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Bogdan WARDA 

DOBÓR PARAMETRÓW CIĘCIWOWO-ŁUKOWEJ KOREKCJI WAŁECZKÓW 

ORAZ ŁUKOWEJ KOREKCJI BIEŻNI ŁOŻYSKA MAŹNICY 

 

Na końcach pól styku wałeczków z bieżniami łożyska walcowego występują spiętrzenia nacisków obniżające trwałość zmę-

czeniową. Spiętrzenia można zmniejszyć poprzez zastosowanie logarytmicznej korekcji tworzących, albo jednej z korekcji 

przybliżonych. Przybliżoną korekcją, która najdokładniej odwzorowuje krzywą logarytmiczną jest korekcja dwułukowa, będą-

ca połączeniem cięciwowo-łukowej korekcji tworzących wałeczków oraz łukowej korekcji bieżni. Prawidłowo dobrane para-

metry korekcji dwułukowej powinny zagwarantować pełne wykorzystanie powierzchni roboczej wałeczka przy jednoczesnym 

zmniejszeniu spiętrzeń nacisków, zarówno tych występujących na końcach pola styku, jak i spiętrzeń pojawiających się na 

granicy prostoliniowego i łukowego fragmentu tworzącej wałeczka. W artykule przedstawiono wyniki analiz wpływu parame-

trów korekcji dwułukowej na trwałość zmęczeniową łożyska maźnicy dwuosiowego wózka wagonu pasażerskiego składu Inter-

city. Zaproponowano wartości względnych strzałek korekcji wałeczków i bieżni oraz długości prostoliniowego odcinka tworzą-

cej wałeczka, zapewniających otrzymanie największej trwałości zmęczeniowej łożyska. 

 

WSTĘP 

W maźnicy stosowanej w wózkach wagonów pasażerskich  
i towarowych stosowane są zazwyczaj dwa promieniowe łożyska 
walcowe typu NJ oraz NJP zamontowane w ten sposób, aby bieżnia 
pomocnicza pierścienia wewnętrznego łożyska NJ oraz pierścień 
dodatkowy łożyska NJP były położone po zewnętrznych stronach 
układu łożyskowego (rysunek 1) [1, 2]. Taki układ łożyskowy może 
pracować z dużymi prędkościami oraz przenosić duże obciążenia 
promieniowe. Bieżnie pomocnicze umożliwiają osiowe ustalanie 

zestawu kołowego. Stożkowy kształt bieżni pomocniczych (kąt f) 
gwarantuje utworzenie szczeliny smarnej w styku czoła wałeczka z 
bieżnią. Dzięki temu łożyska maźnicy mogą przenosić znaczne 
obciążenie osiowe, działające nawet w sposób ciągły. 
 

 
Rys. 1. Łożyska maźnicy wagonu kolejowego [1, 2] 
 

W celu zmniejszenia spiętrzeń nacisków w stykach wałeczków 
z bieżniami głównymi stosowana jest korekcja tworzących. Najlep-
sze rezultaty gwarantuje korekcja logarytmiczna, a szczególnie jej 
odmiana zwana korekcją logarytmiczną modyfikowaną. Jej zasto-
sowanie zapewnia praktycznie całkowite wyeliminowanie spiętrzeń 
nacisków, a tym samym największą trwałość zmęczeniową łożyska 
[2]. Korekcja ta stanowi rozwinięcie korekcji logarytmicznej opraco-
wanej przez Lundberga [3], zgodnie z którą maksymalna wartość 
strzałki korekcji logarytmicznej hL jest funkcją długości korygowanej 
tworzącej lK, zastępczej krzywizny stykających się brył ΣρK, własno-

ści materiałowych opisanych zastępczym modułem Younga E' oraz 
nacisku pK, dla którego dobierana jest korekcja. 
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Praktyczna realizacja korekcji logarytmicznej jest kosztowna.  
Z tych względów stosowane są różne rodzaje przybliżonych korek-
cji, dla których podstawą do określenia maksymalnej strzałki korek-
cji jest równanie (1). Najłatwiejszą do wykonania jest korekcja jest 
korekcja cięciwowo-łukowa (ZB) Maksymalna strzałka takiej korekcji 
jest większa od wynikającej z równania (1), przy czym jako wartość 
odniesienia przyjmowana jest strzałka korekcji Lundberga hL 
[4, 5, 6, 7]. Parametry korekcji cięciwowo-łukowej opisują zależno-
ści: 
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gdzie: 

  ccKc hxlR 24
22

  (3) 

Wyniki analiz przedstawione w pracy [7] wykazały, że dla ło-
żysk maźnicy, pracujących przy stosunkowo niewielkim obciążeniu 
promieniowym, wynoszącym Fr ≈ 0,09 C, zalecane wartości hc oraz 
xc powinny wynosić: 

8,028,1  KcLc lxhh  (4) 

Do obliczeń należy przyjąć wartość strzałki korekcji Lundberga 
hL wyznaczoną dla nacisku doboru korekcji równego w przybliżeniu 
średnim naciskom w styku najbardziej obciążonego elementu tocz-
nego z bieżnią łożyska maźnicy (pK=900 MPa). 

