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Geneza wprowadzenia wstawek LL
W dniu 16.12.1997 r. z inicjatywy kolei SBB i DB Zgromadzenie Ogólne
Wspólnoty Kolei Europejskich na posiedzeniu w Berlinie, zdecydowało o
podjęciu działań zmierzających do redukcji hałasu w taborze kolejowym.

Znaczącym źródłem hałasu są wagony towarowe, hamowane wstawkami
żeliwnymi, które powodują dużą chropowatość powierzchni tocznej kół, co
staje się przyczyną zwiększonego poziomu wytwarzanego hałasu przy
toczeniu.
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Source: „Working Paper Series in Economics No. 61, September 
2014”
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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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• budowa nowych wagonów towarowych z hamulcami klockowymi wyposażonymi w
kompozytowe wstawki hamulcowe typu K;

• opracowania wymagań odnośnie wstawek typu K i następnie typu LL, wsparcia prac
badawczo‐rozwojowych materiałów typu K i LL oraz homologacji kilku gatunków wstawek
każdego typu.

• stosowania w wagonach towarowych innych konstrukcji hamulca niż hamulce klockowe (m.in.
hamulców tarczowych), prowadzących do zmniejszenia emitowanego hałasu;

• w istniejących wagonach towarowych zamianę żeliwnych wstawek hamulcowych na
kompozytowe (wstawki LL);
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Hamulce cierne - klockowe
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Hamulce klockowe

• 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 pracy • konieczność zmiany ciśnienia maks. 
cylindra w funkcji prędkości
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Granice możliwości hamulca klockowego
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Rodzaje materiałów ciernych – hamulec klockowy

Kompozytowe wstawki hamulcowe

LL 
materiał o niskim 

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

L
materiał o średnim 

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

K
materiał o wysokim 

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 - początki
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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Materiały kompozytowe LL – przewidywane problemy w eksploatacji

• spadek właściwości ciernych materiałów organicznych w warunkach mokrych oraz 
zaśnieżenia,

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Warszawa, 23 październik 2018

(na podstawie uwag grupy roboczej B126 – opublikowanych w TTS 3/2005 przez eksperta UIC z ramienia PKP Cargo pana Adama Osiaka) 

• inna charakterystyka przebiegu chwilowego współczynnika tarcia na początku hamowania w 
przypadku wstawek kompozytowych niż żeliwnych, co powoduje zagrożenie występowania 
poślizgów kół w warunkach wilgoci i oszronienia szyny,

• zmniejszenie współczynnika przyczepności kół do szyn w stosunku do wstawek żeliwnych 
(mniejsze w przypadku wstawek typu K, większe w przypadku wstawek LL),

• możliwość negatywnego wpływu na działanie urządzeń sygnalizacji zajętości toru (zanik 
bocznikowania obwodów prądów szynowych),

• zwiększone (o ok. 30%) obciążenia cieplne kół w wyniku hamowania kompozytowymi 
wstawkami z materiałów organicznych, co może powodować luzowanie obręczy kół 
obręczowanych, bądź nadmierne przeciążenia termiczne kół monoblokowych,

• zwiększone zużycie powierzchni tocznych kół, co wymaga częstszego reprofilowania i skraca 
okresy eksploatacji kół,

• skłonność materiałów ciernych do powstawania wtrąceń metalicznych, mogących 
powodować rowkowania powierzchni tocznych kół,

• niepełna zamienność wstawek różnych gatunków tego samego typu (K albo LL); oznacza to 
konieczność dalszego zacieśnienia dopuszczalnych tolerancji współczynników tarcia materiałów 
typów K i LL, wraz z rozwojem większej liczby materiałów, dla uzyskania ich zamienności.
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• spadek właściwości ciernych materiałów organicznych w warunkach mokrych oraz zaśnieżenia,
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

V=100 km/h, masa wagonu 90 t

Warszawa, 23 październik 2018

• inna charakterystyka przebiegu chwilowego współczynnika tarcia na początku hamowania w 
przypadku wstawek kompozytowych niż żeliwnych, co powoduje zagrożenie występowania 
poślizgów kół w warunkach wilgoci i oszronienia szyny,
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• inna charakterystyka przebiegu chwilowego współczynnika tarcia na początku hamowania w 
przypadku wstawek kompozytowych niż żeliwnych, co powoduje zagrożenie występowania 
poślizgów kół w warunkach wilgoci i oszronienia szyny,
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• inna charakterystyka przebiegu chwilowego współczynnika tarcia na początku hamowania w 
przypadku wstawek kompozytowych niż żeliwnych, co powoduje zagrożenie występowania 
poślizgów kół w warunkach wilgoci i oszronienia szyny,
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

