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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wyniki kolejnego etapu prac Katedry Transportu Szynowego Politechniki 
Śląskiej dotyczących badania, modelowania i weryfikacji zjawisk termicznych i mechanicznych układu 
koło kolejowe – klocek hamulcowy (KKH) zachodzących w czasie hamowania pociągu. W publikacji 
zawarto rozkłady temperatur układu KKH uzyskane w trakcie badań wykonanych wg karty 541-4 UIC na 
stanowisku bezwładnościowym przy wykorzystaniu dodatkowej aparatury pomiarowej. 
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A b s t r a c t  

The paper present result of following step of works conducted by Department of Railway Engineering 
Silesian University of Technology concerned research, modelling and verification of thermal and 
mechanical of railway wheel – brake shoe (KKH) conducted during train braking. In this publication 
include thermal field of KKH subsystem obtained from research conducted according 541-4 UIC card on 
inertial stand with using additional measurement system. 
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1. Wstęp 

Jednym z podstawowych elementów mających szczególnie istotny wpływ na bez- 
pieczeństwo w transporcie szynowym jest układ hamulcowy. Jego najprostsza forma, tj. 
para cierna klocek hamulcowy – koło, stosowana jest niezmiennie od samego początku 
istnienia kolei. Pierwsze hamulce kolejowe oraz tramwajowe wyposażone były w klocki 
hamulcowe wykonane z twardego impregnowanego drewna – rys. 1. 

 

 
 

Tego typu klocki hamulcowe nie powodowały nadmiernego nagrzewania się kół i nie 
powodowały uciążliwego hałasu, jednak charakteryzowały się niską trwałością i nie mogły 
być stosowane dla dużych mas hamujących. Kolejna generacja klocków hamulcowych 
wykonana była z żeliwa szarego, które po wzbogaceniu o jeden procent fosforu (stąd 
oznaczenie P10) charakteryzowało się znacznie lepszą trwałością kosztem zwiększenia 
intensywności iskrzenia oraz całym zestawem wad, spośród których najczęściej wymienia 
się hałas. To właśnie charakterystyczny pisk hamowania o częstotliwości 1 [kHz] genero- 
wany najintensywniej przy prędkości ok. 40 [km/h] był głównym powodem stopniowego 
wycofywania z eksploatacji tego typu klocków hamulcowych i zastępowania go 
materiałami kompozytowymi. Wstawki hamulcowe wykonane z żeliwa P10 ze względu na 
niski współczynnik tarcia 0,8–1,2 [–] posiadają oznaczenie LL. Zamienniki wstawek 
żeliwnych wykonane z tworzyw kompozytowych mają zbliżoną wartość średnią 
współczynnika tarcia (typ LL i L), lecz ich charakterystyka jest liniowa w całym zakresie 
prędkości hamowania. W przypadku wstawek żeliwnych wraz ze spadkiem prędkości 
dochodziło do wzrostu współczynnika tarcia, co maszyniści kompensowali tzw. odpusz- 
czaniem, powodując zmniejszenie nacisku wstawek na koło. 

Nowo budowane pojazdy z układami klockowymi wyposaża się wyłącznie we wstawki 
hamulcowe wykonane z tworzyw kompozytowych o znacznie wyższym współczynniku 
tarcia ok. 0,4 [–] i oznacza jako typ K. 

Przedstawiona w znacznym skrócie historia wstawek hamulcowych wskazuje na fakt 
zastępowania wstawek o mniejszej trwałości i skuteczności hamowania, wstawkami wy- 
konanymi z materiałów, które pozwalają sprostać obciążeniom termicznym i mechanicz- 
nym pojazdów, w których istnieje ciągła tendencja do zwiększania masy i prędkości ruchu, 
a co za tym idzie również energii wytracanej podczas hamowania. 

