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Temat wpływu zimowych warunków atmosferycznych na funkcjonowanie 
kolei, został w sposób całościowy potraktowany podczas konferencji 
w Paryżu, zorganizowanej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu 
Kolejowego ( UIC – International Union  of Railways) w 2010 roku.

Studium dotyczące adaptacji kolei do zmian klimatycznych w okresie  
zimowym pt. „Winter and Railways Study”. 

Wśród najważniejszych zaleceń  i wniosków znalazł się postulat jak: 

- najszybszego stosowania produktów zapobiegających oblodzeniu oraz 
pozwalających powstałe oblodzenie usunąć w sposób szybki i bezpieczny 
dla pracowników i środowiska naturalnego. 

Stosowane produkty powinny być innowacyjne i wysoce ekologiczne.
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W 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
sektorowego  INNOCHEM  Działanie 1.2 „ Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozytywnie oceniło 
projekt

pt. Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed  
oblodzeniem infrastruktury kolejowej, 

którego głównym celem było opracowanie:
- innowacyjnych receptur 
- parametrów produkcyjnych dla gotowej i bezpiecznej do wdrożenia 
technologii dla dwóch różnych innowacyjnych produktów do odladzania 
w branży kolejowej. 
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 Jednym z elementów przedmiotowego Projektu  w ramach 
realizowanych prac była usługa badawcza i to była rola LK. 

 LK przygotowało program i przeprowadziło badania laboratoryjne, które 
były realizowane w 2017 i 2018 roku.

 Celem pracy była ocena przydatności: 
- płynu do odladzania,
- płynu do odladzania i zabezpieczania przed  oblodzeniem.

 do praktycznego zastosowania z wykluczeniem niepożądanego
działania  na elementy, które są rozmrażane  lub zabezpieczane.

Do realizacji celu pracy Laboratorium wytypowało szereg materiałów:
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a) płyny odladzający i zabezpieczające przed oblodzeniem:

• płyn odladzający typ I  oznaczony PKP I/253/2017SCO; 
rozcieńczony wodą 

w proporcji 1 :1 objętościowo;  płyn badawczy, 

• płyn zabezpieczający przed oblodzeniem płyn typu II, płyn 
badawczy 

• płyn zabezpieczający przed oblodzeniem typ II  KILFROST RAIL, 
płyn odniesienia
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b )  elementy  taboru:

Stal; żeliwo

• płytki stalowe wycięte  z blachy wózków wagonowych – stal S355J2+N

• płytki stalowe wycięte z koła wagonowego – stal 633321 B6 

• płytki żeliwne wycięte z kotw żeliwnych 

Guma

• guma z przejść  wagonowych pozyskane w Zakładzie Produkcyjno-Handlowym  Chemix

• wąż gumowy hydrauliczny pozyskany  z Fabryki Węży  Gumowych i Tworzyw     Szt. 
Fagumit Wolbrom  

• wąż gumowy parowy pozyskany  z Fabryki Węży  Gumowych i Tworzyw Szt. Fagumit
Wolbrom

• uszczelka gumowa do drzwi/okien pozyskana z firmy Larski Sp. z o.o.   
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• guma z mieszanki TGR-34-B-1-L,  przeznaczona do produkcji  
profili  dla kolei wykonana przez Zakład Przemysłu Gumowego 
„Santochemia” Spółdzielnia Pracy w Dębach Wielkich  w postaci 
arkuszy o wymiarach (150 x 150 x 5) mm  i (150 x 150 x 2) mm,

Aluminium

• płytki aluminiowe pokryte  powłoką lakierową Firmy Mankiewicz 
Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o.

