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ANALIZA ZUŻYCIA 
W POŁĄCZENIU OBROTOWYM 

NA PRZYKŁADZIE MODELU 
ZESTAWU KOŁOWEGO 

Z SAMOCZYNNĄ ZMIANĄ ROZSTAWU KÓŁ 

Streszczenie 
W artykule dokonano analizy problemu zużycia wstępującego w węźle tarciowym oś tuleja na 

przykładzie zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Opisano mechanizm powstawania 
zużycia typu fretting, przedstawiono wstępne wyniki badań modelowych związanych z oceną własności 
trybologicznych wybranych materiałów zastosowanych w analizowanym węźle tarciowym. 

WSTĘP 
Rozwijający się w szybkim tempie handel zagraniczny pomiędzy państwami Europy 

i Azji wymaga elastycznych i niezawodnych łańcuchów logistycznych, dla których transport 
kolejowy jest jedyną gałęzią zapewniającą wysoką przepustowość w przewozie pasażerów 
i ładunków. Główną przeszkodą rozszerzania interoperacyjności systemu kolejowego na pań-
stwa Europy wschodniej jest bariera techniczna, polegająca na istnieniu na granicach państw 
dróg kolejowych, charakteryzujących się różnymi szerokościami torów. Barierę tą pokonuje 
się, stosując system oparty na przeładunku towarów lub system przestawczy, który realizo-
wany jest za pomocą wymiany wózków wagonowych, wymiany zestawów kołowych lub 
z zastosowaniem zestawów kołowych z samoczynną zmianą rozstawu kół.  

Jednym z niewielu rozwiązań zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół, 
który został w praktyce zastosowany jest zaprojektowany na początku lat 90. przez polskiego 
konstruktora Ryszarda M. Suwalskiego zestaw kołowy SUW 2000. Początkowa eksploatacja 
tego zestawu wykazywała pewne problemy konstrukcyjne, które głównie polegały na niekon-
trolowanym blokowaniu koła w momencie zmiany szerokości toru, w wyniku powstawania 
zjawiska zużycia frettingowego na styku połączenia tuleja-oś. Obecnie problem zużycia fret-
tingowego w przedmiotowym zestawie kołowym został rozwiązany dzięki zagranicznej tech-
nologii pokrycia tulei ślizgowej włókniną PTFE, jednakże nie jest to optymalne rozwiązanie 
szczególnie pod względem kosztów technologii wytwarzania.  

Wyniki badań zużycia frettingowego w połączeniach elementów i zespołów maszyn, pra-
cujących w warunkach obrotowego zginania wskazują, że zużycie to ma istotny wpływ na 
obniżenie wytrzymałości zmęczeniowej połączenia, a także może być ogniskiem rozwoju 
pęknięć zmęczeniowych. Zestaw kołowy pojazdów szynowych, ze względu na specyficzne 
warunki pracy jest szczególnie narażony na rozwój zużycia frettingowego. Z uwagi na rolę 
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jaką odgrywa w prowadzeniu pojazdu w torze i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowe-
go, niedopuszczalne są jego uszkodzenia, w tym również w połączeniu obrotowym tuleja-oś. 
W przypadku połączeń obrotowych w zestawach kołowych, brakuje zarówno badań doświad-
czalnych jak i analiz teoretycznych, które były by podstawą do wyjaśnienia zagadnień wpły-
wu różnych czynników konstrukcyjno-technologicznych na mechanizm rozwoju zużycia fret-
tingowego. Duże wymiary rzeczywistego zestawu kołowego stwarzają trudności badawcze 
natury technicznej, co wymusza prowadzenie badań na połączeniu będącym modelem rze-
czywistego układu koło-oś. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU KOŁOWEGO Z SAMOCZYNNĄ 
ZMIANĄ ROZSTAWU KÓŁ 
Zestawy kołowe z samoczynną zmianą rozstawu kół (SUW 2000) są przeznaczone do 

eksploatacji na torach kolejowych o szerokości 1435 mm, 1520 mm, 1668 mm. Zmiana roz-
stawu kół odbywa się w trakcie przejazdu pociągu przez torowe stanowisko przestawcze, 
podczas którego koła przesuwane są samoczynnie na wymaganą szerokość toru.  

