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Streszczenie 

Autorzy niniejszego artykułu analizują zużycie profilu kół towarowego wagonu. 

Tematyka takich zagadnień jest bardzo istotna ponieważ liczba wagonów towarowych 

ma znaczący udział wtransporcie kolejowym i problem zużcia kół takich zestawów 

wciąż nie jest rowiązany. Zestawy kołowe mają swoją podatności [1], która znacząco 

ma wpływ na dynamikę wagonu Przykałdem mogą być prace [2-4], w których autorzy 

badali takie przypadki. W pracy rozpatrywano możliwe przyczyny nierównomiernego 

zużycia kół zestawów kołowych w wagonach towarowych, będące wynikiem 

nierównomiernego luzu między obudową łożyska zestawów kołowych a ramą wózka. 

Różnice takie często występują w wyniku nie poprawnego montażu zestaw po ich 

regeneracji.  

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na rzeczywistym 

wagonie towarowym oraz identyfikacji zużyć i geometrii elementów pojazdu przed i po 

montażu zestawów po regeneracji. Po zidentyfikowaniu zużycia profili kół oraz 

niedokładności montażu zestawów kołowych wywołanych niesymetrycznymi luzami 

między obudową łożyska a rama wózka Y25 poszczególnych zestawów 

przeprowadzono badania numeryczne. Badania te przeprowadzono na modelu wagonu 

towarowego z uwzględnieniem geometrii wózka Y25. Przy użyciu tego modelu 

analizowano dynamikę i stabilność towarowego wagonu, w którym występuje skoszenie 

zestawów kołowych. Skoszenie to odpowiada niesymetrycznej wartości luzu między 

obudową łożyska zestawów kołowych a ramą wózka. Wykonano symulacje zużycia 

profilu koła kolejowego wywołanego taką geometria zamocowania zestawu kołowego. 

Przedstawione badania pokazały kluczowy wpływ różnego luzu między obudowa 

łożyska a ramą wózka po obu stronach wózka, na nierównomierne zużycie profili kół 

zestawów kołowych. Uzyskane rezultaty wskazują na potrzebę wykonania dalszych 

szczegółowych badań w celu walidacji podejścia użytego do badań. Uzyskane rezultaty 

badań mogą poprawić technologię wykonywania napraw takich konstrukcji oraz 

poprawić warunki utrzymania taboru kolejowego, równocześnie redukując koszty 

regeneracji kół.  
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