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Wpływ naprężeń własnych 
na wytrzymałość ramy wózka

Naprężenia w łasne powstaj ą podczas 
większości operacji technologicznych, 
a ich warto ść i rozk ład w g łąb materia łu 
znacząco wp ływaj ą na wytrzyma łość
zmęczeniow ą, zużycie itp.
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Wpływ naprężeń własnych na wytrzymałość ramy 
wózka

Naprężenia w łasne powstaj ą podczas: 

� niejednorodnego nagrzewania lub chłodzenia 
(np. spawania), 

� zabiegów obróbki plastycznej, 

� przemian fazowych, 

� mechanicznej obróbki powierzchni (toczenie, 
szlifowanie, frezowanie, polerowanie itd.), 

� odlewania i krzepni ęcia metali i stopów, 

� nanoszenia pokry ć elektrolitycznych, monta żu 
konstrukcji i ich eksploatacji.
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Wpływ napr ężeń własnych na wytrzymało ść
ramy wózka

Metody pomiaru napr ężeń własnych:
� Przy u życiu dyfraktometrów rentgenowskich 

� Metodą Barkhausena za pomoc ą sondy 
z wiruj ącym polem magnetycznym

� Metoda usuwania warstw w technologicznych 
warstwach wierzchnich

� Badania ultrad źwiękowe

� Przy u życiu tensometrów
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Wpływ napr ężeń własnych 
na wytrzymało ść ramy wózka

W przypadku odkształcenia plastycznego słuszne są
zależności: 

∆U = L − Q oraz L > Q, gdzie:

L – praca związana z odkształceniem ciała, 

Q – ciepło wydzielone w tym procesie.

Część pracy, wykonanej w związku z odkształceniem ciała pozostaje w nim, 

i zwiększa energię wewnętrzną. 

∆U - nosi nazwę energii naprężeń własnych.
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W zależności od tego, 

czy wyst ępują naprężenia w łasne 

rozci ągające czy ściskaj ące, 

mog ą one zwi ększać

lub zmniejsza ć wytrzyma łość

zmęczeniow ą.

Wpływ napr ężeń własnych na wytrzymało ść
ramy wózka
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Wpływ napr ężeń własnych na wytrzymało ść ramy 
wózka

F1F5

F6F2

S3

Fot.1 Rama na stanowisku badawczym na którym wykonyw ano obci ążenia 

statyczne i zm ęczeniowe. 
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Oznaczenia 
sił wg. Fot.1  

 

obc 1, 
A01 

obc 2, 
A02 

obc 3, 
A03 

obc 4, 
A04 

obc 5, 
A05 

obc 6, 
A06 

obc 7, 
A07 

obc 8, 
A08 

obc 9, 
A09 

F1 
 

kN -123,4 -123,4 -154,2 -154,2 -92,8 -92,8 -61,8 -61,8 -100,0 

F2 
 

kN +103.4 +103.4 0 0 0 0 0 0 0 

S3 
 

mm -3,2 +3,2 -3,2 +3,2 -3,2 +3,2 -3,2 +3,2 0 

F5 
 

kN -154,2 -154,2 -123,4 -123,4 -61,8 -61,8 -92,8 -92,8 -100,0 

F6 
 

kN 0 0 +103.4 +103.4 0 0 0 0 0 

 

Tabela 1. Wartości sił działających na ramę

Wpływ napr ężeń własnych na wytrzymało ść

ramy wózka

PN-EN 13749:2011 Kolejnictwo – zestawy kołowe I wózki – Metody okre ślania

wymaga ń konstrukcyjnych ram wózków; Railway applications – Whee lsets and 

bogies – Metod of specifying the structural requirements o f bogie frames

UIC CODE 615-4 Motive power units – Bogies and running gear – bogie frame 

structure strength tests, p.6. 2nd edition, Februar y 2003.
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Wpływ naprężeń własnych na 
wytrzymałość ramy wózka

 

 
 

 
 

T9,   T27

T3, T11

T4, T5

Fot. 2 Rama przed rozpocz ęciem operacji wycinania tensometrów. Strzałki pokaz ują

lokalizacj ę tensometrów na których pó źniej wyznaczono napr ężenia własne. 
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 3 Tensometr naklejony na czołownicy. Kategoria  karbu E1.
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 4 Tensometr naklejony na czołownicy. Kategoria  karbu E1.
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 5 Tensometry naklejone w s ąsiedztwie wspornika odbijaka. Kategoria karbu. AB.
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 6 Tensometry naklejone na poprzecznicy. Katego ria karbu E1.
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 7 Tensometry naklejone na ostojnicy. Kategoria  karbu AB.
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

� Operację cięcia podzielono na cztery fazy z których każda składała się
z pojedynczych cięć. Do wyznaczania naprężeń własnych wykorzystano 
instalację tensometryczną wykonaną do badań zmęczeniowych. Ostatecznie 
naprężenia wyznaczono na 14 z  32 tensometrów naklejonych na ramie, 
pozostawiając je na możliwie najmniejszych elementach ramy tak aby można 
było założyć, że naprężenia własne panujące w ramie przed pocięciem 
całkowicie się uwolniły. 

� Następnie wartości naprężeń własnych dodano do naprężeń wynikających 
z obciążeń ramy. Czynność tą wykonano dla każdego z dziewięciu obciążeń
statycznych. Tak uzyskane wartości poddano obróbce przy użyciu programu 
służącego do opracowywania danych zarejestrowanych w trakcie obciążeń
statycznych. W ten sposób dla każdego punktu pomiarowego wybrano σmax, σmin
i obliczono: σm =(σmax + σmin):2  oraz obliczono wartości UF na podstawie 
zaleceń [5] oraz współczynniki bezpieczeństwa wg Goodmana zgodnie z 
dokumentem [3]. 
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

 
 

 
 

         Fot. 8. Faza 1 - rozcinanie ramy  
         – przecinanie czołownicy szlifierką kątową. 