 
Rys. 1. Podstawowe elementy zestawu kołowego SUW 2000 na szerokość torów 1435/1520 mm: 

1 – podzespół osi, 2 – koło, 3 – mechanizm blokujący, 4 – łożysko osiowe, 5 – osłona we-
wnętrzna, 6 – osłona zewnętrzna, 7 – nakrętki samozabezpieczające, 8 – pierścień oporowy, 
9 – tuleja ślizgowa, 10 – tuleja rozprężna, 11 – piasta ustalająca [16] 

Koła połączone są z osią w sposób uniemożliwiający im względne przemieszczanie się 
w kierunku poosiowym i obwodowym, co zapewnia centrowanie zestawu kołowego w ruchu 
po torze [16]. Podstawowe elementy zestawu kołowego SUW 2000 przedstawiono na rysunku 
1. Koło bezobręczowe (2) o średnicy okręgu tocznego 920 mm jest wykonane z materiału 
R9E wg wymagań karty UIC 812-3. Koło jest hartowane indukcyjnie i odpuszczane (twar-
dość min. 50 HRC).  
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Koło posiada wydłużoną piastę zakończoną zabierakami przeznaczonymi do współpracy 
z piastą ustalającą (11). Na zewnętrznej powierzchni wydłużonej piasty koła wykonano dwa 
rowki trapezowe do współpracy z tuleją rozprężną mechanizmu blokującego (3). Odległość 
pomiędzy dwoma rowkami odpowiada połowie różnicy szerokości toru, ponieważ oba koła są 
przesuwane o tą samą wartość. Pasowanie obrotowe koła uzyskuje się za pomocą tulei śli-
zgowych (9) wciśniętych w piastę koła. W rozwiązaniu przedstawionym na rysunku 1 zasto-
sowano tuleje stalowe, pokryte od wewnątrz teflonową warstwą ślizgową PTFE, przygotowa-
ną do pracy bez potrzeby smarowania połączenia.  

Oś zestawu kołowego (1) wykonana jest ze stali A1N wg karty UIC 811-1. W aktualnym 
rozwiązaniu na powierzchni podpiaścia zastosowano powłokę molibdenową nałożoną metodą 
płomieniowej metalizacji natryskowej o grubości warstwy 0,5-1,4 mm. Twardość powłoki 
wynosi 800HV (62HRC). Dla zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej oś poddano obróbce 
rolkowania na całej długości z wyjątkiem powierzchni molibdenowanych. 

 
Rys. 2. Schemat obciążenia zestawu kołowego i odpowiadający mu rozkład momentu zginającego [19] 

Podczas eksploatacji na zestaw kołowy działają obciążenia zewnętrzne jak i obciążenia 
cieplne powstające podczas hamowania, które mają niekorzystny wpływ na trwałość zesta-
wów kołowych. Na rysunku 2 przestawiono uproszczony schemat obciążenia zestawu koło-
wego pojazdu szynowego podczas jazdy. Zestaw kołowy poddany jest działaniu: obciążeń 
pionowych pochodzących od ciężaru pojazdu szynowego (P1 i P2), sił bocznych na styku 
obrzeża koła i główki szyny (H1) powstających w wyniku nabiegania obrzeża na powierzch-
nie boczną główki szyny.  

Pod wpływem obciążeń zewnętrznych oś zestawu kołowego ulega odkształceniom. Ob-
ciążenia pionowe przyłożone do korpusu łożyska są równoważone reakcją pionową przyłożo-
ną w miejscu styku koła z szyną, dając moment zginający powodujący w efekcie wygięcie 
środka osi ku górze. W górnych warstwach osi występują naprężenia rozciągające, a w dol-
nych ściskające, w wyniku czego w obszarze styku podpiaścia i osi mogą wystąpić mikropo-
ślizgi względne. Prawdopodobieństwo rozwoju mikropoślizgów w tradycyjnym zestawie ko-
łowym zostało opisane w pracach [7, 18]. 

W zestawie kołowym SUW 2000 pomiędzy tuleją ślizgową a osią występuje pasowanie 
obrotowe, a więc ze względu na brak dużych nacisków powierzchniowych montażowych ist-
nieje znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia oscylacji pomiędzy skojarzonymi 
powierzchniami elementów. 
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Rys. 3. Schemat połączenia oś-tulejka [21, s. 99-107] 

Zestaw kołowy z samoczynną zmianą rozstawu kół z uwagi na prototypowy charakter 
rozwiązań konstrukcyjnych borykał się z kilkoma problemami, do których należały: uszko-
dzenia wieńca koła, pęknięcia tulei rozprężnych, oraz przyspieszone zużycie węzła tarciowe-
go tuleja ślizgowa - oś. Dzięki zakrojonym na dużą skalę badaniom laboratoryjnym i poligo-
nowym udało się rozwiązać większość niedomagań, a wagony kolejowe z udoskonalonymi 
rozwiązaniami są eksploatowane w przewozach pasażerskich pomiędzy Polską i Ukrainą. 

