�

stabilizacj� ich poło�enia za pomoc� �rub rozporowych lub temperatury, 
5. spr��ysto - elastycznym poł�czeniem płyt wzdłu� osi toru, mi�dzy płytami zastosowano 

spr��ysto - elastyczne elementy elastomerowe, a zastosowane ł�czniki gumowe spełniaj�
rol� przegubów mi�dzy nimi, 

6. mo�liwo�ci� sterowania sztywno�ci� i tłumieniem w elementach wibroizoluj�cych, 
głownie elastomerów w które zatopione s� ci�gna wykonane z materiału typu NiTi, 

7. płyta betonowa pokryta jest gumow� warstw� tłumi�c� o przeciwpo�lizgowej fakturze.  

3. BADANIA SYMULACYJNE OPRACOWANEJ KONCEPCJI 
WIBROIZOLOWANEGO PRZEJAZDU 
Model symulacyjny przejazdu kolejowego został zbudowany przy u�yciu 

oprogramowania MSC VisualNastran 4D. Wszystkie cz��ci przejazdu zostały zamodelowane 
jako bryły sztywne, co w pełni  wystarczało dla przeprowadzanych symulacji, gdy� dotyczyły 
one wzajemnych oddziaływa� poszczególnych cz��ci składowych przejazdu kolejowego, tzn. 
podtorza, szyny i samego przejazdu. W modelu wszystkie bryły poł�czone były wi�zami 
kinematycznymi, których parametry spr��ysto�ci i tłumienia okre�lono zgodnie z 
rzeczywistymi warto�ciami jakie wyst�puj� w tego typu poł�czeniach. Uwzgl�dniono równie�
po�lizg kół pojazdu samochodowego, przewiduj�c ró�ne warianty np. lód, polewanie wod�
itp. Dla celów symulacji zbudowano modele pojazdów takich jak samochód osobowy o masie 
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1500 [kg]  i ci��arowy o masie 15000 [kg] (rys. 4 i 5). W ka�dym z modeli został 
zamodelowany kontakt pomi�dzy opon� a podło�em. 

Rys. 4. Symulacja przejazdu samochodu osobowego w systemie MSC VisualNastran 4D.

Rys. 5. Symulacja przejazdu samochodu ci��arowego w systemie MSC VisualNastran 4D

Model został sparametryzowany, co umo�liwiło łatwe przeprowadzanie wariantowych 
symulacji dynamiki jak równie� zbudowanie bazy danych elementów składowych przejazdu. 
Symulacj� przemieszcze� drga� wibroizolowanych płyt wewn�trznych przeprowadzono dla 
parametrów przedstawionych w tabeli 5. 

Tab.5. Parametry przyj�te do symulacji

Nr 
symulacji 

Rodzaj 
samochodu 

Masa 
samochodu 

[kg] 

Pr
dko��
samochodu 

[km/h] 

Współczynnik 
tłumienia elastomeru 

[Ns/m] 

Siła nacigu 
ci
gna [kN] 

1 osobowy 1500 30 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 

2 osobowy 1500 50 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 
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Tab.5. Parametry przyj�te do symulacji

Nr 
symulacji 

Rodzaj 
samochodu 

Masa 
samochodu 

[kg] 

Pr
dko��
samochodu 

[km/h] 

Współczynnik 
tłumienia elastomeru 

[Ns/m] 

Siła nacigu 
ci
gna [kN] 

3 osobowy 1500 70 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 

4 osobowy 1500 100 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 

5 ci��arowy 15000 30 dostrajane 0; 20;40; 60; 
80; 100 

6 ci��arowy 15000 50 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 

7 ci��arowy 15000 70 dostrajane 0; 20; 40; 60; 
80; 100 

8 ci��arowy 15000 100 dostrajane 100 

Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono dla przykładu wyniki symulacyjnie wyznaczonego 
przemieszenia jednej z płyt betonowych w czasie przejazdu samochodu ci��arowego 
z  pr�dko�ci� przejazdu 30 km/h. 