Najdokładniejszym przybliżeniem korekcji logarytmicznej mody-
fikowanej jest korekcja dwułukowa, którą najwygodniej zrealizować 
przez jednoczesne zastosowanie cięciwowo-łukowej korekcji two-
rzących wałeczka i jednołukowej korekcji (wypukłości) bieżni (rysu-
nek 2). 
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Rys. 2. Wałeczek z korekcją cięciwowo-łukową (ZB) współpracujący 
z wypukłą bieżnią 
 

Parametry korekcji łukowej, maksymalną strzałkę korekcji hb 
oraz promień wypukłości bieżni Rb, opisują równania: 

KbKbbKbbb llhlRRxxh  ,8,2)(
22

 (5) 

 
Dla łożysk ogólnego zastosowania zalecane są wartości 

względnej strzałki korekcji z zakresu hb/hL=0,2÷0,4 [6]. 
W pracy przedstawiono wyniki analiz wpływu parametrów dwu-

łukowej korekcji elementów tocznych łożyska maźnicy na jego 
trwałość zmęczeniową. Obliczenia wykonano za pomocą zestawu 
programów komputerowych ROLL1, ROLL2, ROLL3, ROLL4, przy 
wykorzystaniu metodyki opisanej w pracy [8]. 

1. PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ 

Przedmiotem analiz było promieniowe łożysko walcowe firmy 
FAG, typu WJ 130x240-TVP, przeznaczone dla maźnicy dwuosio-
wego wózka wagonu pasażerskiego składu Intercity, pracujące  
w zestawie z łożyskiem WJP 130x240-P-TVP [1] (tabela 1). 
 

Tab. 1. Parametry łożyska walcowego WJ 130x240-TVP [1] 
Nośność dynamiczna C = 540000 N 

Średnica otworu łożyska d = 130 mm 

Zewnętrzna średnica łożyska D = 240 mm 

Szerokość łożyska B = 80 mm 

Średnica bieżni pierścienia wewnętrznego dbi = 157 mm 

Średnica bieżni pomocniczej dfi = 167,5 mm 

Średnica wałeczka Dw = 27 mm 

Długość wałeczka Lw = 48 mm 

Sfazowanie technologiczne rc = 1 mm 

Liczba wałeczków w łożysku Zr = 17 

 
Obliczenia trwałości zmęczeniowej L10 przeprowadzono dla wa-

łeczków z korekcją cięciwowo-łukową o parametrach hc/hL=1,2÷2,4, 
2xc/lK=0,8, współpracujących z wypukłymi bieżniami o względnej 
strzałce korekcji z zakresu hb/hL=0,1÷0,5. Do wyznaczenia maksy-
malnej strzałki korekcji Lundberga (hL) przyjęto nacisk doboru ko-
rekcji pK=900 MPa. Parametry korekcji zestawiono w tabeli 2.  
W obliczeniach przyjęto luz promieniowy w łożysku maźnicy 
g=0,025 mm oraz obciążenie promieniowe Fr=47000 N, typowe dla 

dwuosiowego wózka wagonu pasażerskiego składu Intercity [8]. 
Rozpatrzono dwa przypadki: 

– łożyska obciążonego jedynie siłą promieniową (Fa=0), 

– łożyska obciążonego siłą promieniową Fr=47000 N oraz działa-
jącą w sposób ciągły siłą osiową Fa=11750 N (Fa/Fr=0,25),  
o wartości zbliżonej do dopuszczalnego obciążenia osiowego 
łożyska FaH=11900 N [1]. 

2. WYNIKI OBLICZEŃ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ 

Na rysunku 3a przedstawiono wyniki obliczeń prognozowanej 
trwałości zmęczeniowej L10 łożyska maźnicy w funkcji względnej 
strzałki korekcji cięciwowo-łukowej wałeczka hc/hL, dla rozpatrywa-
nych wariantów łukowej korekcji bieżni łożyska i obciążenia osiowe-
go Fa=0. Dla porównania, na rysunku 3b zaprezentowano wyniki 
obliczeń trwałości dla łożyska, w którym zastosowano jedynie ko-
rekcję ZB [7]. Na rysunkach 4a i 4b przedstawiono analogiczne 
wyniki dla łożyska obciążonego siłą promieniową oraz osiową. 