2. IDENTYFIKACJA ZUŻYCIA W WĘŹLE TARCIOWYM TULEJA – OŚ 
Przedstawiony w poprzednim punkcie charakter obciążeń działających na zestaw kołowy 

oraz związane z nimi odkształcenie osi zestawu kołowego, stwarzają warunki do występowa-
nia oscylacyjnych przemieszczeń stycznych (OPS) pomiędzy skojarzonymi powierzchniami 
tulei oraz osi. Występowanie OPS oraz przedstawiony na rysunku 4 schemat węzła tarciowe-
go jako systemu tribologicznego charakteryzuje powstałe zużycie jako fretting. Świadczy 
o tym również obraz zużycia współpracujących powierzchni osi zestawu kołowego w postaci 
śladów korozji oraz wzrostu chropowatości powierzchni. W literaturze, fretting opisany jest 
jako proces niszczenia warstwy wierzchniej współpracujących elementów, zachodzący przy 
bardzo niewielkich wzajemnych przemieszczeniach stykających się ciał spowodowanych 
drganiami o amplitudzie rzędu 25 μm. Autor pracy [5, s. 67-75] uważa, że największy wpływ 
na proces frettingu wywiera struktura węzła tarciowego oraz jego otoczenie. 

 
Rys. 4. Schemat węzła tarciowego jako systemu tribologicznego 
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Węzeł tarciowy stanowią stykające się elementy, środek zmniejszający tarcie oraz pro-
dukty zużycia. W warunkach frettingu węzeł poddawany jest działaniu wymuszeń, do których 
należą ruch o określonej amplitudzie i częstotliwości oraz obciążenie. Oddziaływanie otocze-
nia to wpływ temperatury, wilgotności i dostępu tlenu. Wielu autorów [1, 6, 12, 13, 18, 22] 
uważa, że na zużycie frettingowe wpływ ma ok. pięćdziesięciu czynników związanych z wa-
runkami przemieszczeń względnych (oscylacji), z warunkami otoczenia oraz własnościami 
materiałowymi. 

3. ZUŻYCIE FRETTINGOWE W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH 
BADAŃ 
Złożone zjawiska fizykochemiczne zachodzące na styku skojarzonych powierzchni oraz 

wpływ dużej liczby czynników powoduje, że mechanizm rozwoju zużycia frettingowego jest 
trudny do opisania i nie doczekał się on w literaturze jednoznacznej definicji. Częścią wspól-
ną dla różnych opracowań naukowych oraz publikacji jest jedynie teoria, w której stwierdza 
się, że fretting jest procesem niszczenia warstwy wierzchniej zachodzący przy bardzo nie-
wielkich, wzajemnych przemieszczeniach stykających się ciał spowodowanych drganiami 
o amplitudzie rzędu 25 μm [4, 10, 20] oraz towarzyszą mu takie zjawiska jak adhezja, mikro-
skrawanie, korozja, odkształcenie plastyczne, itp. [2, 6]. W pracy [2] autor wykazał, że obra-
zem zużycia frettingowego mogą być ślady korozji na powierzchni elementów, wzrost chro-
powatości powierzchni, mikropęknięcia w warstwie wierzchniej, a konsekwencją tego może 
być osłabienie połączeń montażowych. 

Z przeglądu badań zużycia frettingowego wynika, że rozwój zużycia jest ściśle związany 
z rzeczywistym stykiem skojarzonych powierzchni elementów oraz z obecnością w strefie 
kontaktu tzw. trzeciego ciała. Z kolei forma rozwoju tego zużycia zależy przede wszystkim od 
warunków oscylacji i amplitudy poślizgu. [2, 11, 20].  

