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Plan prezentacji

1. Wprowadzenie

2. Typy hamulców w pojazdach szynowych

3. Zużycie par ciernych

4. Uszkodzenia par ciernych

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Podział hamulców

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

• hamulce cierne

• hamulce beztarciowe

• klockowe

• bębnowe

• tarczowe
• szynowe magnetyczne

• mechaniczne

• szynowe wiroprądowe

• elektrodynamiczne
• elektrodynamiczne oporowe

• elektrodynamiczne rekuperacyjne
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Hamulce cierne - klockowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Hamulce cierne – klockowe BFCB

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Hamulce klockowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

• zastosowanie hamulca klockowego

• zalety hamulca klockowego

• wagony towarowe o prędkości do 120km/h 
• wagony pasażerskie o prędkości do 160 km/h

• lokomotywy o prędkości do 160 km/h

• elektryczne zespoły trakcyjne starszej generacji
• maszyny torowe, drezyny

• niezawodność

• prosta budowa

• interoperacyjność elementów układu

• oczyszczanie powierzchni tocznej kół

• wady hamulca klockowego

• prędkość maksymalna – 160 km/h 

• ograniczenia w odprowadzania ciepła

• duża ilość elementów generujących hałas  

• duży ciężar przekładni hamulcowej

• prosta kontrola stanu • konieczność zmiany ciśnienia maks. 
cylindra w funkcji prędkości
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Hamulce tarczowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

• zastosowanie hamulca tarczowego

• zalety hamulca tarczowego

• wagony towarowe o prędkości powyżej 120km/h 
• wagony pasażerskie o prędkości powyżej 160 km/h

• lokomotywy o prędkości powyżej 160 km/h

• elektryczne zespoły trakcyjne nowej generacji
• wagony metra

• zwarta konstrukcja

• duża skuteczność

• dobre odprowadzanie ciepła

• wady hamulca tarczowego

• wyższy koszt elementów układu

• brak czyszczenia powierzchni tocznej kół

• szybkie i skuteczne likwidowanie poślizgu
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Hamulce tarczowe – wagony towarowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Hamulce tarczowe – pojazdy pasa żerskie

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Hamulce tarczowe – pojazdy pasa żerskie

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Stary typ wózka Shinkansen
(1964～1992  Seria 0, 100, 200 )

masa wózka: 9860 kg

Obecny typ wózka Shinkansen
（1992～ Seria 300  i następne）

masa wózka: 6660 kg
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Badania ruchowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Hamulce klockowe vs. hamulce tarczowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Wagon typu Typ wstawek
Ustawienie 

hamulca

Prędkość 

[km/h]
Masa    [t]

Opóźnienie 

[m/s2]

Przełożenie 

dźwigni a/b 

[mm]

Droga      

[m]

Lambda   

[%]
Cylinder

162A

2xBGu 250

P 120.00 43.10 0.93 500/200 690.20 104.40

2x14"

P 120.00 43.10 0.96 515/185 658.30 109.80

R 120.00 43.10 1.08 500/200 567.50 135.20

R 120.00 43.10 1.12 515/185 541.50 142.70

żeliwo P13

R 140.00 43.10 1.06 500/200 737.00 140.00

R 140.00 43.10 1.08 515/185 752.70 146.70

R 160.00 43.10 1.04 515/185 1056.90 153.40

155A
FR20H.2 175 

cm2

R 140.00 48.60 1.25 285/135 621.20 161.90

8x8"         

i 8x10"

R 120.00 48.60 1.19 285/135 489.50 143.70

R+Mg 140.00 48.60 1.75 285/135 470.00 217.30

R 160.00 48.60 1.15 285/135 896.40 162.50

R+Mg 160.00 48.60 1.77 285/135 607.90 235.70

P 120.00 48.60 0.92 285/135 621.70 109.90

R 120.00 51.00 1.13 285/135 516.90 134.90

P 120.00 51.00 0.88 285/135 652.70 105.10

R+Mg 140.00 51.00 1.70 285/135 479.40 211.50

508A
FR20H.2 200 

cm2

R 120.00 55.19 1.23 132/138 479.70 155.90

12x10"

P 120.00 55.19 1.02 132/138 594.00 121.50

R+Mg 120.00 55.19 1.44 132/138 386.60 197.00

R+Mg 120.00 53.19 1.52 132/138 395.10 202.40

P 120.00 53.19 1.02 132/138 612.10 122.70

R 120.00 53.19 1.24 132/138 505.00 152.80

307A
Cosid 828 200 

cm2

P 120.00 58.30 1.01 132/138 578.90 119.40

12x10"

R 120.00 58.30 1.27 132/138 499.30 150.40

R 140.00 58.30 1.25 132/138 677.40 156.70

R 160.00 58.30 1.19 132/138 900.70 157.00

R+Mg 120.00 58.30 1.54 132/138 395.20 198.50

R+Mg 140.00 58.30 1.60 132/138 517.50 213.00

R+Mg 160.00 58.30 1.56 132/138 668.50 218.80
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Kres mo żliwo ści hamulca klockowego

