
Nr 158 ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA  W KRAKOWIE 2011

Roman Bogacz1

O DYNAMICZNYM ODDZIA YWANIU
I ZU YCIU UK ADU KO O-SZYNA

Streszczenie
W pracy podano opis porównawczych bada  pi ciu ró nych

typów kó  kolejowych pod wzgl dem zu ycia i dynamicznych ob-

ci e  uk adu ko o-szyna. Ustawiaj c ko a pod k tem nabiegania 

1,5 stopnia symuluj cego zachowanie ko a pojazdu w uku prze-

prowadzono na stanowisku EMS 60 (100 000 cykli ka de ko o).

Badania dynamicznego oddzia ywania pojazdu szynowego na tor 

z falistym zu yciem przeprowadzono wyposa aj c wózek w ko a

staliwne i kuto/walcowane o ró nej twardo ci i sztywno ci. Ba-

dania wykaza y, e twardo  kó  nie jest parametrem decyduj -

cym o zu yciu i degradacji toru.

S owa kluczowe: zu ycie, EMS 60, uk ad ko o/szyna, symu-

lacja komputerowa, kontakt toczny

1. Wst p

Ze wzgl du na brak jednolitego pogl du na temat poprawnego do-

boru twardo ci uk adu ko o/szyna ze wzgl du na minimalizacj  zu y-

cia kó  i szyn kolejowych, a tak e wp ywu twardo ci kó  na degrada-

cje toru, co ewidentnie wynika o z dyskusji, jaka odby a si  podczas 

Konferencji zorganizowanej w ubieg ym roku dotycz cej wykazania, 

e ko a staliwne „Griffi n’a” pomimo wy szej twardo ci nie zniszcz

bardziej szyn (torów) PLK ani eli europejskie ko a u ywane w kra-

ju. Podobna dyskusja mia a miejsce w UTK w Warszawie w grudniu 

2008 roku, w której poza UTK udzia  wzi li przedstawiciele PKP PLK, 

Politechniki Krakowskiej, IPPT PAN oraz Amsted Rail (USA). Postano-

wiono wówczas, e nale y przeprowadzi  badania w celu wnikliwego 
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zbadania zagadnienia i porównania zu ycia szyn przez ró nego typu 

ko a, w tym ko a staliwne i kuto-walcowane. Przeprowadzone badania 

przez zespó  z o ony z badaczy Politechniki Krakowskiej, Instytutu 

Kolejnictwa w Warszawie i Instytutu Podstawowych Problemów Tech-

niki PAN wykaza y bez najmniejszych w tpliwo ci, e pogl d podawa-

ny w wielu podr cznikach na podstawie intuicji jest b dny. Nie jest 

prawd , e wzrost twardo ci kó  powoduje wzrost zu ycia szyn. Wyni-

ki bada , które zostan  przytoczone w dalszej cz ci niniejszego arty-

ku u wskazuj , przy takiej samej technologii wytwarzania (odlewanie 

staliwa pod ci nieniem) wzrost twardo ci kó  powoduje zmniejszenie 

ciernego zu ycia szyn.

2. Badania do wiadczalne zu ycia kó  i szyn kolejowych

Porównawcze badania zu ycia dwóch typów szyn (Mittal Steel Po-

land i ThyssenKrupp) przez ró nego typu ko a (ameryka skie i euro-

pejskie). Ze wzgl du na trudno ci w przeprowadzeniu bada  zu ycia

na okr gu do wiadczalnym w migrodzie, lub innym torze do wiad-

czalnym badania przeprowadzono na stanowisku EMS 60 znajduj -

cym si  w Instytucie Kolejnictwa, które by o uprzednio wykorzystywa-

ne do bada  zu ycia skorugowanych szyn o ró nej twardo ci opisa-

nych w pracach [1], [2]. Przed przyst pieniem do prób na stanowisku 

badawczym przeprowadzono wymienione uprzednio badania w as-

no ci mechanicznych szyn i kó . Symuluj c zachowanie si  uk adu

ko o-szyna tak jak w rzeczywisto ci przy je dzie we wzgl dnie cias-

nym uku ustawiano ko a pod k tem nabiegania równym 1,5 stop-

nia (w ukach k t nabiegania osi ga nawet warto  ponad 2 stopnie). 