V=120 km/h, masa wagonu 80 t

Warszawa, 23 październik 2018

• zwiększone (o ok. 30%) obciążenia cieplne kół w wyniku hamowania kompozytowymi 
wstawkami z materiałów organicznych, co może powodować luzowanie obręczy kół 
obręczowanych, bądź nadmierne przeciążenia termiczne kół monoblokowych,
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Przegrzewanie powierzchni tocznej koła
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• zwiększone zużycie powierzchni tocznych kół, co wymaga częstszego reprofilowania i skraca 
okresy eksploatacji kół,
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Nadmierne i charakterystyczne zużycie współpracującej z wstawką powierzchni tocznej koła,
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Nadmierne i charakterystyczne zużycie współpracującej z wstawką powierzchni tocznej koła
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Zmiana parametrów kół dla współpracy z wstawką spiekaną

Warszawa, 23 październik 2018
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Zmiana parametrów kół dla współpracy z wstawką spiekaną

Warszawa, 23 październik 2018
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Warszawa, 23 październik 2018

1.3 Wtrącenia metaliczne

Wygląd:
Powierzchnia koła nosi 
ślady oddziaływania 
wstawki (w postaci rowków 
lub bruzd) lub zdarcia 
powierzchni tocznej do 
rodzimego materiału.

Czynności do wykonania:
Wymiana wstawki wg AVV
Zał. 9 pkt. 3.2.2

• skłonność materiałów ciernych do powstawania wtrąceń metalicznych, mogących powodować 
rowkowania powierzchni tocznych kół,
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
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• inne uszkodzenia par ciernych hamulca klockowego.
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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:

• 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.

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Warszawa, 23 październik 2018

Materiały kompozytowe – stan obecny
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Wytyczne komisji UIC (UIC Question 5-110 (ex 4.04.501)): 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).

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Warszawa, 23 październik 2018

Materiały kompozytowe – stan obecny
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Porównanie kosztów różnych sposobów redukcji hałasu na kolei

Warszawa, 23 październik 2018

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Badania przeprowadzone w projekcie STAIRRS (Strategie i narzędzia do oceny i wdrażania
redukcji hałasu na kolei - współfinansowanego z 5 Programu Ramowego) wykonano w 21
krajach europejskich na 11 tys. km linii kolejowych.
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Lista dopuszczonych przez UIC materiałów ciernych dla wstawek typu K (15.07.2018)
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Lista dopuszczonych przez UIC materiałów ciernych dla wstawek typu LL (15.07.2018)

Warszawa, 23 październik 2018

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Porównanie chwilowego wsp. tarcia dla wstawek żeliwnych, K i LL
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Wymiana wstawek żeliwnych na wstawki typu LL w wagonach użytkowanych obecnie

1. Przegląd dokumentacji hamulca – wykonanie obliczeń dla hamulca postojowego/ręcznego*

2. Wyposażenie wagonu w koła monoblokowe

3. Odpowiednie oznakowanie wagonu wg wytycznych UIC

4. Wprowadzenie powyższych zmian w DTR wagonu

5. Wykonanie oceny ryzyka

6. Złożenie dokumentacji do UTK

Dla reżimu S wartość procentu masy hamującej przy obciążeniu:

- dla wagonu próżnego musi zawierać się w przedziale 100-125 [%].

- dla wagonu załadowanego może zmniejszać się do wartości minimalnej 65 [%]*.
* zgodnie z punktem 1.3.9 kartu UIC 543 dla wagonów wyposażonych w układ hamulcowy przed 31.12.1980 r. wartość ta wynosi

60[%].
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Wymiana wstawek żeliwnych na wstawki typu LL w wagonach użytkowanych obecnie

Karta UIC   543 
 
Hamulec -  Przepisy o wyposażeniu  wagonów 
 
Wydanie 13,  styczeń 2007 

1.3.5 - Wagony towarowe ze znakiem SS muszą mieć hamulec na sprężone powietrze wg Karty UIC 541-04,
punkt 2.1 (patrz bibliografia – strona 19), który z reguły daje λ = 100% aż o granicy obciążenia dla ruchu SS.

Ograniczenie λ = 90% przy nacisku na oś 20 t jest ważne dla wagonów hamowanych tylko klockami hamulcowymi.

Przy hamulcach o zwiększonej mocy potrzebne jest specjalne wyposażenie.

W przypadku budowy nowych wagonów towarowych do ruchu SS ze wstawkami z tworzyw sztucznych
obowiązkowe jest zabudowanie zmodyfikowanych kombinacji przekładników ciśnienia (potocznie: „krzywej
załamania”).

Wagony towarowe z układem hamulcowym SS mają hamowanie
o większej skuteczności niż S. Jeżeli w jednym pociągu zestawione
zostaną razem oba typy pojazdów, będzie to prowadziło do tego, że
wagony SS przejmują nieproporcjonalnie wiele mocy hamowania,
co przy długotrwałych jazdach po spadkach doprowadzi do
zwiększonego obciążenia termicznego obręczy kół.