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Podział hamulców ze wzgl ędu na eksploatacj ę

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

• hamulce wagonów towarowych

• elektryczne zespoły trakcyjne

• żeliwne wstawki hamulcowe 
• kompozytowe wstawki hamulcowe typu K 

• hamulce wagonów pasażerskich – ruch dalekobieżny

• organiczne okładziny cierny 
• żeliwne wstawki hamulcowe

• hamulce pasażerskich pojazdów trakcyjnych 

• spalinowe zespoły trakcyjne
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Rodzaje materiałów ciernych – hamulec klockowy

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Kompozytowe wstawki hamulcowe

LL 
materiał o średnim 

wsp. tarcia:
0,10 do 0,15 *

L
materiał o średnim 

wsp. tarcia:
0,15 to 0,25 *

K
materiał o średnim 

wsp. tarcia:
0,25 to 0,30 *

Wstawki z żeliwa 
szarego

* Definicja za: PN-EN 16452:2015

Kompozyt ** – materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki
sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych 
osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości.

** Definicja za: Encyklopedia PWN 2001-2005
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Materiały kompozytowe

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Cechy wstawek hamulcowych z materiałów kompozytowych zauważono już w

latach 50 tych XX wieku, podczas prowadzenia pierwszych testów na tych

materiałach:

• przegrzewanie powierzchni obręczy koła,

• nadmierne i charakterystyczne zużycie współpracującej z wstawką powierzchni

tocznej koła,

• właściwości silnie uzależnione od warunków atmosferycznych,

• nanoszenie materiału metalowego na powierzchnię cierną wstawki (obecnie

nazywane wtrąceniami metalicznymi).
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Mając na względzie wymienione cechy, komisja UIC zajmująca się problemami hamulców przedstawiła

wytyczne dla stosowania wstawek z materiałów kompozytowych w pojazdach kolejowych. Poniżej przedstawiono

najważniejsze wymagania dotyczące stosowania wstawek z materiałów kompozytowych typu K, L i LL:

Materiały kompozytowe

• wstawki z materiałów kompozytowych mogą być użyte jedynie do współpracy z kołami monoblokowymi (zgodnie z PN-EN

13979-1 z wyjątkiem materiałów ER2.BV2, ER8 i ER9),

• dla wstawek typu K i LL zaleca się stosowanie kół o zmniejszonej grubości obrzeża (np. 30 mm),

• wagony wyposażone w wstawki kompozytowe powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi karty UIC 545 (wypisanie rodzaju

i typu wstawki na pudle wagonu),

• podczas hamowania pociągu z prędkości poniżej 50 km/h należy wcześniej uruchomić hamulec lub wdrożyć wyższy stopień

hamowania,

• w warunkach zimowych należy utrzymywać dodatnie temperatury par ciernych poprzez realizowanie hamowań I-go stopnia co

10-15 min lub 20-30 km,

• w wagonach z wstawkami kompozytowymi ze względu na niższy (od wstawek żeliwnych) statyczny współczynnik tarcia, zaleca

się uruchomienie hamulca ręcznego/postojowego na podwojonej liczbie wagonów niż w analogicznym pociągu z wstawkami

żeliwnymi.
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Materiały kompozytowe

Wytyczne komisji UIC o stosowaniu wstawek z materiałów kompozytowych

zawierają katalog uszkodzeń, w którym pokazano wady spotykane najczęściej w

eksploatacji, oraz jak należy je interpretować. Katalog uszkodzeń jest rozwinięciem

załącznika 9 do ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV).
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Przegrzewanie powierzchni obr ęczy koła
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Przegrzewanie powierzchni obr ęczy koła
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Nadmierne i charakterystyczne zu życie współpracuj ącej z wstawk ą powierzchni tocznej koła,
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Nadmierne i charakterystyczne zu życie współpracuj ącej z wstawk ą powierzchni tocznej koła,
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Właściwo ści silnie uzale żnione od warunków atmosferycznych – alerty bezpiecze ństwa UTK
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Nanoszenie materiału metalowego na powierzchni ę ciern ą wstawki (obecnie nazywane wtr ąceniami 
metalicznymi).
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Redukcja hałasu w ruchu towarowym

źródło: 
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Redukcja hałasu w ruchu towarowym
Wstawki żeliwne i wstawki typu LL ( µ = 0,10 ÷ 0,15 )*

Wstawka żeliwna

Wstawka typu LL

* Definicja za: PN-EN 16452:2015
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Redukcja hałasu w ruchu towarowym
Wstawki typu L ( µ = 0,15 ÷ 0,25 )*