Przy posuwisto-zwrotnym ruchu wzgl dnym szyny i ko a obci enie

pionowe wywierane by o tylko podczas ruchu w jedn  stron , o do-

datnim k cie natarcia, co powodowa o równomierne zu ycie ko a na 

ca ym obwodzie. Ka de z kó  poddane by o jednakowemu obci eniu

przez100 000 cykli. Odpowiednie pomiary zu ycia profi li kó  i szyn 

przeprowadzane by y po 25 000, 50 000 oraz po 100 000 cykli. Ob-

ci enie pionowe przyj to równe 55 kN – co stanowi o maksymalne 

obci enie stanowiska badawczego ze wzgl dów wytrzyma o ciowych.

W realnych warunkach takie obci enie odpowiada przypadkowi pu-

stego wagonu. W celu wyeliminowania przypadkowych wyników zu-
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ycia badano po trzy ko a ka dego typu w takich samych warunkach. 

Do badania zu ycia przyj to pi  ró nych typów kó  (ko a staliwne 

produkowane przez Amsted Rail klasy B, klasy C i ko a z materia u

ER7, ko a kuto-walcowane monoblokowe z materia u ER7 i obr czo-

wane produkcji Huty Bankowej). Schemat uk adu ko o-szyna podano 

na rys. 1 zaznaczaj c strza k  kierunek ruchu pod obci eniem. Ruch 

powrotny odbywa si  ka dorazowo po odci eniu. Widok stanowiska 

badawczego EMS 60 podano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat uk adu ko o-szy-
na. Strza ka oznacza kierunek ru-

chu pod obci eniem 55 KN

Rys. 2. Stanowisko EMS 60 do ba-
dania oddzia ywania ko a z szyn

Wyniki pomiaru zu ycia szyn przez poszczególne typy kó  mierzone 

w trzech miejscach oddalonych o 200 mm po u rednieniu podane zo-

sta y w tablicy 1.

Porównanie zu ycia szyn wspó pracuj cych z ko ami staliwnymi 

produkcji Amsted Rail wykaza o, e mniejsze zu ycie szyn wyst -

pi o w przypadku wi kszej twardo ci kó  staliwnych, tzn. 1,26 mm 

w przypadku najtwardszych kó  klasy C zawieraj cych najwi cej w -

gla, nast pnie nieco wi ksze zu ycie wynosz ce 1,42 mm wyst pi o
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dla bardziej mi kkich kó  klasy B oraz zu ycie 1,46 mm w przypadku 

kó  z materia u ER7.

Tablica 1. rednia warto  zu ycia szyny dla ró nych typów kó  podda-
nych badaniom

Typ ko a Kod ko a
rednie zu ycie szyny

(mm)
UIC Standard ER7 B5.1/10 3.86
Obr czowane B4.1/10 3.33
Klasa ER7 B8.1/10 1.46
Klasa B B7.1/10 1.42
Klasa C B6.1/10 1.26

W przypadku kó  kuto-walcowanych monoblokowych i kó  obr -

czowanych stwierdzono znacznie wi ksze (ponad dwukrotnie) zu y-

cie szyn, co potwierdza nieprawid owo  powszechnego pogl du, e

twardsze ko a zu ywaj  szyny bardziej ani eli bardziej mi kkie.

Tablica 2. rednia warto  zu ycia ró nych typów kó  wspó pracuj cych
z szynami

Typ ko a Kod ko a rednie zu ycie ko a (g)
UIC Standard ER7 B5.1/10 898
Obr czowane B4.1/10 811
Klasa ER7 B8.1/10 350
Klasa B B7.1/10 334
Klasa C B6.1/10 292

Porównanie zu ycia kó  kolejowych wspó pracuj cych z szynami 

produkcji Mittal Steel Poland i ThyssenKrupp podano w tablicy 2. 