Rys.6. Amplituda przemieszcze� płyty przy  naci�gu ci�gien 10 kN

Rys.7. Amplituda przemieszcze� płyty betonowej przy  naci�gu ci�gien 100 kN
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Analizuj�c te przebiegi wyra
nie wida� wpływ siły naci�gu na warto�� przemieszczenia 
si� płyty w kierunku pionowym do kierunku przejazdu. Pami�ta� nale�y, �e warto�� ta zale�y 
głównie od naci�gu ci�gien wykonanych z materiału z pami�ci� kształtu, których sztywno��
zale�y zarówno od siły naci�gu jak równie� temperatury, którymi to parametrami jeste�my w 
stanie do�� precyzyjnie sterowa�. Na podstawie rysunków 6 i 7 mo�na zauwa�y� istotn�
ró�nic� amplitud przemieszcze� drga� płyty dla ró�nych parametrów układu wibroizolacji 
(siły naci�gu) w trakcie przejazdu samochodu ci��arowego o masie 15000 kg. 
Przeprowadzona równie� symulacja dla przejazdu kolejowo–samochodowego bez układu 
wibroizolacji potwierdziła wyst�powanie du�ej amplitudy drga� szczególnie płyt 
�rodkowych, co w konsekwencji, po dłu�szej eksploatacji, powoduje klawiszowanie płyt 
�rodkowych zamontowanych na przeje
dzie a w konsekwencji szybsz� jego degradacj�
techniczn�. Szczególnie wyra
nie wida� ten efekt na charakterystyce amplitudowo-
cz�stotliwo�ciowej (rys. 8) gdzie ró�nica amplitud drga� dla obu typów  przejazdów jest 
szczególnie widoczna. Charakterystyka ta dobitnie �wiadczy o skuteczno�ci zastosowanego 
układu wibroizolacji. 

Rys.8. Charakterystyka amplitudowo – cz�stotliwo�ciowa dla przejazdu bez wibroizolacji  
i wibroizolowanego.

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych symulacji dla układów wibroizolacji przejazdów 

kolejowo samochodowych mo�na wysun�� nast�puj�ce wnioski, �e zaproponowane mi�dzy 
innymi w pracach [9] i [10] koncepcje rozwi�za� przejazdów spełniaj� oczekiwania i w 
sposób znacz�cy ograniczaj� oddziaływania dynamiczne przekazywane przez pojazdy 
samochodowe do otoczenia. Podsumowuj�c mo�na stwierdzi�, �e przeprowadzone badania 
symulacyjne pozwalaj� na sformułowanie nast�puj�cych uwag, które powinny by�
uwzgl�dnione w trakcie projektowania wibroizolowanych przejazdów dla transportu szynowo 
– samochodowego: 
1. warto�� współczynnika tłumienia elastomerowych elementów wibroizoluj�cych 

wykorzystuj�cych materiały inteligentne proponowanymi w konstrukcjach przejazdu 
powinna by� jak najwy�sza, aby ograniczy� warto�� wychyle� pionowych płyt gumowo-
�elbetowych (�rodkowych i zewn�trznych) ale tak dobrana aby nie doprowadziła do 
efektu pogorszenia wibroizolacji, 

2. decyduj�c� rol� w obci��eniu dynamicznym ma masa pojazdów samochodowych, 
w mniejszym stopniu pr�dko�� przejazdu, 

Charakterystyka amplitudowo - cz�stotliwo�ciowa 
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3. nie istnieje niebezpiecze�stwo mo�liwo�� klawiszowania, 
4. zastosowanie ci�gna  wykonanego z materiału inteligentnego np. typu NiTi, jako 

dodatkowo elementu wibroizoluj�cego i przenosz�cego obci��enie, pozwala na 
dostrojenie parametrów wibroizolacji w sposób dyskretny lub poprzez zastosowanie 
układów automatyki do regulacji naci�gu ci�gna w zale�no�ci od typu pojazdu 
samochodowego naje�d�aj�cego na przejazd. 
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EVALUATION OF THE APPLICABILITY  
OF USE OF THE SHAPE MEMORY ALLOY  
IN VIBRATION ISOLATION OF RAILWAY 

CROSSINGS 

Abstract 
Memory shape  alloys i.e. NiTi alloy have very good damping properties. However, in order to 

determine their suitability in vibration isolation systems of mechanical equipment one should carry 
out static and dynamic testing of physical and mechanical properties such as elastic modulus E, 
measures of stiffness and damping measures of these alloys. The quantitative physic -mechanical NiTi 
wire having a diameter d = 1 mm in the temperature range from 20 to 60 ° C and a load range from 
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0.15 to 0.65 kN.  The study included calculation of : Young's modulus, modulus of elasticity (static and 
dynamic), attenuation coefficient (static and dynamic). Then, the technical concept of the vibration 
isolation system of railway crossing with application of NiTi alloy as part of the dampeners with 
changing stiffness and the numerical simulation of dynamic interactions between vehicles and the 
railway crossing were done. The purpose of these simulations was to determine the effect of NiTi wire 
tension on the properties of vibration isolation system and the possibility of adjusting parameters such 
as vibration isolation and damping stiffness of dampers. 

Autorzy:
dr in�. Jarosław Bednarz - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: 
bednarz@agh.edu.pl 
dr in�. Jan Targosz - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra 
Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: jantargosz@interia.pl 