* Definicja za: PN-EN 16452:2015
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Redukcja hałasu w ruchu towarowym
Organiczna wstawka typu K ( µ = 0,25 ÷ 0,3 )*

* Definicja za: PN-EN 16452:2015
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Wstawki żeliwne i wstawki kompozytowe

Chropowata powierzchnia toczna koła 
(koło współpracuje z wstawką żeliwną)

Gładka powierzchnia toczna koła (koło 
współpracuje z wstawką kompozytową)

Ra=2,11 Ra=0,47
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych w ruchu towarowym

Materiał cierny A B C P10

Zużycie wstawki 

hamulcowej 

na  1 tys . km w mm

0,26 0,27 0,24 0,48

Zużycie kół na 1 tys . km 

w mm 
0,06 0,08 0,07 0,02
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim dalekobie żnym
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim dalekobie żnym
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Materiał cierny A B

Zużycie okładziny ciernej

na  100 tys . km 
12,5 16,17

Zużycie tarczy hamulcowej

na  100 tys . km 
0,274 0,903
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim aglomeracyjnym
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim aglomeracyjnym
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Materiał cierny A B

Zużycie okładziny ciernej 

na  100 tys . km 
19,05 22,06

Zużycie tarczy hamulcowej 

na  100 tys . km 
2,033 2,481
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim aglomeracyjnym
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Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

Zużycie par ciernych  w ruchu pasa żerskim aglomeracyjnym



Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego
Najczęściej występujące uszkodzenia par ciernych występujących w pojazdach wyposażonych 

w hamulec klockowy to głównie błędy w obsłudze. 

Może to być jazda z zakręconym hamulcem ręcznym/postojowym, niewyluzowanie składu po zmianie lokomotyw
oraz brak nadzoru w bieżącym utrzymaniu pojazdów.

Błędów tych można uniknąć przez szkolenia pracowników obsługi w szczególności 
przy wprowadzaniu do eksploatacji wagonów ze skomplikowanym układem hamulcowym. 

Jednym ze sposobów zabezpieczania wagonu przed jazdą z zakręconym hamulcem ręcznym/postojowym jest 
uzbrojenie go w system ostrzegania za pomocą sygnału dźwiękowego

Nalep powstały podczas jazdy 

z zahamowanym hamulcem 

postojowym

Przegrzany zestaw kołwy z wyżłobieniami 

powstałymi podczas jazdy 

z zahamowanym hamulcem ręcznym

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego
Najczęściej występujące uszkodzenia par ciernych występujących w pojazdach wyposażonych 

w hamulec klockowy to głównie błędy w obsłudze. 

Może to być jazda z zakręconym hamulcem ręcznym/postojowym, niewyluzowanie składu po zmianie lokomotyw
oraz brak nadzoru w bieżącym utrzymaniu pojazdów.

Błędów tych można uniknąć przez szkolenia pracowników obsługi w szczególności 
przy wprowadzaniu do eksploatacji wagonów ze skomplikowanym układem hamulcowym. 

Jednym ze sposobów zabezpieczania wagonu przed jazdą z zakręconym hamulcem ręcznym/postojowym jest 
uzbrojenie go w system ostrzegania za pomocą sygnału dźwiękowego

Nalep powstały podczas jazdy 

z zahamowanym hamulcem 

postojowym

Przegrzany zestaw kołwy z wyżłobieniami 

powstałymi podczas jazdy 

z zahamowanym hamulcem ręcznym

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego

51



Uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego

Warszawa, 5 grudzień 2017

Badania eksploatacyjne par ciernych hamulca kolejow ego
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Systemy diagnostyczne

System wykrywania zagro żeń w taborze kolejowym - ASDEK

• wykrywanie przegrzanych zestawów kołowych,
• wykrywanie przegrzanych maźnic,
• wykrywanie płaskich miejsc,
• wykrywanie przekroczeń nacisków zestawów kołowych na szyny.

źródło: TENS 

Warszawa, 5 grudzień 2017
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W przypadku hamulca tarczowego często dochodzi do uszkodzeń zamków mocujących
okładziny cierne w obsadach hamulcowych, co skutkuje wypadaniem okładzin ciernych
i dochodzi do współpracy obsady z tarczą hamulcową. W nowych pojazdach stosuje się
specjalne sworznie zabezpieczające samoczynne otwarcie zamka.
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W pojazdach aglomeracyjnych poruszających się w trudnych warunkach zawsze po tej
samej trasie (duże pochylenia i ciasne łuki), dochodzi do podcinania obrzeży kół. Problem ten
częściowo rozwiązuje obracanie pojazdów na trójkącie torowym oraz smarowanie obrzeży.

Pojazd aglomeracyjny po wykolejeniu. Przyczyną były przekroczone grubości obrzeża.
a) koło lewe, b) koło prawe.
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Dziękuję za 
uwagę

ptokaj@ikolej.pl
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