Brak by o w literaturze wyników takich bada . Podano je poraz pierw-

szy na wiatowym kongresie bada  kolejowych WCRR w Lille w bie -

cym roku [3]. Wyniki pomiaru zu ycia kó  wskazuj  dobitnie, e ko a

zu ywaj ce bardziej szyny ulegaj  same wi kszemu zu yciu. Dotyczy 

to zarówno stalowych kó  kuto-walcowanych jak i kó  staliwnych od-

lewanych pod ci nieniem. Ponadto mo na zauwa y , e europejskie, 

stalowe ko a kuto-walcowane zu ywaj  si  trzykrotnie bardziej ani eli

ko a staliwne odlewane pod ci nieniem produkcji Amsted Rail. Pod-

czas bada  stwierdzono nieznacznie wy sz  odporno  szyn produkcji 

ThyssenKrupp na zu ycie ani eli szyn krajowych (dostarczonych przez 

PLK). Kilkuprocentowa ró nica zu ycia wyst pi a przy oddzia ywa-

niu ze wszystkimi rodzajami kó .
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Poza zu yciem kó  i szyn przeprowadzono badania uzupe niaj ce,

które dotyczy y pomiarów twardo ci, napr e  w asnych, pomiaru 

sztywno ci kontaktowej, sztywno ci tarcz kó  oraz bada  defektosko-

powych szyn. Badania szyn i kó  w przeci gu 100 000 cykli nie wy-

kaza y istotnego wzrostu napr e  w asnych ani p kni . Jest to zbyt 

ma a liczba cykli aby odpowiedzie  na pytanie dotycz ce p kni  lub 

inicjacji p kni . Ta kwestia wymaga dalszych bada .

Pomiary sztywno ci kontaktowej i sztywno ci tarcz kó  zrealizowa-

no wykorzystuj c do tego celu równie  stanowisko EMS 60. Badania 

tych parametrów zrealizowano wykorzystuj c równie  do tego celu 

stanowisko EMS 60. Wyniki pomiarów b d  przydatne do symulacji 

zu ycia szyn skorugowanych (z falistym zu yciem) oraz oceny wp ywu

typu kó  na oddzia ywanie dynamiczne pojazdu na tor (si y kontakto-

we).

3. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy/tor

Badania zu ycia kó  i szyn na stanowisku EMS 60 mia y cha-

rakter quasi-statyczny. Ze wzgl dów ekonomicznych uzupe niono 

je badaniami dynamiki oddzia ywania pojazdu szynowego z torem 

wykonanymi za pomoc  symulacji komputerowej. Aby takie badania 

przeprowadzi , konieczne by o do wiadczalne wyznaczenie pewnych 

parametrów charakteryzuj cych ko a, które s  wymagane do symu-

lacji. Poza parametrami materia owymi i wspó czynnikiem tarcia 

(jednakowym dla wszystkich typów kó ) s  to: sztywno  kontak-

towa ka dej pary ko o-szyna oraz sztywno  tarczy ka dego typu 

ko a. Na rys. 3a przedstawiono schematycznie mierzone odleg o ci 

umo liwiaj ce okre lenie ww. parametrów. Nale y zauwa y , e je-

li oznaczy  przez: c
k

- sztywno  ko a, c
t

- sztywno  tarczy i c
c

-

sztywno  kontaktow  to zachodzi nast puj cy zwi zek:

1/c
k
=1/c

c
 + 1/c

t
(1)
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Rys. 3a. Schemat pomiaru odleg o ci umo -
liwiaj cych wyznaczenie sztywno ci ko a

fi rmy Amsted Rail

Rys. 3b. Kszta t tarczy 
ko a staliwnego

Sztywno  kontaktowa mierzona jest w przypadku kontaktu 

w punkcie (A), w przypadku du ego k ta nabiegania punkt kontakto-

wy zmienia po o enie przechodz c do punktu (B) na obrze u ko a.

Rys. 4. Uk ad ko o-szyna o kontakcie na obrze u w przypadku du ego
k ta nabiegania (rys. 1)
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Pomiar sztywno ci kontaktowej w tym przypadku jest utrudniony 

ale mo e by  oszacowany po wykorzystaniu teorii Hertza. Nale y zwró-

ci  uwag  na fakt, e nawet w przypadku pionowego obci ania ko a

na skutek asymetrii wie ca i tarczy ko a nast puje skr cenie wie -

ca w p aszczy nie ko a co zmienia miejsce kontaktu na kole i szynie. 

Podobne zjawisko zachodzi je eli uwzgl dnimy skr canie si  szyny. 