 
 

Fot. 9. Faza 2 - rozcinania ramy – cięcie 
palnikiem. 
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wytrzymało ść ramy wózka

T17, T18 

T27T1, T2

T6, T7

T8, T24

Fot. 10. Fragment ramy w trakcie wycinania tensometrów Faza 2. Strzałki 

pokazują lokalizację tensometrów na których później wyznaczono naprężenia 

własne. 
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Tabela. 2. Naprężenia zarejestrowane w trakcie cięcia szlifierką kątową 
(Faza 1) i palnikiem (Faza 2) 

 
NR 

TENS 
Faza 1. Cięcie szlifierką kątową,  

Zerowanie tensometrów przed cięciem 1 
Faza 2. Cięcie palnikiem,  

Zerowanie tensometrów przed cięciem 1 
Naprężenia po cięciu 

szlifierką kątową  
i palnikiem  

(Faza 1) + (Faza 2) Cięcie 1 Cięcie 2 Cięcie 1 Cięcie 2 

T1 -23,8 -24,2 -0,5 8,5 -15,7 

T9 -26,8 -26,5 -2,5 7 -19,5 

T17 -2,7 -12,3 -5,7 5 -7,3 

T25 -1,5 -16,2 -6,5 5,9 -10,3 

T2 15,6 15,3 -5,4 3 18,3 

T10 26,6 27 -8,1 0,6 27,6 

T18 1,1 5,2 -6,2 3,1 8,3 

T26 2,1 17,6 -8 4 21,6 

T3 30,7 29,2 -1,5 urw 27,7 

T11 -34,3 -30,5 2,2 urw -28,3 

T19 -1,8 -3,8 -1,0 urw -4,8 

T27 -2 -70,2 -1,2 urw -71,4 

 
Uwaga: tensometry, które były symetrycznie naklejone na ramie oznaczono tymi samymi kolorami.  
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

 
   Tabela.3. Faza 3. Naprężenia zarejestrowane po cięciach piłą stacjonarną – razem 13 wariantów + suma 

wszystkich wariantów  
 

Warianty cięcia 
C05 D04 E04 F04 G05 H04 I04 J05 K04 L04 M04 N04 P04 Σ Nr 

tenso
metru Naprężenia, MPa  

T1 -8,6 0,2 0,4 -1,1 0,4 -1,1 1,1 -1,7 0,0 -29,8 1,7 0,0 0,0 -38,4 

T9 - - - - - - - - - - - - - 0,0 

T17 1,9 -1,3 -1,1 -4,2 -0,4 -0,4 -1,5 0,8 1,1 -0,4 -0,4 37,6 5,0 36,8  

T25 - - - - - - - - - - - - - 0,0 

T2 -7,1 1,9 -0,2 0,0 0,8 0,2 -0,6 -0,4 -0,4 -7,4 24,2 0,0 0,0 10,9 

T10 - - - - - - - - - - - - - 0,0 

T18 -1,3 -0,2 0,8 -5,0 -0,2 -1,7 -0,6 -0,6 0,8 -0,6 -0,8 33,0 16,8 40,3 

T26 - - - - - - - - - - - - - 0,0 

T3 - - - - - - - - - 15,8 0,0 18,6 0,0 34,4 

T11 - - - - - - - - - -11,5 0,0 -13,7 0,0 -25,2 

T19 - - - - - - - - - 0,0 -10,0 0,0 7,5 -2,5 

T27 - - - - - - - - - 0,0 -14,2 0,0 4,6 -9,6 
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Tensometry

Suma naprężeń: (Faza 1) + (Faza 
2) + (Faza 3) 

(Faza 4) Wycinanie tensometrów z 
ramek

Suma ostateczna: 
(Faza 1) + (Faza 2) 
+ (Faza 3)  + (Faza 4)

Naprężenia własne 
w  ramie

T1 -54,1 37,4 -16,8 +16,8
T17 29,5 16,8 46,3 -46,3
T2 29,2 10,9 40,1 -40,1

T18 48,6 26,9 75,5 -75,5
T3 62,1 -1,1 61,1 -61,1

T11 -53,5 -15,3 -68,8 +68,8
T19 -7,3 11,3 4,0 -4,0
T27 -81,0 4,8 -76,2 +76,2
T4 -117,6 -3,2 -120,8 +120,8
T5 -5,3 16,4 11,1 -11,1
T6 43,3 7,4 50,7 -50,7
T7 -35,4 37,0 1,6 -1,6
T8 -145,4 23,1 -122,3 +122,3

T24 -114,8 27,3 -87,5 +87,5

Tabela 4. Sumy naprężeń zarejestrowanych we wszystkich fazach ciecia ramy

Uwagi: 

�Wartości naprężeń wyznaczonych na tensometrach w trakcie Fazy 4 są wytłuszczone i znajdują się w kolumnie  „(Faza 4) 

Wycinanie tensometrów z ramek”

� Wartości naprężeń znajdujące się w kolumnie „Suma ostateczna” i oznaczone wytłuszczoną czerwoną czcionką po 

zamianie znaku stają się naprężeniami własnymi w ramie.

�W kolumnie „Naprężenia własne w ramie” podano naprężenia własne dla tensometrów, które wycinając pozostawiono na 

małych fragmentach materiału. Pozostałe tensometry pozostały na dużych fragmentach ramy dlatego nie można przyjąć, że 

naprężenia własne uwolniły się całkowicie.
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Fot. 11. Faza 3 - rozcinanie fragmentu ramy na pile stacjonarnej
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Fot. 12. Faza 4 - ostatnia operacja wycinania tensometru. Wycinanie tensometru z ramki
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Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Fot. 13. Tensometry po ostatecznym wycięciu 
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  Tabela 5. Naprężenia zarejestrowane na poszczególnych tensometrach w trakcie badań statycznych 

 
Numery obciążeń 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 
Nr 
tensometru 

 