• profile aluminiowe pokryte powłoką lakierową pozyskane z 
Racławickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RFWW  
RAWAG Sp. z o.o. 
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 powłoki lakierowe
 przebadane uprzednio pod kątem właściwości fizyko-chemicznych 

wymaganych od wyrobów stosowanych do wymalowań taboru 
kolejowego:

 - powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek 
(150 x 100 x 1) mm o składzie: 

 podkład gruntujący, szpachlówka przemysłowa, podkład wypełniający 
akrylowy, lakier bazowy, lakier bezbarwny antygraffiti;        powłoka  
przeznaczona na nadwozia pojazdów szynowych – kolor szary,
(C26/16),

 - powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek 
(150 x 100 x 1) mm o składzie:

 podkład gruntujący, lakier nawierzchniowy; powłoka przeznaczona 
na dachy lokomotyw i wagonów pojazdów  szynowych - kolor biały, (
C27/16),
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 powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w  postaci płytek 
(150 x 100 x 1) mm    o składzie:  

 lakier  grubopowłokowy; powłoka  przeznaczona do wymalowań wózków 
jezdnych i podwozi, ( C62/16),

 powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek 
(150 x 100 x 1) mm o składzie:  

 podkład epoksydowy, szpachla poliestrowa, podkład wypełniający, lakier 
poliuretanowy z własnościami antygraffiti; powłoka  przeznaczona do 
wymalowań pudeł wagonów - kolor biały, (C9/17),
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Tworzywa sztuczne
- polistyren GPS Synthos PS GP 152,
- polistyren wysoko udarowy  HIPS TPSC Asia Polystyrene 4440,
- poliamid PA – Tarnamid T-27 MCS – PA6,
- polietylen dużej gęstości HDPE HD 6081,

polistyren PS (GPS) z uwagi na dobre właściwości optyczne często nazywany  jest 
sztucznym szkłem, otrzymywany w procesie polimeryzacji w procesie polimeryzacji styrenu, 
po zmieszaniu dodatkami polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych 
oznaczonych literami PS. Polistyren jest bezbarwnym, twardy, kruchym termoplastycznym 
tworzywem, o bardzo ograniczonej elastyczności. Jest to tworzywo bezbarwne, słabo 
przezroczyste lub dowolnie barwione.  
Polistyren   ma zastosowanie do produkcji przezroczystych elementów lamp  osłon 
oświetleniowych, obudów odblasków i elementów  elektroizolacyjnych.

•
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 polietylen dużej gęstości - stopień krystaliczności (60-80%). Gęstość 
0.935 - 0.970 g/cm3. Temp. topnienia ok. 130 C. Elastyczny i twardy, 
podatny na zarysowania. Ulega starzeniu pod wpływem działania 
promieniowania ultrafioletowego. rekomendowany do dla wielu 
technologii przetwórczych, m.in.: wtryskiwanie, wytłaczanie, wytłaczanie 
z rozdmuchem, rotomolding. 

Zastosowanie - złączki , osłony elementy mocujące, osłony kabli i 
przewodów elektrycznych, rury i węże do transportu wody.
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 polistyren wysoko udarowy HIPS - jest polimerem termoplastycznym 
uzyskanym w procesie polimeryzacji blokowo-suspensyjnej styrenu z 
dodatkiem polibutadienu (kauczuku syntetycznego), dodatek kauczuku 
zwiększy udarność, która wzrasta wraz z rosnącym udziałem tego 
dodatku.   Odpowiednio do udziału kauczuku zmieniają się właściwości 
fizyko-mechaniczne tworzywa. 

 W przeciwieństwie do standardowego PS (polistyrenu) modyfikacja 
wysoko udarowa powoduje zmniejszenie przeźroczystości, stabilności 
temperaturowej i nieznacznie sztywność. Dodatek kauczuku pozwolił 
znacznie podnieść udarność polistyrenu. Polistyren HIPS ma 
zastosowanie do produkcji elementów elektrotechnicznych, obudów 
urządzeń, elementów opraw oświetleniowych (lampy).



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

 Program badań
Do opracowania procedury badań wpływu płynów odladzających i 

zabezpieczających przed oblodzeniem na zmianę właściwości materiałów 
eksploatacyjnych taboru szynowego (stal, aluminium i żeliwo, guma, tworzywa 
sztuczne, powłoki malarskie) wykorzystano następujące dokumenty i normy:

 Raport nr 4 Komitetu ORE E 119 Technische Lieferbedingungen für
Reinigungsmittel zur Aussenreinigung der Kasten von Reisezugwagen und 
Triebfahrzeugen.