Z analizy wykresów przedstawionych na rysunku 3 wynika, że 
wartość strzałki korekcji bieżni ma niewielki wpływ trwałość zmę-
czeniową. Można przyjąć, że dla wałeczków z korekcją o parame-

trach 2xc/lK=0,8 i hc/hL1,4 trwałość łożyska praktycznie nie zależy 
od stopnia wypukłości bieżni. Dla łożyska z korekcją dwułukową, 
obciążonego jedynie siłą promieniową, prognozowana trwałość 
zmęczeniowa osiąga maksimum dla względnej strzałki korekcji 
tworzących wałeczków hc/hL=1,4 oraz względnej strzałki korekcji 
tworzących bieżni hb/hL=0,2. Nie przekracza przy tym 4500 mln 
obrotów. Większe wypukłości bieżni powodują nieznaczny spadek 
trwałości zmęczeniowej łożyska, co jest skutkiem niepełnego wyko-
rzystania powierzchni roboczej wałeczka. Niekorzystne jest więc 
zwiększanie wartości względnej strzałki korekcji bieżni powyżej 
hb/hL=0,5. W przypadku wałeczków z tworzącymi o profilu niewiele 
różniącym się od linii prostej (hc/hL<1,4) w większym stopniu zazna-
cza się wpływ wypukłości bieżni na trwałość zmęczeniową. Im 
mniejsza wypukłość, tym mniejsza jest trwałość łożyska. Przyczyną 
tego zjawiska są naciski w spiętrzeniach występujących na końcach 
pola styku wałeczka z bieżnią. Większe wartości względnej strzałki 

korekcji tworzących wałeczków (hc/hL1,4) niwelują negatywny 
wpływ małej wypukłości bieżni. 
 

Tab. 2. Parametry korekcji cięciwowo-łukowej  
hc / hL hc [mm] Rc [mm] hb / hL hb [mm] Rb [mm] hb / hL hb [mm] Rb [mm] 

1,2 0,0052 18300 

0,1 0,00043 615100 0,3 0,0013 203500 

1,4 0,0060 15900 

1,6 0,0069 13800 

1,8 0,0077 12400 

2,0 0,0086 11100 

2,2 0,0095 10000 

2,4 0,0103 9200 

1,2 0,0052 18300 

0,2 0,00086 307500 0,5 0,0022 120200 

1,4 0,0060 15900 

1,6 0,0069 13800 

1,8 0,0077 12400 

2,0 0,0086 11100 

2,2 0,0095 10000 

2,4 0,0103 9200 
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a) 

b) 
Rys. 3. Prognozowana trwałość zmęczeniowa łożyska maźnicy  
w funkcji parametru hc/hL, łożysko nieobciążone siłą osiową;  
a) korekcja dwułukowa, b) korekcja cięciwowo-łukowa (ZB) [7] 
 

a) 

b) 
Rys. 4. Prognozowana trwałość zmęczeniowa łożyska maźnicy  
w funkcji parametru hc/hL, łożysko obciążone siłą osiową;  
a) korekcja dwułukowa, b) korekcja cięciwowo-łukowa (ZB) [7] 

Zalety dodatkowej, łukowej korekcji bieżni, połączonej z cięci-
wowo-łukową korekcją wałeczków, uwidaczniają się w przypadku 
działania na łożysko złożonego obciążenia. Przechylenie wałeczków 
towarzyszące działaniu siły osiowej Fa może powodować wzrost 
nacisków na jednym z końców pola styku wałeczka z bieżnią, który 
zmniejsza trwałość zmęczeniową. Jak można zaobserwować na 
rysunkach 4a i 4b, dopiero korekcja ZB o względnej strzałce 

hc/hL1,8 gwarantuje, że trwałość zmęczeniowa łożyska będzie 
praktycznie niezależna od stopnia wypukłości bieżni. Dla hc/hL<1,8 
trwałość łożyska spada – tym bardziej im mniejsza jest strzałka 
korekcji tworzących wałeczka i mniejsza wypukłość bieżni. Można 
również zauważyć, że im większa jest wypukłość bieżni, tym łoży-
sko jest mniej wrażliwe na błędy wykonania korekcji tworzących 
wałeczków. Przy wypukłości o względnej strzałce hb/hL=0,5 nawet 
wykonanie wałeczków z korekcją o parametrze hc/hL=1,2 nie spo-
woduje znaczącego spadku trwałości zmęczeniowej. W przypadku 
obciążenia łożyska maźnicy dodatkową siłą osiową Fa=0,25 Fr 
największą trwałość zmęczeniową można uzyskać dla względnej 
strzałki korekcji tworzących wałeczka z zakresu hc/hL=1,6÷1,8 oraz 
wypukłości bieżni hb/hL=0,5. Trwałość łożyska może osiągnąć wów-
czas około 3900 mln obrotów, jest więc zauważalnie większa od 
trwałości łożyska o prostoliniowych bieżniach. 