T1 55,7 70,4 102,9 114,3 53,1 64,3 33,0 45,8 63,2 

T17 66,9 57,7 118,0 108,0 64,3 53,7 46,6 37,0 65,0 

T2 92,1 94,0 87,6 87,5 59,0 59,1 43,4 45,1 67,7 

T18 94,1 96,0 85,4 85,9 59,2 58,7 44,5 44,2 67,2 

T3 121,6 71,9 -65,0 -114,7 19,4 -22,2 29,6 -15,6 2,1 

T11 -99,5 -51,7 54,2 98,7 -16,2 24,3 -23,4 17,8 2,1 

T19 81,7 132,9 -128,7 -77,9 -27,7 17,6 -17,3 28,7 0,7 

T27 -61,4 -104,5 104,6 62,6 25,7 -12,6 18,7 -19,6 4,2 

T4 28,4 24,0 -21,8 -24,3 0,4 -0,6 3,8 1,6 2,2 

T5 -15,7 0,4 -0,3 15,6 -8,1 6,7 -8,5 6,4 -1,0 

T6 -1,0 -13,0 19,5 7,9 7,9 -4,6 7,9 -4,1 2,3 

T7 43,1 39,2 -31,1 -37,8 7,2 5,3 2,1 -1,0 3,3 

T8 6,3 -4,7 -11,8 -21,9 9,3 -2,0 8,8 -2,3 4,4 

T24 -4,7 0,1 -13,0 -7,4 -0,6 4,9 -1,7 3,7 2,1 
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Tabela 6. Naprężenia zarejestrowane na poszczególnych tensometrach w trakcie badań statycznych 
po dodaniu naprężeń własnych 

 
Numery obciążeń 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 
Nr 
tensometru 

 

T1 72,4 87,1 119,6 131,0 69,8 81,0 49,7 62,5 79,9 

T17 20,7 11,5 71,8 61,7 18,1 7,4 0,3 -9,2 18,7 

T2 52,0 53,9 47,4 47,3 18,9 19,0 3,2 4,9 27,6 

T18 18,6 20,5 9,9 10,4 -16,3 -16,8 -31,0 -31,3 -8,3 

T3 60,5 10,8 -126,1 -175,8 -41,7 -83,3 -31,5 -76,7 -59,0 

T11 -30,7 17,1 123,0 167,5 52,6 93,1 45,4 86,6 70,9 

T19 77,6 128,8 -132,8 -82,0 -31,8 13,5 -21,4 24,6 -3,4 

T27 14,7 -28,4 180,7 138,7 101,8 63,5 94,8 56,5 80,3 

T4 149,1 144,7 98,9 96,5 121,2 120,2 124,5 122,3 123,0 

T5 -26,8 -10,7 -11,5 4,5 -19,2 -4,4 -19,6 -4,7 -12,1 

T6 -51,7 -63,7 -31,1 -42,8 -42,8 -55,3 -42,7 -54,8 -48,4 

T7 41,6 37,6 -32,7 -39,4 5,7 3,7 0,5 -2,5 1,8 

T8 128,6 117,6 110,6 100,4 131,6 120,3 131,1 120,0 126,7 

T24 82,8 87,6 74,5 80,1 86,9 92,4 85,9 91,2 89,6 
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Tabela 7. Wartości charakterystyczne wybrane i obliczone z plików z naprężeniami zarejestrowanymi  
w  trakcie obciążeń statycznych – zgodnie z DVS 1612. 

 
Nr 
tensometru 

σmax   Obc. z 

σmax   
σmin Obc. z 

σmin   
σm Rσ σzul Ogr. σzul(obl) UFkryt Kategoria 

karbu 
Grub. 
materiału 

T1 114.3 A04 33.0 A07 73.7 0.29 263.4 240.0 229.0 0.50 AB 16.0 

T17 118.0 A03 37.0 A08 77.5 0.31 270.8 240.0 229.0 0.52 AB 16.0 

T2 94.0 A02 43.4 A07 68.7 0.46 328.3 240.0 229.0 0.41 AB 16.0 

T18 96.0 A02 44.2 A08 70.1 0.46 327.7 240.0 229.0 0.42 AB 16.0 

T3 121.6 A01 
-
114.7 A04 3.4 -0.94 84.6 216.0 84.6 1.44 E1 6.0 

T11 98.7 A04 -99.5 A01 -0.4 -0.99 83.6 216.0 83.6 1.19 E1 6.0 

T19 132.9 A02 
-
128.7 A03 2.1 -0.97 84.0 216.0 84.0 1.58 E1 6.0 

T27 104.6 A03 
-
104.5 A02 0.0 -1.00 83.3 216.0 83.3 1.26 E1 6.0 

T4 28.4 A01 -24.3 A04 2.0 -0.86 86.8 216.0 86.8 0.33 E1 9.0 

T5 15.6 A04 -15.7 A01 -0.0 -0.99 83.6 216.0 83.6 0.19 E1 9.0 

T6 19.5 A03 -13.0 A02 3.3 -0.67 92.3 216.0 92.3 0.21 E1 9.0 

T7 43.1 A01 -37.8 A04 2.7 -0.88 86.2 216.0 86.2 0.50 E1 9.0 

T8 9.3 A05 -21.9 A04 -6.3 -0.42 187.2 240.0 187.2 0.12 AB 9.0 

T24 4.9 A06 -13.0 A03 -4.0 -0.38 193.7 240.0 193.7 0.07 AB 9.0 
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Dyrektywa DVS 1612
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Wykres nr 1

Dyrektywa DVS 1612
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Opis do Wykresu nr 1 – (DVS - Niemiecki Instytut technik Spawalnictwa)



Warszawa, marzec 2018

Wpływ napr ężeń własnych na 
wytrzymało ść ramy wózka

Tabela 8. Wartości charakterystyczne wybrane i obliczone z plików z naprężeniami zarejestrowanymi 
po dodaniu naprężeń własnych – zgodnie z DVS 1612.  

