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Streszczenie 

Referat zawiera omówienie wybranych zagadnień dynamicznych związanych  

z kinematycznym wymuszeniem od usterek toruwpływającym nadegradację elementów 

pojazdów szynowych oraz rozwój uszkodzeń infrastruktury [1,2]. Wskazano zjawiska, które 

mogą być przyczyną dużych obciążeń współdziałającego ze sobą układu pojazd-tor oraz 

zagrożenia wypadkami spowodowanymi zmęczeniem materiału elementów takiego układu. 

Podano przyczyny powstawania i rozwoju pęknięć szyn i osi zestawów kołowych. 

Przedstawiono przykłady badań doświadczalnych wskazujących na występowanie obciążeń 

dynamicznych znacznie przekraczających obciążenia statyczne spowodowane 

oddziaływaniem pojazdu [3,4] i jego układu napedowego. Omówiono i zamieszczono  

w pracy wyniki badań teoretycznych uzyskanych z numerycznego modelu napędu pociagu  

z uwzględnieniem elektromechanicznych spręgnięć pomiędzy silnikiem a zestawem kołowym 

[5]. Model ten pozwolił na analizę niekorzystych drgań skrętnych zestawu kołowego 

towarzyszących podczas przejazdu przez szczeliny w pojedynczym toku szynowym toru. 

Prezentowane w pracy wyniki odniesiono do badań eksperymentalnych [6]. W pracy 

przedstawiono również zagadnienia dynamiczne związane z samowzbudnością wskazujące na 

zjawiska, które mogą być przyczyną dużych obciążeń osi zestawów kołowych [7,8], jak 

również toru i ich degradacji oraz uszkodzeń zmęczeniowych tych osi. Zasygnalizowane 

zostały prawdopodobne przyczyny powstawania wielokrotnie większych od powszechnie 

uznawanych obciążeń szyn kołami kolejowymi. Podano kilka przykładów eksperymentalnego 

zbadania dynamicznego oddziaływania zestawów kołowych z torem będącego alternatywnym 

podejściem do kinematycznego wyjaśniania tego zjawiska [1,2,7]. 
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