Wybór parametrów korekcji wałeczków i bieżni łożyska maźnicy 
wymaga kompromisu pomiędzy dążeniem do osiągnięcia najwięk-
szej trwałości łożyska obciążonego jedynie siłą promieniową,  
a chęcią zapewnienia prawidłowej współpracy elementów tocznych 
podczas działania na łożysko dodatkowej siły osiowej. Taki kom-
promis pozwala osiągnąć cięciwowo-łukowa korekcja tworzących 

wałeczka o parametrach hc/hL1,8 i 2xc/lK=0,8 (takich samych jak  
w przypadku łożyska z pierścieniami o prostoliniowych, niewypu-
kłych bieżniach) oraz łukowej korekcji tworzących bieżni o względ-
nej strzałce korekcji hb/hL=0,5. 

Dla łożyska maźnicy WJ 130x240-TVP z taką korekcją wymiary 
określające kształt tworzącej wałeczka są następujące: 

 długość prostoliniowego odcinka tworzącej 2xc=36,8 mm, 

 promień korekcji Rc=12400 mm, 

 maksymalna strzałka korekcji hc=0,008 mm. 
Wypukłość bieżni (strzałka korekcji łukowej) powinna wynosić 
hb=0,002÷0,003 mm. Większe wypukłości tworzących bieżni mogą 
spowodować zmniejszenie trwałości zmęczeniowej łożyska. 

PODSUMOWANIE 

Korekcja dwułukowa, będąca połączeniem cięciwowo-łukowej 
(ZB) korekcji tworzących wałeczków oraz łukowej korekcji bieżni, 
jest najdokładniejszym, a zarazem stosunkowo łatwym do wykona-
nia, przybliżonym odwzorowaniem korekcji logarytmicznej. Podob-
nie jak sama korekcja ZB, gwarantuje zmniejszenie nacisków w 
spiętrzeniach występujących w końcach pola styku wałeczków  
z bieżniami łożyska oraz dobre wykorzystanie powierzchni roboczej 
wałeczków. Wypukłość bieżni pozwala osiągnąć większą trwałość 
łożyska poddanego złożonemu obciążeniu, a także zapewnia więk-
szą tolerancję na błędy wykonania korekcji tworzących wałeczków  
i bieżni. 

Najkorzystniejsze warunki współpracy elementów tocznych ło-
żysk maźnicy wagonu kolejowego, pracujących przy stosunkowo 
niewielkim obciążeniu (Fr ≈ 0,09 C), zapewnia korekcja cięciwowo-
łukowa (ZB) o parametrach 2xc/lK=0,8 i hc/hL=1,8 oraz łukowa ko-
rekcja bieżni o względnej strzałce korekcji hb/hL=0,5. Do określenia 
obydwu strzałek korekcji należy przyjąć wartość strzałki korekcji 
Lundberga hL wyznaczoną dla nacisku doboru korekcji równego  
w przybliżeniu średnim naciskom w styku najbardziej obciążonego 
elementu tocznego z bieżnią łożyska (pK=900 MPa). 
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Selection of correction parameters of the chord-arch  
corrected rollers and arch corrected race  

of the axle box roller bearing  

At the ends of the roller-race contact field of the roller 

bearing there occur pressure concentrations reducing fatigue 

life. The concentrations can be eliminated by the use of  

a logarithmic correction of generators or one of the approx-

imate correction. The approximate correction that most 

closely reproduces the logarithmic curve is the double-arch 

correction, which is a combination of the chord-arch correc-

tion of rollers and the arc correction of raceways. Properly 

selected parameters of the double-arch correction should 

ensure the full use of the working surface of the roller while 

reducing pressure concentrations, both occurring at the ends 

of the contact field as well as appearing on the border of the 

straight and the arc-shaped portion of the roller generator. 

The article presents the results of analyses of the influence of 

double-arch correction parameters on the fatigue life of the 

axle box roller bearing of an Intercity train carriage. The 

values of the maximum relative correction co-ordinate of 

roller and races and the length of the rectilinear section of 

the roller generator, allowing one to obtain the greatest 

bearing fatigue life have been proposed. 
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