 Karta UIC 842-2 Technical specification for method for testing paint products.

 SAE AMS 1428H Aerospace material specification

 ASTM E70 pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode

 PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości według metody Shore’a.
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 PN-EN ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu. 

 PN-EN ISO 2812-3:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. 
Część 3: metoda z użyciem materiału absorbującego. 

 PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie twardości. Część 1: 
Metoda wciskania kulki.

 PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Część 2: Warunki badań tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania. 
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Do opracowania procedury badawczej skuteczności działania płynu do odladzania
skorzystano z dokumentu Association of Train Operation Companies „ATOC Train
Operators Safety Group Good Practice Guide – De-icing Agents for ON Station
Use”, październik 2006.

PROGRAM BADAŃ

 Określenie wyglądu wg SAE AMS 1428H 

 Oznaczenie wartości pH wg ASTM E70 

 Oznaczanie stabilności wg SAE AMS 1428H 

 Oznaczenie odporności na zamarzanie wg Raportu nr 4 Komitetu ORE nr 119

 Oznaczanie działania korodującego na aluminium, stal i żeliwo wg Raportu nr 4 
Komitetu ORE nr 119

 Oznaczanie agresywności na powłoki malarskie wg PN-EN ISO 2812-1: 2008
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 Oznaczanie agresywności na elementy gumowe wg PN-80/C-04238 i PN ISO 
37: 2007

 Oznaczanie agresywności na niemetalowe elementy wykorzystywane w 
pojazdach szynowych wg PN-EN ISO 527-1: 1998, PN-EN ISO 527-2: 1998, 
PN-EN ISO 2039-1: 2004

 Oznaczanie  skuteczności działania płynu rozmrażającego i zabezpieczającego 
przed zamrażaniem wg procedury PB-LK 03

 Badania trybologiczne materiałów ciernych
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- Określenie wyglądu wg SAE AMS 1428H

 Opis wyglądu  polega na określeniu właściwości zewnętrznych płynu 
określanych metodą wizualną nieuzbrojonym okiem.

- Oznaczenie wartości   pH wg ASTM E 70

 Badanie polega na oznaczeniu ujemnego logarytmu ze stężenia jonów 
wodorowych za pomocą pH  - metru . 

 Pomiaru wykonano stosując pehametr Testo 206 pH 1,  LKC-U 55.
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Oznaczanie stabilności wg SAE AMS 1428H 

 Badanie polega na umieszczeniu szczelnie zamkniętej próbki  płynu w komorze 
klimatycznej  w temp. (-20±2)˚C przez 24 godziny. Następnie   próbki  wyjęte z 
komory pozostają w temperaturze pokojowej (+20±2)˚C przez 24 godziny. Jest 
to jeden cykl badania, które składa się z pięciu cykli.

 Jako wynik stabilności podaje się stan skupienia płynu w temp. (-20±2)˚C 
i jednorodność płynu w temp. (+20±2)˚C  po pięciu cyklach.

 Badania wykonano w komorze klimatycznej Secasi Technologies LKC-U11.
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Oznaczenie działania korodującego na aluminium, stal i żeliwo  wg 
Raportu nr 4 Komitetu ORE nr 119 

Badanie polega na poddaniu płytek aluminiowych, stalowych i żeliwnych przez zanurzenie 
działaniu badanych płynów w temperaturze (+20±2)˚C.