Rys. 1. Widok wstawki hamulcowej wykonanej 
z impregnowanego drewna 

Fig. 1. View o brake shoe made from impregnated 
wood 
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Dogłębna analiza literatury wykazała, że pomimo historii klocków hamulcowych 
sięgającej początków kolei, temat analizy zjawisk zachodzących podczas hamowania po-
ciągu w układzie koło kolejowe – klocek hamulcowy (KKH) nie jest opracowany w sposób 
precyzyjny, a opracowane modele analityczne i numeryczne nie wynikały z analizy pod-
stawowych zjawisk i dowodów matematycznych, a były jedynie aproksymacją uzyskanych 
wyników doświadczalnych w ograniczonym zakresie zastosowania. Brak jednoznacznych 
modeli analitycznych i numerycznych wynika ze znacznej złożoności zjawisk zacho-
dzących w parze ciernej koło – klocek hamulcowy. 

Siła tarcia powstająca w trakcie hamowania jest zależna od wielu parametrów, a gene-
rowane ciepło powoduje sprzężenie zjawisk mechanicznych ze zjawiskami termicznymi, 
włącznie z ciągłą zmianą geometrii obszarów styku. Do wymienionych zjawisk dochodzą 
zjawiska dynamiczne powodujące dodatkowe zmiany stref kontaktu w badanym układzie. 
Biorąc pod uwagę liczbę wielkości niezbędnych do opisania każdej grupy zjawisk oraz 
własności materiałowych elementów układu hamulcowego i własności otoczenia (pamię-
tając, że prawie wszystkie z opisanych własności zmieniają swoją charakterystykę w funk-
cji temperatury), uzyskuje się właściwy obraz złożoności analizowanego problemu. 

Dlatego też opracowywane do tej pory modele analityczne i numeryczne obejmowały 
próbę opisania bądź wyłącznie zjawisk mechanicznych [9], bądź zjawisk termicznych, nie 
obejmując całościowo złożoności problemu [1, 2]. Jednocześnie analiza literatury wyka-
zała, że wiele z własności materiałowych, głównie własności termicznych materiału 
i układu nie była wyznaczona dla badanych elementów (posiłkowano się danymi dla po-
dobnych materiałów). Jednocześnie, dostępne w literaturze dane dotyczące np. współczyn-
nika konwekcji, wskazywały na stosowanie przez autorów publikacji wartości różniących 
się nawet o rząd wielkości. Jednocześnie opracowywane numeryczne dawały znaczne roz-
bieżności wyników w porównaniu z wynikami badań eksperymentalnych. 

Z tego powodu, realizując kolejny etap prac podjętych w Katedrze Transportu Szynowego 
Politechniki Śląskiej w kierunku identyfikacji, oceny i modelowania zjawisk zachodzących 
w układzie KKH, a następnie optymalizacji parametrów eksploatacyjnych wstawek hamulcowych, 
niezbędne było przeprowadzenie wielu badań eksperymentalnych, których wyniki dawałyby moż-
liwość weryfikacji rezultatów badań numerycznych. Prace te były poprzedzone znaczą ilością 
badań na stanowiskach trybologicznych oraz na autorskim stanowisku do wyznaczania własności 
termicznych materiałów w podwyższonych temperaturach. W ramach wcześniejszych prac wy-
znaczono również rozkład współczynnika konwekcji w otoczeniu układu KKH. 

2. Badania układu KKH na stanowisku bezwładnościowym 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badań układu KKH z zachowaniem wy- 
magań karty 541-4 UIC oraz potrzebę dodania znacznej liczby dodatkowych urządzeń 
pozwalających na prowadzenie długotrwałych pomiarów zjawisk termicznych, mechanicz- 
nych i aerodynamicznych, badania te przeprowadzono na stanowisku bezwładnościowym 
Uniwersytetu Technicznego w Żylinie. 