 
 
Nr 
tensometru 

σmax   Obc. z 

σmax   
σmin Obc. z 

σmin   
σm Rσ σzul Ogr. σzul(obl) UFkryt Kategoria 

karbu 
Grub. 
materiału 

T1 131.0 B04 49.7 B07 90.3 0.38 292.9 240.0 229.0 0.57 AB 16.0 

T17 71.8 B03 -9.2 B08 31.3 -0.13 188.8 240.0 180.2 0.40 AB 16.0 

T2 53.9 B02 3.2 B07 28.6 0.06 214.2 240.0 204.4 0.26 AB 16.0 

T18 20.5 B02 -31.3 B08 -5.4 -0.65 161.2 240.0 153.8 0.20 AB 16.0 

T3 60.5 B01 
-
175.8 B04 -57.7 -0.34 123.9 216.0 123.9 1.42 E1 6.0 

T11 167.5 B04 -30.7 B01 68.4 -0.18 114.2 216.0 114.2 1.47 E1 6.0 

T19 128.8 B02 
-
132.8 B03 -2.0 -0.97 84.6 216.0 84.6 1.57 E1 6.0 

T27 180.7 B03 -28.4 B02 76.1 -0.16 116.0 216.0 116.0 1.56 E1 6.0 

T4 149.2 B01 96.5 B04 122.8 0.65 292.4 216.0 216.0 0.69 E1 9.0 

T5 4.5 B04 -26.8 B01 -11.2 -0.17 142.6 216.0 142.6 0.19 E1 9.0 

T6 -31.1 B03 -63.7 B02 -47.4 0.49 325.5 216.0 216.0 0.29 E1 9.0 

T7 41.5 B01 -39.4 B04 1.1 -0.95 84.5 216.0 84.5 0.49 E1 9.0 

T8 131.6 B05 101.4 B04 116.5 0.77 687.3 240.0 240.0 0.55 AB 9.0 

T24 92.4 B06 74.5 B03 83.5 0.81 802.8 240.0 240.0 0.39 AB 9.0 
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Tabela 9. Porównanie wartości charakterystycznych przed i po dodaniu naprężeń własnych.  
 

UF σmax   σmin σm Nr 
tensom
etru z  

obciążeń 

Z 
obciążeń 
+ napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciążeń 

Z 
obciążeń 
+ napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciążeń 

Z 
obciążeń 
+ napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciążeń 

Z 
obciążeń 
+ napr. wł 

Wzrost
% 

T1 0,5 0,57 14,0 114,3 131 14,6 33 49,7 50,6 73,70 90,3 22,5 

T17 0,52 0,4 -23,1 118 71,8 -39,2 37 -9,2 -124,9 77,50 31,3 -59,6 

T2 0,41 0,26 -36,6 94 53,9 -42,7 43,4 3,2 -92,6 68,70 28,6 -58,4 

T18 0,42 0,2 -52,4 96 20,5 -78,6 44,2 -31,3 -170,8 70,10 -5,4 -107,7 

T3 1,44 1,42 -1,4 121,6 60,5 -50,2 -114,7 -175,8 53,3 3,40 -57,7 -1797,1 

T11 1,19 1,47 23,5 98,7 167,5 69,7 -99,5 -30,7 -69,1 -0,40 68,4 -17200, 

T19 1,58 1,57 -0,6 132,9 128,8 -3,1 -128,7 -132,8 3,2 2,10 -2 -195,2 

T27 1,26 1,56 23,8 104,6 180,7 72,8 -104,5 -28,4 -72,8 0,00 76,1 ∞ 

T4 0,33 0,69 109,1 28,4 149,2 425,4 -24,3 96,5 -497,1 2,00 122,8 6040,0 

T5 0,19 0,19 0,0 15,6 4,5 -71,2 -15,7 -26,8 70,7 0,00 -11,2 ∞ 

T6 0,21 0,29 38,1 19,5 -31,1 -259,5 -13 -63,7 390,0 3,30 -47,4 -1536,4 

T7 0,5 0,49 -2,0 43,1 41,5 -3,7 -37,8 -39,4 4,2 2,70 1,1 -59,3 

T8 0,12 0,55 358,3 9,3 131,6 1315,1 -21,9 101,4 -563,0 -6,30 116,5 -1949,2 

T24 0,07 0,39 457,1 4,9 92,4 1785,7 -13 74,5 -673,1 -4,00 83,5 -2187,5 
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Wpływ napr ężeń własnych na zmian ę współczynnika wykorzystania materiału UF 
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Wpływ napr ężeń własnych na zmian ę warto ści napr ężeń maksymalnych
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Wpływ napr ężeń własnych na zmian ę warto ści napr ężeń minimalnych
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Wpływ napr ężeń własnych na zmian ę warto ści napr ężeń średnich
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Tabela 10. Współczynniki bezpieczeństwa wg. wykresu Goodmana obliczone z uwzględnieniem 
zewnętrznej krzywej wykresu.  

 

Tens. 

Współczynniki 
bezpieczeństwa 
obliczone z plików 
(A01 ÷ A09) 
pochodzących z 
obciążeń 

Współczynniki 
bezpieczeństwa 
obliczone z plików 
(B01 ÷ B09) 
pochodzących z 
obciążeń po dodaniu 
napr. własnych 

Wzrost% Amplitudy naprężeń, 
MPa 

Naprężenia 
własne, 

MPa 

T1 1,6 1,49 -6,9 40,7 +16,8 
T17 1,57 2,13 35,7 40,5 -46,3 
T2 1,91 2,79 46,1 25,3 -40,1 
T18 1,88 4,4 134,0 25,9 -75,5 
T3 1,09 1,16 6,4 118,2 -61,1 
T11 1,32 1,07 -18,9 99,1 +68,8 
T19 0,99 1,01 2,0 130,8 -4,1 
T27 1,24 1,02 -17,7 104,6 +76,1 
T4 4,63 1,46 -68,5 26,4 +120,8 
T5 8,34 5,42 -35,0 15,7 -11,1 
T6 6,79 3,01 -55,7 16,3 -50,7 
T7 3,06 3,15 2,9 40,5 -1,6 
T8 6,35 1,62 -74,5 15,6 +122,3 
T24 10,24 2,06 -79,9 9,0 +87,5 
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Obciążenia ramy – pliki: A01 do A09 Obciążenia ramy + naprężenia własne 

– pliki: B01 do B09

Porównanie wykresów Goodmana – ERRI B12/Rp17 
Wykres nr 7 Wykres nr 8
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Tabela 11. Przedstawienie działania dodawania w kolumnach naprężeń własnych do naprężeń 
pochodzących od obciążeń statycznych.  
 