 Płytki przed badaniem są przygotowane zgodnie z wytycznymi normy ASTM D 1384:

 płytki aluminiowe oczyszczone papierem ściernym o ziarnistości kolejno: 100, 120, 150 (na 
mokro),

 płytki stalowe oczyszczone papierem ściernym o ziarnistości kolejno: 100, 120 (na sucho),

 płytki żeliwne oczyszczone papierem ściernym o ziarnistości kolejno: 60, 80 (na sucho),

a następnie odtłuszczone acetonem i wysuszone w suszarce w temp. 100ºC przez 1h. Tak 
przygotowane próbki (uprzednio zmierzone przy użyciu suwmiarki i zważone na wadze 
analitycznej  z dokładnością do 0,0001g poddano siedmiodobowemu działaniu płynów.



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

płyn typ I płyn odniesienia 
Kilfrost Rail

płyn typII

stal S355J2+N
stal 633321 B6
żeliwo
aluminium

Rys. 1. Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały metalowe – 
            zmniejszenie masy na powierzchnię[ g/m²] 
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Rys. 1. Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały metalowe – 


            zmniejszenie masy na powierzchnię[ g/m²] 
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 Średni ubytek masy próbki wyrażony w g/m², nie może przekraczać 
poniższych wartości:

 wg Raportu nr 4 Komitetu ORE nr 119 
 po 7 dobach działania płynu:

 - płytki aluminiowe  – 20 g/m²,

 - płytki stalowe      – 120 g/m².

 - płytki żeliwne      – 120 g/m².

 wg AMS 1428H 

 po 24 godzinach działania płynu:

 - płytki aluminiowe  – 3,0 g/m² ,

 - płytki stalowe      – 8,0 g/m²,

 - płytki żeliwne      – 8,0 g/m².

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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Oznaczenie agresywności na powłoki malarskie wg PN-EN ISO 
2812-1: 2008

 Badanie polega na umieszczeniu na badanym materiale pierścieni o 
średnicy wewnętrznej  15 mm i wysokości 15 mm wypełnionych watą 
nasyconą badanymi preparatami. Po 24 godzinach krążki usuwa się  i 
wizualnie, nie uzbrojonym okiem, ocenia stan badanej powłoki w 
odniesieniu do części nie poddanych działaniu płynów. Badanie 
powtórzono czterokrotnie łączny czas działania płynów wynosił 96 h.

 Badanie wykonano na następujących rodzajach powłok:

 - powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek 
(150 x 100 x 1) mm 
o składzie: podkład gruntujący, szpachlówka przemysłowa, podkład 
wypełniający akrylowy, lakier bazowy, lakier bezbarwny antygraffiti; 
powłoka jest przeznaczona na nadwozia pojazdów szynowych – kolor 
szary, (C26/16),

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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 powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek (150 x 100 x 
1) mm
o składzie: podkład gruntujący, lakier nawierzchniowy; powłoka przeznaczona 
na dachy lokomotyw i wagonów pojazdów szynowych - kolor biały, ( C27/16),

 powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek (150 x 100 x 
1) mm

 o składzie:  lakier grubopowłokowy; powłoka jest przeznaczona do wymalowań
wózków jezdnych i podwozi, ( C62/16),

 powłoka lakierowa wykonana na podłożu stalowym w postaci płytek (150 x 100 x 
1) mm 
o składzie:  podkład epoksydowy, szpachla poliestrowa, podkład wypełniający, 
lakier poliuretanowy z własnościami antygraffiti; powłoka  przeznaczona do 
wymalowań pudeł wagonów  - kolor biały, (C9/17),
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 powłoka lakierowa wykonana na podłożu aluminiowym w postaci profili 
pozyskanych z Racławickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RFWW RAWAG 
Sp. z o.o. dostarczone przez firmę Chemical Advisory Sp. z o.o.,- kolor czarny, 
(C25/17),

 – powłoka lakierowa wykonana na podłożu aluminiowym w postaci płytek (150 x 
100 x 1) mm o składzie: SEEVENAX-H/S Primer 113/39 farba podkładowa, 
ALEXIT-H/S Colourfill 401/5A, poliuretanowy lakier bezbarwny, dostarczone 
przez firmę Chemical Advisory Sp. z o.o. - kolor siwy , (C26/17)

 Jako wynik oznaczenia agresywności  na powłoki malarskie określa się 
intensywność zmian i obecność spęcherzeń ocena wg PN-EN ISO 4628-1; PN-
EN ISO 4628-2 



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Oznaczenie odporności na zamrażanie wg Raportu nr 4 Komitetu ORE nr 
119. 