Źródło: tts 11-12/2006
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Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki 
kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

Wymiana wstawek żeliwnych na wstawki typu LL w wagonach użytkowanych obecnie
Obliczenia hamulca

Karta UIC  544-1,   wydanie 6,  październik 2014

Siła utrzymująca:  Siła utrzymująca Fpark to siła, z jaką stojący pojazd musi być ciągnięty, 
żeby zaczął się toczyć. Zakłada się przy tym, że pojazd znajduje się na poziomym prostym
torze, a hamulec postojowy został zaciągnięty z nominalną siłą uruchamiającą (patrz 
wyżej). Do obliczeń stosuje się poniższy wzór i dane odnośnie standardowych wartości 
współczynnika tarcia: 
 

                                           
h

m
stpbpark r

r
FF    

 

parkF     siła od hamulca postojowego na wszystkich kołach  [kN] 

pbF        obliczona całkowita statyczna siła docisku klocków hamulcowych lub okładzin 
             ciernych przy działaniu hamulca postojowego  [kN] 
 mr        średni promień tarcia    (przy hamulcu klockowym  rm=rh)  [m] 

 hr         promień koła w połowie zużycia   [m] 

st         wspólczynnik tarcia przy 0 km/h dla danego materiału ciernego 

             dla wstawek hamulcowych: 
             wstawki żeliwne                                                0,35 
             wstawki K dopuszczone przez UIC                   0,20 
             wstawki LL dopuszczone przez UIC                  0,20 
             dla okładzin ciernych: 
             okładziny organiczne dopuszczone przez UIC  0,35 
             okładziny ze spieków dopuszczone przez UIC  0,30

- holding force: the holding force parkF  is the force with which a stationary vehicle 
with its holding brake applied must be hauled in order to make it roll. This assumes 
that the vehicle is parked on level, straight track and the holding brake has been 
applied with the nominal application force (see above). The formula below is used to 
calculate the holding force, with standard values indicated for the coefficient of 
friction: 

 

h

m
stpbpark

r
rFF    

Fpark = holding brake force on all wheels [kN] 
Fpb = holding brake’s calculated total static brake block force or brake 

pad force [kN] 
rm  = mean friction radius  

(for block brakes rm = rh) [m] 
rh  = radius of semi-worn wheel [m] 
st = friction coefficient at 0 km/h for a given friction material [-] 
 for blocks the following applies:   
  cast iron blocks  0.35 

 UIC-certified K blocks  0.20 
 UIC-certified LL blocks 0.20 

 
for pads the following applies:  
  UIC-certified composite pads 0.35 

UIC-certified sintered pads 0.30

Karta UIC  544-1,   wydanie 5,  czerwiec 2013
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Wymiana wstawek żeliwnych na wstawki typu LL w wagonach użytkowanych obecnie
Obliczenia hamulca

Masa hamująca hamulca postojowego:   Masa hamująca hamulca postojowego Bh  to 
teoretyczna wielkość, jaka odpowiada skuteczności hamulca podczas hamowań z małych 
prędkości przy nominalnej sile uruchamiającej. Oblicza się ją z siły docisku klocków lub
okładzin ciernych oraz z poniższych standardowych wartości współczynnika tarcia przy
prędkości 50 km/h, według następującego wzoru: 

 

                             
h

m
dynh r

r
FB  188,0   

 

dynF     całkowita dynamiczna siła na klockach lub okładzinach pojazdu obciążonego, 
             zahamowanego hamulcem postojowym przy sile nominalnej  [kN];  określenie 
             Fdyn  patrz punkt 8.2 

1          współczynnik tarcia przy 50 km/h dla danego materiału ciernego [ - ] 

             dla wstawek: 
             wstawki żeliwne                                                0,19 
             wstawki K, dopuszczone przez UIC                  0,20 
             wstawki ze spieków, dopuszczone przez UIC   0,20 
             wstawki LL, dopuszczone przez UIC                 0,19 

             dla okładzin ciernych: 
             okładziny kompozytowe dopuszczone przez UIC   0,35 
             okładziny ze spieków dopuszczone przez UIC       0,30 

mr          średni promień tarcia  (przy hamulcu klockowym rm=rh)  [m] 

hr          promień koła w połowie zużytego  [m] 

hB         masa hamująca hamulca postojowego  [t] 

Karta UIC  544-1,   wydanie 5,  czerwiec 2013Karta UIC  544-1,   wydanie 6,  październik 2014

- braked weight of holding brake: the braked weight of the holding brake  hB  is a 
theoretical value corresponding to the braking performance during brake applications 
from low speeds at nominal application force. It is determined using the following 
formula from the block/pad forces, using the standard values below for the coefficient 
of friction during a brake application from 50 km/h. 

ΣFdyn  = total dynamic force acting on the blocks or brake pads of a laden vehicle  
                         when the holding brake is applied at nominal force [kN]; to determine  
1 = coefficient of friction at 50 km/h for the friction material in question [-] 
  for brake blocks the following values apply: 
  cast iron blocks  0.19 

 UIC-certified composite blocks 0.20 
 UIC-certified sintered blocks 0.20 
 UIC-certified LL blocks  0.17 

  for pads the following values apply: 
  UIC-certified organic pads 0.35 
  UIC-certified sintered pads 0.30 
rm  = mean friction radius  

(for block brakes rm = rh) [m] 
rh  = radius of semi-worn wheel [m] 

Bh = braked weight of holding brake
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