1 σT1 σT17 σT2 σT18 σT3 σT11 σT19 σT27 σT4 σT5 σT6 σT7 σT8 σT24 
2 σWT24 σWT7 σWT2 σWT18 σWT4 σWT11 σWT8 σWT27 σWT17 σWT1 σWT5 σWT3 σWT6 σWT19 
Uwaga: Wiersz nr 1 zawiera naprężenia od obciążeń. Wiersz nr 2 naprężenia własne.   
 

WARIANT DODATKOWY

W wariancie dodatkowym do naprężeń jakie zarejestrowano na tensometrach w trakcie 

obciążeń statycznych dodano naprężenia własne z innych tensometrów. Działanie 

dodawania w kolumnach jest przedstawione w Tabeli 11. Operacji tej dokonano dla 

wszystkich dziewięciu plików z naprężeniami powstałymi od obciążeń (A01 ÷ A09) 

tworząc w ten sposób nowe pliki (C01 ÷ C02). Pliki te poddano analogicznej obróbce jak 

poprzednio. Rezultatem tego są poniższe Tabele 12, 13, 14 z wynikami 

i Wykresy 7 i 8. 
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Tabela 12. Wartości charakterystyczne wybrane i obliczone z plików z naprężeniami zarejestrowanymi 
po dodaniu naprężeń własnych – zgodnie z DVS 1612 (wariant dodatkowy).  

 
Nr 
tensometru 

σmax   Obc. z 

σmax   
σmin Obc. z 

σmin   
σm Rσ σzul Ogr. σzul(obl) UFkryt Kategoria 

karbu 
Grub. 
materiału 

T1 201.8 C04 120.5 C07 161.2 0.60 418.0 240.0 229.0 0.88 AB 16.0 

T17 116.5 C03 35.5 C08 76.0 0.30 268.1 240.0 229.0 0.51 AB 16.0 

T2 53.9 C02 3.2 C07 28.6 0.06 214.2 240.0 204.4 0.26 AB 16.0 

T18 20.5 C02 -31.3 C08 -5.4 -0.65 161.2 240.0 153.8 0.20 AB 16.0 

T3 242.3 C01 6.0 C04 124.2 0.02 130.4 216.0 130.4 1.86 E1 6.0 

T11 167.5 C04 -30.7 C01 68.4 -0.18 114.2 216.0 114.2 1.47 E1 6.0 

T19 255.3 C02 -6.4 C03 124.5 -0.03 125.9 216.0 125.9 2.03 E1 6.0 

T27 180.7 C03 -28.4 C02 76.1 -0.16 116.0 216.0 116.0 1.56 E1 6.0 

T4 -17.9 C01 -70.5 C04 -44.2 0.25 223.3 216.0 216.0 0.33 E1 9.0 

T5 32.3 C04 1.1 C01 16.7 0.03 131.3 216.0 131.3 0.25 E1 9.0 

T6 8.4 C03 -24.1 C02 -7.9 -0.35 123.5 216.0 123.5 0.20 E1 9.0 

T7 -18.0 C01 -98.9 C04 -58.5 0.18 203.6 216.0 203.6 0.49 E1 9.0 

T8 -41.4 C05 -72.6 C04 -57.0 0.57 620.6 240.0 240.0 0.30 AB 9.0 

T24 0.8 C06 -17.1 C03 -8.2 -0.05 254.8 240.0 240.0 0.07 AB 9.0 
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Tabela 13. Porównanie wartości charakterystycznych przed i po dodaniu naprężeń własnych (wariant 
dodatkowy).   

 

UF σmax   σmin σm Nr 
tensom
etru z  

obciąże
ń 

Z 
obciąże
ń + 
napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciąże
ń 

Z 
obciąże
ń + 
napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciąże
ń 

Z 
obciąże
ń + 
napr. wł 

Wzrost
% 

z  
obciąże
ń 

Z 
obciąże
ń + 
napr. wł 

Wzrost
% 

T1 0,5 0,88 76,0 114,3 201,8 76,6 33 120,5 265,2 73,7 161,2 118,7 

T17 0,52 0,51 -1,9 118 116,5 -1,3 37 35,5 -4,1 77,5 76 -1,9 

T2 0,41 0,26 -36,6 94 53,9 -42,7 43,4 3,2 -92,6 68,7 28,6 -58,4 

T18 0,42 0,2 -52,4 96 20,5 -78,6 44,2 -31,3 -170,8 70,1 -5,4 -107,7 

T3 1,44 1,86 29,2 121,6 242,3 99,3 -114,7 6 -105,2 3,4 124,2 3552,9 

T11 1,19 1,47 23,5 98,7 167,5 69,7 -99,5 -30,7 -69,1 -0,4 68,4 -17200 

T19 1,58 2,03 28,5 132,9 255,3 92,1 -128,7 -6,4 -95,0 2,1 124,5 5828,6 

T27 1,26 1,56 23,8 104,6 180,7 72,8 -104,5 -28,4 -72,8 0,0 76,1 ∞ 

T4 0,33 0,33 0,0 28,4 -17,9 -163,0 -24,3 -70,5 190,1 2,0 -44,2 -2310,0 

T5 0,19 0,25 31,6 15,6 32,3 107,1 -15,7 1,1 -107,0 0,0 16,7 ∞ 

T6 0,21 0,2 -4,8 19,5 8,4 -56,9 -13 -24,1 85,4 3,3 -7,9 -339,4 

T7 0,5 0,49 -2,0 43,1 -18 -141,8 -37,8 -98,9 161,6 2,7 -58,5 -2266,7 

T8 0,12 0,3 150,0 9,3 -41,4 -545,2 -21,9 -72,6 231,5 -6,3 -57 804,8 

T24 0,07 0,07 0,0 4,9 0,8 -83,7 -13 -17,1 31,5 -4,0 -8,2 105,0 
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Wpływ napr ężeń własnych na zmian ę współczynnika wykorzystania materiału UF 
(Wariant dodatkowy)
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Tabela 14. Współczynniki bezpieczeństwa wg. wykresu Goodmana obliczone z uwzględnieniem 
zewnętrznej krzywej wykresu. (Wariant dodatkowy)  

 

Tens. 