 Badanie polega na umieszczeniu 100 ml płynu do rozmrażania lub 
zabezpieczania przed zamrożeniem w komorze klimatycznej  w temp. (-40±2)˚C 
przez 2 godziny, następnie podwyższaniu temperatury  do osiągnięcia 
(+20±2)˚C. 

 Jako wynik odporności na zamrażanie podaje się stan skupienia płynu w temp. 
(-40±2)˚C 

 i jednorodność płynu w temp. (+20±2)˚C .

 Badania wykonano w komorze klimatycznej Secasi Technologies LKC-U11.
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Oznaczanie agresywnego działania na elementy gumowe  wg PN-
80/C-04238 i  PN ISO 37:2007

Badanie polega na pomiarze twardości i wytrzymałości na rozciąganie 
próbek gumy poddanych siedmiodobowemu działaniu badanych płynów w 
temperaturze (+20±2)˚C.

 Badania wykonano na następującym materiale:

 uszczelka gumowa do drzwi/okien firmy Larski Sp z o.o., Dobczyce

 guma z przejść wagonowych firmy ZPH „CHEMIX” Sylwester 
Falkiewicz, Żuromin,
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 wąż gumowy parowy Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych 
„Fagumit” Sp. z o.o. Wolbram,

 wąż gumowy hydrauliczny Fabryki Węży Gumowych i Tworzyw 
Sztucznych „Fagumit” Sp. z o.o. Wolbram,

 guma z mieszanki TGR-34-B-1-L,  przeznaczona do produkcji  profili  dla kolei 
wykonana przez Zakład Przemysłu Gumowego „Santochemia” Spółdzielnia 
Pracy w Dębach Wielkich  

Badania wykonano  stosując maszynę wytrzymałościową Zwick 1445 klasa 
dokładności I.

Wynikiem badania jest zmiana twardości i wytrzymałości na rozciąganie  
elementów gumowych poddanych działaniu płynów.

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały niemetalowe 

guma z mieszanki TGR-34-B-1-L) – zmiana % wytrzymałości
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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				płyn typ I		płyn odniesienia Kilfrost Rail		płyn typu II

		guma z przejść wagonowych		0		0		1.3

		wąż gumowy hydrauliczny		8.3		15		11.7

		wąż gumowy parowy		1.6		1.6		1.6

		guma z mieszanki TGR-34-B-1-L		6.49		1.5		0





. Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II  na materiały niemetalowe  


            (guma) – zmiana % twardości 
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Oznaczanie agresywnego działania na niemetalowe elementy nawierzchni 
kolejowej wg   PN- EN ISO 527-1:1998, PN- EN ISO 527-2:1998, PN- EN ISO 
2039-1:2004

Badanie polega na pomiarze twardości i wytrzymałości na rozciąganie próbek 
tworzywa sztucznego po klimatyzacji poddanych siedmiodobowemu działaniu:

 płynu do rozmrażania w temperaturze (+20±2)˚C,

 płynu do zabezpieczania przed zamrażaniem w temperaturze (+20±2)˚C,

 płynu porównawczego w temperaturze (+20±2)˚C.