Analiza literatury wskazuje, że duża ilość prac z zakresu zestawów kołowych dotyczy 
głównie warunków montażu klasycznego zestawu kołowego, w których rodzajem połączeń są 
połączenia wciskowe/wtłaczane. Z przeglądu literatury wynika, że zestaw kołowy poddawany 
jest licznym badaniom, o czym świadczy duża ilość prac i artykułów [8,9,14,15,17]. Więk-
szość tych prac dotyczy zwiększenia trwałości połączenia elementów jak i zwiększenia wy-
trzymałości zmęczeniowej zestawów kołowych. Jednakże w pracach tych nie badano wpływu 
procesów technologicznych na inicjację i rozwój zużycia frettingowego, a jedynie skupiano 
się na podwyższeniu wytrzymałości zmęczeniowej. Ponadto szereg prac naukowych związa-
nych z przyczynami powstawania zużycia frettingowego w zestawach kołowych dotyczy ba-
dania połączeń wciskowych [1,2,3]. Z uwagi na prototypowy charakter rozwiązania zestawu 
kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół, w którym istnieje połączenie koła z osią typu 
obrotowego, problem mechanizmu rozwoju zużycia frettingowego w tego typu połączeniach 
nie był szczegółowo badany.   

Głównymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, zajmującymi się tematyką zużycia 
typu fretting, są: 
– Politechnika Gdańska, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn;  
– Akademia Górniczo Hutnicza, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn;  
– Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu;  
– Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych;  
– Instytut Lotnictwa w Warszawie. 

Spośród wymienionych powyżej krajowych ośrodków naukowych, największy dorobek 
w dziedzinie badań zużycia frettingowego w połączeniach koło-oś zestawu kołowego posiada 
Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. 
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4. BADANIA DOŚWIADCZALNE 
Badania doświadczalne zawarte w pracy dotyczą testów laboratoryjnych połączenia tulej-

ki z wałkiem, które modeluje połączenie rzeczywiste tulei ślizgowej koła z osią. Ze względu 
na wymiary zestawów kołowych badania na obiekcie rzeczywistym są kosztowne i czaso-
chłonne z uwagi na konieczność zastosowania specjalistycznego stanowiska badawczego, 
a także odpowiednio długiego czasu badań. Z tego względu do badań zużyciowych próbek 
modelujących połączenie tuleja-oś wykorzystano maszynę zmęczeniową typu MUJ. Badania 
zmęczeniowe próbki w warunkach obrotowego zginania zapewniają symulację rzeczywistych 
obciążeń zestawu kołowego w warunkach eksploatacji.  

Badania doświadczalne dotyczyły: 
– określenia rzeczywistego stanu warstwy wierzchniej w obrębie połączenia tulejki z wał-

kiem po wykonaniu połączenia i po badaniach zużyciowych dla wytypowanych procesów 
technologicznych, materiałów tulejki i środków smarnych. 

– określenia wpływu wybranych procesów technologicznych i materiału tulejki na rozwój 
oraz intensywność zużycia frettingowego. 
Do badań zużyciowych wytypowano kilkanaście modelowych wariantów skojarzeń wa-

łek-tulejka z zastosowaniem smarów, tulei stalowych, żeliwnych i kompozytowych oraz ob-
róbki wykańczającej powierzchnię podpiaścia wałka.  

Na podstawie analizy literatury dotyczącej mechanizmu rozwoju zużycia frettingowego 
w połączeniach wciskowych koła z osią zaproponowano takie procesy technologiczne, które 
ograniczą inicjację zużycia frettingowego na powierzchni wałka oraz zapewnią odpowiedni 
stan powierzchni podpiaścia zapewniający tą samą siłę potrzebną do przesuwu tulei po pod-
piaściu przed i po badaniach zużyciowych. 

4.1. Stanowisko badawcze 
Stanowisko badawcze powinno pozwalać na uzyskanie obciążenia próbki odpowiadające 

rzeczywistym obciążeniom zestawu kołowego oraz na otrzymanie odpowiedniej amplitudy 
oscylacyjnych przemieszczeń stycznych pomiędzy połączonymi powierzchniami niezbędnej 
do powstania zużycia frettingowego, symulujących rzeczywiste warunki eksploatacji zestawu 
kołowego. Na maszynie wytrzymałościowej typu MUJ (rys. 5) można uzyskać powyższe pa-
rametry. Konstrukcja maszyny pozwala na otrzymanie obciążenia okresowo zmiennego przy 
czystym zginaniu obracającej się próbki. 