Współ. 
bezpieczeństwa 
obliczone z plików 
(A01 ÷ A09) 
pochodzących z 
obciążeń 

Współ. 
bezpieczeństwa 
obliczone z plików 
(C01 ÷ C09) 
pochodzących z 
obciążeń po dodaniu 
napr. własnych 

Wzrost% Amplitudy 
naprężeń, 

MPa 

Naprężenia własne, 
MPa 

T1 1,6 1,19 -25,6 40,7 87,5 

T17 1,57 1,59 1,3 40,5 -1,6 

T2 1,91 2,79 46,1 25,3 -40,1 

T18 1,88 4,4 134,0 25,9 -75,5 

T3 1,09 0,9 -17,4 118,2 120,8 

T11 1,32 1,07 -18,9 99,1 68,8 

T19 0,99 0,86 -13,1 130,8 122,3 

T27 1,24 1,02 -17,7 104,6 76,1 

T4 4,63 2,66 -42,5 26,4 -46,3 

T5 8,34 4,4 -47,2 15,7 16,8 

T6 6,79 5,85 -13,8 16,3 -11,1 

T7 3,06 2,08 -32,0 40,5 -61,1 

T8 6,35 2,81 -55,7 15,6 -50,7 

T24 10,24 8,27 -19,2 9,0 -4,1 
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Obciążenia ramy – pliki: A01 do A09 
Obciążenia ramy + naprężenia własne –

pliki: C01 do C09 (Wariant dodatkowy)

Porównanie wykresów Goodmana – Wariant dodatkowy

Wykres nr 10 Wykres nr 11
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OSZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH 
 

Niepewność pojedynczego pomiaru naprężeń na tensometrze wynosi ±5,0% przedział ufności 95% (Obliczenie tej niepewności znajduje się 

w Procedurze PB-05).  W naszym przypadku, pomiar końcowy naprężeń własnych jest sumą niezależnych pojedynczych pomiarów.  

Jeżeli δx1, δx2,….. δxn są niepewnościami tych pomiarów x1, x2…... xN   to niepewność obliczonej sumy q wynosi:  

 

22
2

2
1 ..... nxxxq δδδδ ++±=      {1}   

 

gdzie: 

 

q= x1+ x1+……. xN    {2} 

 

W Tabeli 12 podano niepewności pomiaru 1 (dla naprężeń własnych) oraz niepewności pomiaru 2 (dla naprężeń własnych + dla 

naprężeń od obciążeń w przypadku wariantu rzeczywistego). Niepewności pomiarów obliczono według wzoru 1} w zależności do liczby 

zerowań (pomiarów).  
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Tabela. 15. Niepewności pomiarów naprężeń własnych. 
 

Tensometry Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Suma zerowań 
niepewność 
pomiaru 1, 

% 

niepewność 
pomiaru 2, 

% 

T1 1 1 10 1 13 ±18,0 ±18,7 

T17 1 1 13 1 16 ±20,0 ±20,6 

T2 1 1 11 1 14 ±18,7 ±19,4 

T18 1 1 13 1 16 ±20,0 ±20,6 

T3 1 1 4 1 7 ±13,2 ±14,1 

T11 1 1 4 1 7 ±13,2 ±14,1 

T19 1 1 4 1 7 ±13,2 ±14,1 

T27 1 1 4 1 7 ±13,2 ±14,1 

T4 1 1 8 1 11 ±16,6 ±17,3 

T5 1 1 7 1 10 ±15,8 ±16,6 

T6 1 1 8 1 11 ±16,6 ±17,3 

T7 1 1 7 1 10 ±15,8 ±16,6 

T8 1 1 5 1 8 ±14,1 ±15,0 

T24 1 1 6 1 9 ±15,0 ±15,8 
 
Uwaga: liczba zerowań tensometrów jest równa liczbie niezależnych pomiarów naprężeń. 
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METODA ENERGETYCZNA
W Tabeli 13 „Metoda energetyczna” podano wyniki obliczeń energii własnej skumulowanej (wskaźnika 
energetycznego) w sześcianach na których naklejono tensometry.  Przyjęto, że pojedynczy sześcian ma 
wymiary:

g × W × (l + ∆l),
gdzie: 

g grubość blachy na której naklejony jest tensometr,

W szerokość sześcianu równa szerokości tensometru,

I długość sześcianu równa długości tensometru,

∆l przyrost długości sześcianu  wynikający z rozciągania go siłą P = σ × g × W,

gdzie: ∆l = ε × l oraz ε = σ/E, 

σ naprężenia wykazane na tensometrze naklejonym na sześcianie,

E moduł Yunga.
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Energia zgromadzona w sze ścianie wynosi:

EWŁ = ½ × P × ∆l = ½ × (σ × g × W × l × σ /E)

Zauważmy, że wielkości: W, l i E są stałe dla każdego tensometru. Energia  
będzie więc proporcjonalna do wyrażenia: które nazwijmy „wskaźnikiem 
energetycznym”

σ 2 × g, „wskaźnik energetyczny” - WE”
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Tabela 16 Metoda energetyczna. Wyniki oblicze ń energii własnej skumulowanej 

(wska źnika energetycznego) na elementach pod naklejonym t ensometrem.  
 