Aproksymacj  przyk adowych wyników pomiaru sztywno ci ca ego

ko a c
k

ilustruje rys. 5. Cech  charakterystyczn  ilustrowanych wy-

ników pomiarów jest to, e podczas obci enia ko a przemieszczenia 

wie ca po stronie obrze a s  przeciwnie skierowane ani eli po stronie 

bez obrze a. U rednienie ju  aproksymowanych warto ci jest mo li-

we, ale nie uwzgl dnia si  wówczas zmiany lokalizacji kontaktu na 

kole i szynie. Pierwsz  prac  po wi con  omówieniu tego efektu jest 

[4]. Aby wspomniane zjawisko omówi  pe niej wymagane s  dalsze 

badania przemieszcze  przy obci eniu poprzecznym lub z o onym.

Rys. 5. Przemieszczenia po stronie obrze  i przeciwnej stronie wie ca
ko a [4]
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4. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy- tor

Maj c na uwadze dynamiczne oddzia ywanie ko a z szyn  o zu yciu

falistym zwanym falami po lizgowymi wyst puj cym w torach zakrzy-

wionych na odci onej szynie wykorzystano wyznaczone w sposób 

uprzednio zilustrowany parametry kó  do oceny zale no ci przeci e

dynamicznych od rodzaju kó .

Rys. 6. Schemat modelu wózka wagonu u ytego do symulacji dynamiczne-
go oddzia ywania z torem

Rys. 7. Nierówno ci szyny i przemieszczenie rodka ko a (po lewej) oraz 
si a kontaktowa (po prawej) w przypadku amplitudy falistego zu ycia a= 

0,01 mm przy pr dko ci 10, 50 i 100 km/godz. [5]
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Na wykresach przedstawionych na rys. 7 ilustrowany jest przypa-

dek symulacji oddzia ywania pojedynczego ko a z szyn  o amplitudzie 

falistego zu ycia a = 0,01 mm i d ugo ci fali 50 mm. Wida , e ju  przy 

pr dko ci 50 km/godz. nast puje odrywanie ko a od szyny i znaczne 

dynamiczne przeci enie. W naszym przypadku do symulacji kom-

puterowej oddzia ywania wózka wagonu towarowego z torem o szy-

nach europejskich 60 E1 przyj to przypadek, w którym jedna z szyn 

ma na powierzchni tocznej o d ugo ci 1 m korugacj  (faliste zu ycie)

o amplitudzie i d ugo ci fali zwykle spotykanych w ukach torów, nie 

zakwalifi kowanych do szlifowania, tj. a = 0,010, 0,020 i 0,030 mm,

l = 100 mm. Pr dko  jazdy przyjmowano w granicach 20 – 100 km/

godz. Badano si y dynamicznego oddzia ywania przedniego i tylnego 

ko a wózka wagonu oddzia uj cego ze skorugowan  szyn  przyjmuj c

kolejno parametry sztywno ci uzyskane z wcze niej wspomnianych 

pomiarów. W celu symulacyjnej oceny si  oddzia ywania uk adu ko o

szyna i zu ycia szyny wykorzystano zmodyfi kowanego w IPPT PAN 

programu profesjonalnego „Simpack”.

Podane w [4] wyniki symulacji wskazuj , e nawet przy ma ej am-

plitudzie korugacji (30 m) i ma ej pr dko ci (50 km/godz.) nast puje

istotny, wynosz cy ponad 100% wzrost dynamicznych si  kontakto-

wych. Maksymalny wzrost si  wyst puje w przypadku kó  monoblo-

kowych, kuto-walcowanych UIC. Oko o 5% mniejsze si y wyst puj

w przypadku kó  staliwnych klasy B produkcji Amsted Rail. Si y, oko-

o 10% mniejsze, ani eli w przypadku kó  monoblokowych wyst puj

w przypadku kó  staliwnych klasy C produkcji Amsted Rail, dalsze 

miejsce zajmuj : ko o staliwne produkcji Amsted Rail z materia u

ER7 i ko o obr czowane z nadwy k  dynamiczn  oko o 30% mniejsz .

Mo na zatem stwierdzi , e twardo  nie jest czynnikiem decyduj -

cym. Istotne s  parametry sztywno ci.