Badania przeprowadzono na kole monoblokowym symetrycznym o średnicy tocznej  
870 [mm] i profilu UIC produkcji Bohumin wykonane z materiału R7T. Do badań wyko- 
rzystano dwie wstawki hamulcowe o długości 0,32 [m] wykonane z żeliwa P10 w układzie 
Bgu. Zdjęcie stanowiska bezwładnościowego homologowanego przez UIC przedstawione 
zostało na rys. 2. 
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Rys. 2. Widok ogólny stanowiska bezwładnościowego skali rzeczywistej w Żylinie 

Fig. 2. Overall view of real scale inertial stand in Żylina 
 
Głównym elementem badań było określenie rozkładu temperatury wewnątrz i na po- 

wierzchni wstawki hamulcowej oraz koła kolejowego. W tym celu zewnętrzne powierzch- 
nie układu KKH objęte były obszarem rejestracji kamery termowizyjnej podłączonej do 
komputera PC. Poza rejestracją rozkładu temperatur powierzchni badanego układu mie- 
rzono również rozkład temperatury wewnątrz wstawki hamulcowej. Pomiar ten zrealizo- 
wano z wykorzystaniem 16 termopar umieszczonych w otworach nawierconych we wstaw- 
ce hamulcowej – rys. 3. Ponadto zgodnie z zaleceniami karty 541-4 UIC rejestrowa- 
no również temperaturę koła w trzech punktach umieszczonych 9 [mm] pod powierzchnią 
toczną koła. W trakcie zahamowań mierzono również rozkład prędkości strugi powietrza  
w otoczeniu układu KKH. 

Badania zjawisk termicznych w układzie koło kolejowe – klocek hamulcowy umożli- 
wiły uzyskanie rzeczywistych rozkładów temperatur, a tym samym stanowiły podstawę do 
weryfikacji realizowanych modeli numerycznych. 

 
 
 

 
Rys. 3. Widok układu KKH wraz ze wstawką pomiarową zaopatrzoną w 16 termopar 

Fig. 3. View of Wheel – brake shoe system with brake shoe supplied in 16 thermocouples 
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Zmierzone i zarejestrowane zmiany temperatury elementów układu (rys. 4) oraz zare- 
jestrowany rozkład prędkości strugi powietrza w otoczeniu badanego układu pozwoliły na 
możliwie pełne odwzorowanie zachodzących zjawisk termicznych z uwzględnieniem od- 
dawania ciepła przez konwekcję. 

 

 
Rys. 4. Pole obrazu kamery termowizyjnej i HD wraz z układem rejestracji obrazu 

Fig. 4. Location of thermovision camera with picture rekorder system and camera HD 
 
W pierwszej kolejności wykonano pomiar rozkładu prędkości strugi powietrza w oto- 

czeniu badanego koła kolejowego na stanowisku bezwładnościowym, przy pomocy ane- 
mometrów. Badania te wykonane były w celu umożliwienia przeliczenia rozkładu pręd- 
kości na rozkład współczynnika konwekcji, co w dalszym etapie prac pozwoliło na zadanie 

 

 
Rys. 5. Rozkład temperatury elementów układu KKH bezpośrednio  

po czasie hamowania długotrwałego 1080 [s] 
Fig. 5. Thermal field of KKH system past long time cracking 1080 [s] 
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tego rozkładu jako warunku brzegowego do modelu MES. Kolejnym etapem badań było 
wykonanie pomiaru rozkładu temperatury układu KKH dla różnych warunków zahamowań 
– zgodnie z kartą 541-4 UIC. Wybrano wiele zahamowań do zatrzymania z prędkości 30, 
60, 90 i 120 [km/h] oraz hamowanie długotrwałe symulujące zjazd z góry Gothard. Wy- 
brane hamowanie długotrwałe jest hamowaniem, które w największym stopniu obciąża ter- 
micznie układ KKH. Przykładowy uzyskany rozkład temperatury układu elementów KKH 
dla zahamowania długotrwałego przedstawiono na rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Wykres zmian temperatury koła (9 mm pod powierzchnią toczną)  

w czasie hamowania długotrwałego 
Fig. 6. Thermal field changes (9 mm under tread surface) during long time braking) 

 

Przedstawiony na rys. 6 wykres zmian temperatury stanowi średnią pomiaru w przed- 
stawionym czasie z trzech termopar umieszczonych 9 [mm] pod powierzchnią toczną ba- 
danego koła. 