Nr tensometru Naprężenia własne 

MPa, 

Grubość blachy, 

mm, 

Wskaźnik energetyczny 

WE 

σ 2 × g, 

 

(MPa)2×mm 

Wskaźnik energetyczny 

WE z uwzględnieniem 

znaku 

σ 2 × g, 

(MPa)2×mm 

1 2 3 4 5 

σ, g, σ 2 × g, σ 2 × g, 

T1 16,8 16 4489 4489 

T17 -46,3 16 34225 -34225 

T2 -40,1 16 25780 -25780 

T18 -75,5 16 91204 -91204 

T3 -61,1 6 22399 -22399 

T11 68,8 6 28401 28401 

T19 -4,1 6 101 -101 

T27 76,1 6 34747 34747 

T4 120,8 9 131225 131225 

T5 -11,1 9 1113 -1113 

T6 -50,7 9 23116 -23116 

T7 -1,6 9 22 -22 

T8 122,3 9 134638 134638 

T24 87,5 9 68922 68922 

Razem 600381 

 

204462 

 

suma WE(kolumna 5)/suma WE(kolumna 4) 

 

0,340554 
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Uwagi do Tabeli 13:

� Znak (-) przed WE σ 2 × g oznacza, że sześcian na którym był naklejony tensometr, gdy znajdował się w 
ramie był ściskany. 

� Znak (+) WE σ 2 × g oznacza, że sześcian na którym był naklejony tensometr, gdy znajdował się w ramie 
był rozciągany.

W przypadku, gdyby rama była oklejona nieskończoną liczbą tensometrów (najlepiej rozet), które 
równomiernie pokryły by całą jej powierzchnię wtedy iloraz

[suma WE(kolumna 5)/suma WE(kolumna 4)] 

z Tabeli 13 byłoby bliskie zeru (przy założeniu, że na całej grubości blachy pod tensometrem naprężenia 
mają tą samą wartość). 
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ANALIZA WYNIKÓW

1. Naprężenia własne wyznaczono na 14 tensometrach, które były naklejone w celu wyznaczenia 
naprężeń pochodzących od obciążeń statycznych i zmęczeniowych. Zwykle tensometry na ramie 
naklejane są tak aby ich kierunki pokrywały się z kierunkami naprężeń głównych pochodzących od 
obciążeń. Jest mała szansa, że kierunki te pokrywają się z kierunkami głównymi pochodzącymi od 
naprężeń własnych. Dlatego aby zwiększyć wiarygodność takich badań powinno się naklejać rozety.

2. Z czternastu przebadanych miejsc na sześciu wyznaczono naprężenia rozciągające (+), na ośmiu 
ściskające (-). W przypadku dwóch miejsc ściskających naprężenia wynoszą - 4,1 MPa dla T19 
i -1,6 MPa dla T7 są więc poniżej błędu pomiarowego. Można wiec w przybliżeniu przyjąć, 
że w przebadanej grupie tensometrów połowa miejsc ma naprężenia własne dodatnie a połowa ujemne. 

3. Zauważono, że naprężenia własne na symetrycznych tensometrach mają różne wartości. Wynika to 
zapewne z technologii produkcji (inna kolejność spawania, inny sposób i inna siła krępowania 
w czasie spawania)  

4. Analizując Wykres nr 1 „Wpływ naprężeń własnych na zmianę współczynnika wykorzystania materiału 
UF” stwierdzono: w 7 przypadkach na 14 wzrost  współczynnika UF (pogorszenie wytrzymałości),  w 
jednym przypadku UF pozostało bez zmian a w 6 przypadkach nastąpiło zmniejszenie UF (poprawienie 
wytrzymałości). 
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5. Na podstawie Wykresu nr 4 „Wpływ naprężeń własnych w ramie na zmianę wartości współczynników 
bezpieczeństwa obliczonych wg. wykresu Goldmana” można zauważyć: w 6 przypadkach wzrost 
wartości współczynnika bezpieczeństwa (poprawienie wytrzymałości) a w 8 spadek (pogorszenie 
wytrzymałości).       

6. Największe i najmniejsze naprężenia własne na ramie zarejestrowano na tensometrach: T8 (+122,3 
MPa), T4 (+120,8 MPa), T24 (+87,5 MPa), T17 (-46,3 MPa), T3 (-61,1 MPa), T18 (-75,5 MPa). Należy 
zwrócić uwagę, że naprężenia własne w ramie były wyznaczane po zakończonych badaniach 
zmęczeniowych ramy. Wykonano 3 etapy badań zmęczeniowych wg Karty UIC-615-4 razem 10 mln. 
cykli. Mogło to mieć wpływ na wartości naprężeń własnych (mogła nastąpić relaksacja naprężeń
własnych). 

7. Stwierdzono, że najbardziej wysilony punkt z czternastu na których były naklejone tensometry to T19. 
Potwierdziły to obydwie analizy przeprowadzone wg. DVS 1612 i ERRI B12/RP 17, 8th Edition, Test 
programme for wagons, bogies, bogie frames, UTRECHT, April 1997,

8. W niektórych punktach naprężenia własne zmieniły w znaczny sposób współczynniki bezpieczeństwa 
patrz Tabela 10 i Wykres nr 4. Jednak szczęśliwym zbiegiem okoliczności większość tych punktów nie 
była znacznie wysilona i po dodaniu naprężeń własnych nadal są po bezpiecznej stronie. W przypadku 
najbardziej wysilonego punktu (tensometr T19) nastąpiła nawet poprawa współczynnika 
bezpieczeństwa z 0,99 na 1,01. 

9. Do podobnych spostrzeżeń można dojść analizując Tabelę 9 i Wykres nr 1 współczynnik wykorzystania 
materiału UF dla punktu T19 poprawił się z 1,58 na 1,57.
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10. Jednak w dwóch przypadkach tensometry T11 i T27 po dodaniu naprężeń własnych nastąpiło wyraźne 
pogorszenie wytrzymałości i może to zagrażać bezpieczeństwu ramy patrz Tabele 9 i 10 oraz Wykresy  
nr 1 i nr 4. Szczególnie wykazuje to analiza przeprowadzona wg. DVS. Po 10 mln. cykli obciążeń
zmęczeniowych wykonanych zgodnie z Kartą UIC-615-4 nie wykryto jednak pęknięć w tych miejscach.