Znajomo  si  kontaktowych i po lizgów umo liwia oszacowanie in-

tensywno ci zu ycia szyn w procesie toczenia si  ko a. Intensywno

t  mo na wyrazi  nast puj cym wzorem:

I
w

= |Cx*Tx| + |Cy*Ty| (2)
gdzie:

Cx – po lizg wzd u ny,

Cy – po lizg poprzeczny, 

Tx - si y kontaktowe wzd u ne,

Ty - si y kontaktowe poprzeczne.
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W wyniku symulacji zu ycia przy parametrach, przy których 

generowany jest przebieg si  otrzymujemy zmian  intensywno ci 

zu ycia, która jest nieporównywalnie wi ksza ani eli w przypadku 

amplitudy 10 m i pr dko ci 80 km/godz., ale kolejno  kó  jest 

taka sama. Najwi ksza intensywno  zu ycia wyst puje w przy-

padku monoblokowych kó  kuto-walcowanych UIC, dalsze miejsca 

zajmuj  tak jak poprzednio: ko a staliwne klasy B – 20% mniejsza, 

staliwne klasy C -30% i ko a z materia u ER7 -50% [9].

Rys. 8. Przekrój wie ca ko a staliwnego z ukszta towaniem ziaren

Ze wzoru (2) wynika, e w przypadku identycznego wspó czynnika

tarcia i parametrów materia owych oraz w przypadku takich samych 

obci e  zu ycie powinno by  równie  identyczne. Wydaje si  jednak, 

e bardzo istotn  jest kwesti  jest struktura materia u, a w szczegól-

no ci orientacja ziaren. W ko ach staliwnych odlewanych po ci nie-

niem wytwarzanych przez Amsted Rail s  one usytuowane wzd u nie i 

prostopadle do powierzchni tocznej kó . Ma to zdaniem autora istotne 

znaczenie.

5. Podsumowanie

W zrealizowanych badaniach stworzono warunki laboratoryjne, 

w których badania umo liwi y analiz  porównawcz  oddzia ywania

ró nych par ko o-szyna. Porównano dzia ania na szyny kó  o ró nej
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twardo ci i ró nej technologii wytwarzania. Badania przeprowadzo-

ne zosta y w Instytucie Kolejnictwa, Instytucie Podstawowych Prob-

lemów Techniki PAN i Politechnice Krakowskiej, która niezale nie od 

w asnych bada  koordynowa a ca y projekt.

Badania symulacji komputerowej si  kontaktowych wagonu towa-

rowego z torem o jednej szynie z falistym zu yciem (korugacj ) wy-

kaza y, e najwi ksze si y i najwi ksze zu ycie szyn i kó  wyst puje

w przypadku monoblokowych kó  kuto-walcowanych wg. UIC. Z kó

staliwnych najmniejsze si y wyst puj  w przypadku kó  z materia u

ER7 i kó  klasy C.

Badania zu ycia kó  przeprowadzone na stanowisku badawczym 

EMS 60 w Instytucie Kolejnictwa odwzorowuj ce prac  ko a w uku z 

k tem nabiegania 1,5 stopnia przy 100 000 cykli obci enia pionowe-

go si  55 kN wykaza y, e najtwardsze ko a staliwne zu ywaj  szyny 

ponad dwukrotnie mniej ani eli ko a kuto-walcowane, przy czym naj-

lepsze wyniki zarówno pod wzgl dem zu ycia szyn jak i kó  uzyskano 

dla kó  Amsted Rail klasy C. Zatem mo na jeszcze raz stwierdzi : po-

gl d, e ko a twardsze bardziej zu ywaj  szyny jest b dny.

Badania napr e  w asnych i badania defektoskopowe wykonane 

na szynach nowych i po badaniach zu ycia nie wykaza y istotnych 

zmian co potwierdza poprawno  przyj tych parametrów bada .
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ON DYNAMICAL INTERACTION AND WEAR 
OF WHEEL- RAIL SYSTEM

Summary
The paper is devoted to description of comparative investiga-

tion of wear and dynamical loadings of wheel-rail system for fi ve 

types of wheels. Using EMS 60 stand by angle of attack equal 

1,5 degree simulating curved track each wheel was subjected to 

100 000 cycles of loading. Dynamical study of vehicle–track inte-

raction with corrugated rail was performed using cast wheels and 

forget-rolled wheels of various hardness and stiffness. It is poin-

ted out that the hardness of wheels is not a parameter responsible 

for wear of rails and track degradation.

Keywords: wear, EMS 60, wheel/rail system, computer simu-

lation, rolling contact