 
Rys. 5. Maszyna zmęczeniowa MUJ 

Na rysunku 6 przedstawiono schemat obciążenia próbki na maszynie wytrzymałościowej 
typu MUJ. Parametry badania próbki na maszynie wytrzymałościowej były następujące:  
– obroty n = 1360 obr/min, 
– obciążenie próbki Q = 300 N, 
– obciążenie próbki  P = 50 N. 



236   AUTOBUSY 

 
Rys. 6. Schemat obciążenia próbki na maszynie wytrzymałościowej typu MUJ i odpowiadający mu 

rozkład momentu zginającego 

W badaniach zużyciowych próbki modelującej połączenie tuleja ślizgowa – oś zestawu 
kołowego przyjęto wartość obciążeń, dla których wartość naprężeń na powierzchni podpiaścia 
wałeczka była wyższa od naprężeń w rzeczywistej osi. 

4.2. Dobór modelu 
Przy doborze próbki modelującej połączenie tuleja ślizgowa – oś zestawu kołowego kie-

rowano się zachowaniem podobieństwa wymiarowego w strefie połączenia. W tym celu za-
chowano proporcję długości połączenia i średnicy osi oraz wielkości luzu. Wymiary próbki 
przestawiono na rysunku 7.  

 
Rys. 7. Wymiary próbki do badań modelowych 

Tulejkę ustalano względem wałeczka za pomocą śruby bez łba z gniazdem imbusowym, 
która zabezpieczała przed przemieszczeniami poosiowymi i obwodowymi, a zapewniała ruch 
tulejki względem wałeczka w kierunku promieniowym podczas obrotów. 

 
Fot. 1. Próbka do badań modelowych 

Do badań wstępnych wałek wykonano ze stali 45, a tulejkę ze stali 36HNM. Taki dobór 
materiałów zapewniał zbliżone własności do materiałów, z których wykonany był obiekt rze-
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czywisty w wersji prototypowej. Tak wykonany model miał stanowić punkt odniesienia do 
innych wariantów wykonania skojarzenia wałek-tulejka, które powinny ograniczyć lub wye-
liminować zużycie w połączeniu przy jednoczesnym zapewnieniu jak najmniejszej siły prze-
suwu w kierunku poosiowym. 

W wyniku analizy literatury dotyczącej procesów tribologicznych, a w szczególności zu-
życia frettingowego, wytypowano szereg rozwiązań wykonania powierzchni podpiaścia wał-
ka, materiału tulejki oraz doboru materiałów smarnych. W tabeli 1 zestawiono warianty wy-
konania modelu połączenia wałek-tulejka uwzględniające proponowane rozwiązania. 

Tab. 1. Modele skojarzeń wytypowane do badań zużyciowych 
Lp. Numer próbki Powierzchnia podpiaścia wałka Materiał tulei Rodzaj smaru 
1. PR/001 molibden Żeliwo - 
2. PR/002 molibden Stal - 
3. PR/003 stal hartowana Żeliwo - 
4. PR/004 stal Stal - 
5. PR/005 stal ertalon (green) - 
6. PR/006 molibden ertalite (grey) - 
7. PR/007 stal lfx (black) - 
8. PR/008 stal Stal Dwusiarczek molibdenu 
9. PR/009 stal Stal Withmore 

10. PR/010 stal Stal *** pd03 
11. PR/011 stal Stal Glacier 

4.3. Przygotowanie próbki do badań 
Przed przystąpieniem do badań zużyciowych dla każdego modelu skojarzeń wykonano 

pomiar chropowatości powierzchni podpiaścia wałka oraz otworu tulejki. Za pomocą dyna-
mometru CENTOR STAR 50 N wykonano pomiar siły niezbędnej do zsunięcia tulejki z wał-
ka, co modelowało rzeczywisty przesuw koła po osi zestawu kołowego w trakcie przejazdu 
wagonu przez torowe stanowisko przestawcze. Schemat przyrządu pomiarowego do badania 
siły przedstawiono na rysunku 8. 

 
 1 

2 

 F 

 P 

 
Rys. 8. Schemat stanowiska do pomiaru siły przesuwu tulejki: 1 – uchwyt mocujący wałek, 2 – głowica 

pomiarowa dynamometru 

Po wykonaniu badań zużyciowych scharakteryzowanych w punkcie 6.1, ponownie zmie-
rzono siłę przesuwu tulei w celu określenia warunków współpracy obydwu elementów. Na-
stępny etap obejmował przygotowanie próbek do badań makrograficznych i mikrograficznych 
oraz badań współczynnika tarcia współpracujących materiałów. 
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5. WYBRANE PRZYKŁADY BADAŃ ZUŻYCIA FRETTINGOWEGO 
Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki badań zużycia frettingowego powierzchni 

wałka. Badania polegały na obserwacji makroskopowej wałków przed i po badaniach zuży-
ciowych. Badania makroskopowe wykonano po zdjęciu tulejki z wałka. Powierzchnie wał-
ków obserwowano przy powiększeniu ok. 8x.  