Wynikiem badania jest zmiana twardości i wytrzymałości na rozciąganie  tworzyw 
sztucznych poddanych działaniu płynów.
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały
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				próbka "0"		płyn typ I		płyn odniesienia Kilfrost Rail		płyn typ II

		polistyren GPS		135.82		135.62		137.1		134.56

		polistyren wysoko udarowy HIPS		106.32		108.69		107.79		109.1

		poliamid - Tarnamid T-27 MCS - PA6		89.09		78.3		84.28		85.04

		polietylen dużej gęstości HDPE		29.56		29.83		30.45		30.23
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały niemetalowe  
               (tworzywa sztuczne) – zmiana % wytrzymałości na rozciąganie,  


Wykres1
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				płyn typ I		płyn odniesienia Kil Frost		płyn typ II

		polistyren PS GP152		1.35		15.64		5.46

		polistyren wysoko udarowy TPSC		1.59		3.76		3.71

		poliamid Tarnamid T-27 MCS-PA6		3.96		3.96		4.93

		polietylen dużej gęstości HDPE HD 6081		3.33		4.86		3.91





Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia i typu II na materiały niemetalowe   


               (tworzywa sztuczne) – zmiana % wytrzymałości na rozciąganie,  
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM



Działanie agresywne płynów: typu I, odniesienia 
i typu II na materiały niemetalowe (tworzywa 
sztuczne) – zmiana twardości %


Wykres1
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				płyn typ I		płyn odniesienia Kil Frost		płyn typ II

		polistyren PS GP152		0.15		0,941,31`		0.93

		polistyren wysoko udarowy TPSC		2.23		3.76		2.61

		poliamid Tarnamid T-27 MCS-PA6		12.11		5.4		4.55

		polietylen dużej gęstości HDPE HD6081		0.91		3.01		2.27
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Oznaczanie skuteczności działania płynu rozmrażającego i 
zabezpieczającego przed zamrażaniem wg PB LK 03

Oznaczenie polega na określeniu ubytku masy lodu po zastosowaniu płynu do 
rozmrażania w zakresie  temp. (-4 ÷ -15)±0,5˚C, oznaczanym w czasie do  60 
minut.

Na lód w postaci krążka o grubości ok. 3,2 mm zostaje zaaplikowana określona
ilość płynu do rozmrażania , a następnie po czasie zostaje pobrana mieszanina
środka do odladzania i rozpuszczonego lodu, pomiar objętości i ponowne
wprowadzenie do naczynia z próbką, celem umożliwienia kontynuacji procesu
topnienia. Metoda określa zdolność topnienia lodu przy pomocy środka do
odladzania w określonym przedziale czasowym. Jednocześnie wykonywany jest
test dla 26,3% roztworu NaCl.

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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Zestawienie wyników skuteczności odladzania badanego środka 
w zestawieniu z nasyconym roztworem NaCl w temperaturze -5˚C.
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Dla środka do zabezpieczania przed oblodzeniem wykonuje się naniesienie płynu 
zabezpieczającego, na płytki stalowe pokryte powłoką lakierową uprzednio 
przebadaną w laboratorium IK. Płytki są zabezpieczane w połowie, a druga połowa 
nie zabezpieczona jest materiałem odniesienia. Następnie tak przygotowane próbki 
zostają umieszczone w temp badanie (-15,0±1,0)˚C i po czasie 1h na  powierzchnie 
próbek zostaje naniesiona woda przez jednokrotny natrysk lub zostaje naniesiony 
śnieg. 

Wynikiem badania: 

-dla preparatu do rozmrażanie jest zmiana masy lodu po zastosowaniu preparatu w 
porównaniu z zastosowaniem 26,3% roztworem NaCl, 

- dla preparatu do zabezpieczanie przed zamrożeniem jest ocena powierzchni 
płytki badawczej; stanu skupienia wody i przylegania ewentualnie pojawiającego 
się lodu lub utrzymywania się śniegu w stosunku do zastosowania płynu 
odniesienia lub powierzchni nie zabezpieczonej.

Badania wykonano w komorze klimatycznej Secasi Technologies LKC-U11.

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

– Badania trybologiczne  materiałów ciernych

 Badanie polega na wykonaniu hamowań  badawczych z różnymi 
prędkościami i różnymi siłami docisku dla dwóch tarcz hamulcowych 

 okładzin hamulcowych spiekanych i organicznych w stanie przed 
natryskiem płynu i po natrysku . 