11. Należy przypomnieć, że wartości sił realizowane w trakcie obciążeń statycznych (A01 ÷ A09) 
odpowiadały 3 etapowi obciążeń zmęczeniowych – nie można więc stosować zasady, że UF musi być
mniejsze od 1, gdyż zasada to dotyczy sił odpowiadających 1 etapowi obciążeń zmęczeniowych. 
Podobnie wsp. bezpieczeństwa obliczony wg. metody Goodmana nie musi być większy od 1.

12. Wariant dodatkowy wykonano zamieniając naprężenia własne na tensometrach. Uczyniono to 
w celu demonstracji, że może zaistnieć sytuacja bardziej niebezpieczna od tej niż wykazały badania. 
Inspiracją wykonania tego wariantu było spostrzeżenie, że naprężenia własne na symetrycznych 
tensometrach mogą się znacznie różnić. Zachowują się więc inaczej niż naprężenia od obciążeń kiedy 
różnice te są niewielkie. Analizując wyniki wariantu dodatkowego widzimy znaczne pogorszenie 
wytrzymałości ramy.

13. Metodę energetyczną przedstawiono w celu wykorzystania jej w następnych etapach pracy. W 
obliczeniach energii własnej skumulowanej powinno się uwzględniać naprężenia z uwzględnieniem 
kierunków. Powinno się więc wyznaczyć wartości i kierunki naprężeń własnych. Wskazane jest więc 
stosowanie większej ilości rozet. 
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WNIOSKI

Badania wykazały, że wielkości naprężeń własnych w ramach jezdnych są tego samego rzędu 
co naprężenia od obciążeń. Mają więc one ogromny wpływ na wytrzymałość konstrukcji. Do tej pory 
badania i obliczenia ram wykonuje się głównie pod kątem obciążeń często nie doceniając znaczenia 
naprężeń własnych. Analizując wyniki z badań statycznych ram powinno się uwzględniać wpływ 
naprężeń własnych. Aktualnie jest to jednak trudne do wykonania. Dlatego dla oceny ramy duże 
znaczenie mają badania zmęczeniowe. 

Tensometry na ramach naklejane są tak aby można było kontrolować naprężenia w trakcie 
badań statycznych i zmęczeniowych. Dlatego właśnie na trzydzieści ram przebadanych w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat w Instytucie Kolejnictwa tylko na jednej powstało pękniecie w pobliżu 
tensometru. Pozostałe ramy pękały tam, gdzie nie było tensometrów i gdzie często naprężenia i ich 
amplitudy od obciążeń były stosunkowo niewielkie. Potwierdzały to też obliczenia MES. Na powstanie 
tych pęknięć mogły mieć wpływ naprężenia własne sumujące się z naprężeniami od obciążeń oraz 
działanie karbu.

Uważamy więc, że pracę powyższą należy traktować jako I etap większej pracy dotyczącej 
wyznaczania naprężeń własnych w konstrukcjach. Następne etapy powinny polegać na połączeniu 
badań laboratoryjnych z obliczeniami dokonanymi metodą elementów skończonych. Głównym chociaż
bardzo trudnym do osiągnięcia celem takiej pracy powinna być przestrzenna mapa konstrukcji 
podzielonej na elementy skończone z przypisanymi do nich wielkościami naprężeń własnych. 
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Poniżej przedstawiono wstępny zarys planu dalszych prac:

1. Dokonanie podziału konstrukcji na kilka mniejszych elementów. Wyznaczenie przekrojów, gdzie nastąpi 
cięcie. Przekroje cięcia powinny przechodzić w pobliżu miejsc o których wiemy 
z doświadczenia, że można się na nich spodziewać wysokiego poziomu naprężeń własnych. Na 
początek badania powinno się zacząć na konstrukcjach dużo mniej skomplikowanych od ramy. 

2. Naklejenie na konstrukcji tensometrów (rozet) tak, aby znajdowały się możliwie blisko powierzchni 
przekroju. Tensometry (rozety) powinny być naklejone stosunkowo jak najbliżej od siebie musi być
jednak zachowana możliwość wycięcia każdego tensometru osobno bez uszkodzeń.

3. Rejestracja naprężeń na wszystkich tensometrach (rozetach) we wszystkich etapach ich wycinania tak 
jak w powyższej pracy.

4. Sprawdzenie metodą energetyczną czy suma energii własnych wszystkich tensometrów (rozet) 
naklejonych w pobliżu przekroju wynosi zero.

5. Przeliczenie naprężeń własnych na siły i uczepienie ich do powierzchni przekroju.

6. Wykonanie modelu wyciętego elementu ramy. 

7. Potraktowanie sił uczepionych do powierzchni przekroju, jako obciążenia zewnętrzne wyciętego 
elementu ramy.

8. To samo należy powtórzyć z pozostałymi przekrojami elementu.
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9. Obliczenie naprężeń własnych w wyciętym elemencie przy użyciu MES-u.

10. Weryfikacja obliczeń przez wyznaczenie naprężeń własnych na tensometrach (rozetach) naklejonych 
wcześniej w różnych miejscach na powierzchni elementu konstrukcji. Wskazane jest również
zastosowanie innych metod wyznaczania naprężeń własnych.

11. W identyczny sposób można powtórzyć powyższą procedurę na pozostałe elementy konstrukcji.

Wdrożenie tej metody może przyczynić się do opracowania zasad, które w przyszłości pozwolą
konstruować ramy nowej generacji. Polegało by to na tym by wstępnie projektować naprężenia własne 
tak aby poprawiały jej wytrzymałość. 

Uważamy, że stworzenie takich zasad jest możliwe. Są one stosowane od wielu lat w produkcji 
niektórych wyrobów o mniej skomplikowanych kształtach takich jak np. lufy armatnie oraz haki cięgłowe. 
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Dziękuję za uwagę