Na fotografiach 2-5 przedstawiono wybrane obrazy powierzchni wałków dla próbek 
o symbolach: 
– PR/002 – molibden (w) – stal (t);  
– PR/004 – stal (w) – stal (t); 
– PR/007 – stal (w) – ertalon (t); 
– PR/011 – stal (w) – stal (t) – środek smarny. 

Próbkę PR/004 oznaczono jako próbkę bazową mającą na celu weryfikację doboru mode-
lu poprzez uzyskanie podobnego obrazu zużycia jak w obiekcie rzeczywistym oraz jako od-
niesienie do proponowanych zmian. 

 
Fot. 2. Próbka nr PR/004 po badaniu zużyciowym, pow. ok. 8x. Brak obróbki wzmacniającej 

powierzchnie. Widoczne ślady zużycia frettingowego po obu stronach próbki  

 
Fot. 3. Próbka nr PR/002 po badaniu zużyciowym, pow. ok. 8x. Podpiaście wałka molibdenowane. 

Widoczne niewielkie ślady zużycia po jednej stronie próbki  

 
Fot. 4. Próbka nr PR/007 po badaniu zużyciowym, pow. ok. 8x. Brak obróbki wzmacniającej 

powierzchnie. Tuleja wykonana z tworzywa sztucznego Erthalon LFX. Widoczne ślady 
zużycia frettingowego po obu stronach próbki 
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Fot. 5. Próbka nr PR/011 po badaniu zużyciowym, pow. ok. 8x. Brak obróbki wzmacniającej 

powierzchnie. Zastosowano smar Glacier. Brak śladów zużycia frettingowego 

W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiarów: chropowatości powierzchni tulei i wałka przed 
badaniami zużyciowymi, siły przesuwu tulei po wałku oraz liczbę cykli wykonanych w trak-
cie badań zużyciowych.  
Tab. 2. Zestawienie wyników pomiarów 

Lp. Numer próbki Siła niezbędna do zsunięcia tulejki [N] Chropowatość pow. [Ra] Liczba cykli 106
przed badaniami po badaniach tuleja [um] wałek [um] 

1. PR/002 8,1 12,2 0,8866 0,5525 6,57 
2. PR/004 1,4 24,3 3,3895 0,3317 6,71 
3. PR/007 0,3 0,3 2,6069 0,2493 6,17 
4. PR/011 2,1 2,0 2,9657 0,3948 7,9 

Uzyskane wyniki z badań doświadczalnych będą podstawą do przeprowadzenia analizy 
rozwoju zużycia frettingowego w badanych połączeniach ze względu na rodzaj obróbki wy-
kańczającej podpiaścia wałeczka, materiał tulei oraz środek smarny.  

WNIOSKI 
Na podstawie przytoczonych powyżej wyników badań zmęczeniowych próbek modelują-

cych połączenie tuleja ślizgowa – oś zestawu kołowego można stwierdzić, że: 
– warunki pracy skojarzonych elementów sprzyjają rozwojowi zużycia typu fretting, 
– molibdenowanie powierzchni wałeczka jest skuteczną metodą eliminowania zużycia typu 

fretting, 
– z przedstawionych skojarzeń najlepsze efekty dało naniesienie smaru Glacier na po-

wierzchnię współpracujących elementów, 
– zastosowanie tulei z tworzywa kompozytowego nie zapobiegło rozwojowi zużycia typu 

fretting na powierzchni wałka. 

AN ANALYSIS OF FRETTING WEAR 
IN SWIVEL JOINTS WITH THE EXAMPLE 

OF AUTOMATIC WHEEL SET 
GAUGE CHANGING SYSTEM 

Abstract  
The paper deals with a problem of wear occurring in a friction node of the axle-sleeve with the 

example of automatic wheel set gauge changing system. The author presents the mechanism of fretting 
wear development and preliminary results of the model tests related to the evaluation of the tribologi-
cal properties of the selected materials used in the analyzed contact node. 
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