3. Analiza uzyskanych wyników 

Przeprowadzone badania doświadczalne na stanowisku bezwładnościowym wielkości 
rzeczywistej oraz wykonany w ramach wcześniejszych prac Katedry Transportu Szyno- 
wego model numeryczny układu KKH, pozwoliły na porównanie otrzymanych wyników  
i uzyskanie informacji dotyczących zjawisk termicznych i mechanicznych zachodzących  
w czasie hamowania. 

Po przeanalizowaniu wykresu 7 można zauważyć, że pomimo znacznych wahań tem- 
peratury w wybranych punktach koła zbieżność z wynikami numerycznymi jest zado- 
walająca. Największe różnice stwierdzono dla czasu 180 sekund hamowania i wyniosły  
one 36,5 [°C]. Różnice te wynikają głównie z konieczności uwzględnienia rozkładu współ- 
czynnika konwekcji w otoczeniu układu KKH oraz nieuwzględnienia w modelu nume- 
rycznym zmian współczynnika tarcia w czasie hamowania, a jedynie założenia jego war- 
tości średniej. Możliwe jest jednak uwzględnienie wpływu zmian tych wielkości, przez 
uzależnienie otrzymanych podczas badań doświadczalnych rozkładów prędkości po- 
wietrza i przeliczeniu ich na zmiany rozkładu współczynnika konwekcji. 

Badania wykonane na stanowisku bezwładnościowym wielkości rzeczywistej pozwoliły 
na przeprowadzenie prób hamowania dla pełnego zakresu obciążeń i warunków eksplo- 
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atacyjnych. Badania te umożliwiły również określenie przydatności eksploatacyjnej ba- 
danych wstawek hamulcowych i pozwoliły na otrzymanie zmian wartości i rozkładu tem- 
peratury zarówno we wstawce, jak i w kole kolejowym. Umieszczenie szesnastu termopar 
we wstawce hamulcowej umożliwiło wykonanie pomiaru, rejestracji, a następnie wizua- 
lizacji i analizy uzyskanych wyników badań w autorskim programie TMP. Wyznaczenie 
zmian temperatury w szesnastu punktach pomiarowych wstawki hamulcowej pozwala na 
uzyskanie informacji o zjawisku przepływu ciepła we wstawce hamulcowej oraz umożliwia 
 

 
Rys. 7. Porównanie zmian temperatury w wybranym punkcie wieńca koła  

dla badań doświadczalnych i numerycznych 
Fig. 7. Comparison of temperature changes in chosen point in wheel rim  

for experimental and numerical research 
 
określenie zmian stref kontaktu koło-klocek hamulcowy w czasie hamowania w różnych 
warunkach eksploatacyjnych (co szczegółowo opisano we wcześniejszych pracach auto- 
rów). Przeprowadzenie badań stanowiskowych z jednoczesnym pomiarem rozkładu tem- 
peratury w układzie KKH pozwala na weryfikację modeli numerycznych dla warunków 
eksploatacji analogicznych do warunków przyjętych w trakcie analizy numerycznej. Uzys- 
kane wyniki pozwalają jednocześnie na walidację modeli numerycznych i zwiększenie do- 
kładności uzyskiwanych wyników. 

 

 
Praca realizowana w ramach projektu badawczego Katedry Transportu Szynowego Politechniki 
Śląskiej pt: „Badanie, modelowanie i weryfikacja zjawisk termicznych z optymalizacją konstrukcji 
elementów układu koło – klocek hamulcowy (zgodnie z nowymi zaleceniami i normami euro- 
pejskimi)” nr 4 T12C 026 30. 
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