 Badanie ma na celu sprawdzenie współczynnika tarcia  par ciernych 

 i dróg hamowania po zastosowaniu płynów.
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

– Ze względu na nietypowe badania tribologiczne opracowany został 
specjalny program badawczy, który miał zasymulować najbardziej 
krytyczne warunki zbliżone do warunków:

– mokrych (opadu deszczu) ;  zimowych (opadu śniegu). 
Jest to program badawczy zbliżony do programu homologacyjnego S21 (Karta 

UIC 541-3) dla okładzin hamulcowych.

 Do badań użyto:

 okładziny hamulcowe spiekane i organiczne 

 tarcze hamulcowych stosowane  w  pojazdach szynowych stosowanych  
na polskich liniach kolejowych. 
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Hamowania badawcze 1-16 dla tarczy montowanej na kole (WMD) 
z zastosowaniem okładzin spiekanych
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Hamowania badawcze 1-16 dla tarczy montowanej na kole (AMD) 
z zastosowaniem okładzin spiekanych
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Hamowania badawcze 1-16 dla tarczy montowanej na kole (WMD) 
z zastosowaniem okładzin organicznych
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 Zastosowanie czynników do rozmrażania i zabezpieczania przed 
zamrażaniem nie wpływa na trwałe zmniejszenie współczynnika 
tarcia czy wydłużenie dróg hamowania. 

 Ma to miejsce jedynie po wyjeździe z systemu iniekcyjnego płyn na 
pojazd. Można zauważyć zmniejszenie średniego współczynnika tarcia 
nawet o kilkadziesiąt procent. 

 Konieczne jest wykonanie dwóch lub więcej hamowań 
odświeżających pary cierne w celu ich osuszenia.

 W kolejnych hamowaniach różnice (nie przekraczają kilkunastu procent).

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Podsumowanie
 płyn odladzający typ I oznaczony PKP I/253/2017; rozcieńczony wodą 

w proporcji 1 : 1 objętościowo płyn badawczy spełnia wymagania w zakresie: 

- właściwości fizyko-chemicznych (wygląd , pH, stabilność), 

- działania korodującego na stal, żeliwo i aluminium, 

- działania agresywnego na powłoki malarskie, 

- działania agresywnego na elementy gumowe reprezentowane przez : gumę z przejść      wagonowych,  
wąż gumowy hydrauliczny, wąż gumowy parowy, dla których działanie agresywne wyrażono przez 
zmianę twardości ponieważ kształt wyrobów nie pozwolił na uzyskanie próbek do badań wytrzymałości, 
uszczelkę gumową do drzwi i okien dla której działanie agresywne wyrażono przez zmianę 
wytrzymałości, ponieważ kształt wyrobów nie pozwolił na uzyskanie próbek do badań twardości oraz 
gumę z mieszanki TGR-34-B-1-L, dla której działanie agresywne wyrażono przez zmianę twardości i 
wytrzymałości. 

- działania agresywnego na elementy niemetalowe reprezentowane przez : polistyren GPS Synthos PS 
GP 152, polistyren wysoko udarowy  HIPS TPSC Asia Polystyrene 4440, poliamid PA – Tarnamid T-27 
MCS – PA6, polietylen dużej gęstości HDPE HD 6081,

- skuteczności działania
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

 Płyn do rozmrażania, płyn typ I
nie ma wpływu na zmianę:

- twardości gumy lub jest on niewielki, ( 0 % ÷ 1,6%),

- wytrzymałości gumy, (6,49%,wynik tylko dla mieszanki TGR-34-B-1-L)

w nieznacznym stopniu wpływa na zmianę własności   materiałów niemetalowych:

- twardości tworzyw sztucznych ( 0,15% ÷ 12,11%),

- wytrzymałości  tworzyw sztucznych ( 1,39% ÷ 3,33%), 

oraz ma bardzo minimalne działanie korozyjne,: 

- stal ( 0,39; 0,69) g/m²

- żeliwo ( 2,43 ) g/m²,

- aluminium (0,12 ) g/m²

Płyn skuteczny .
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
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 płyn zabezpieczający przed oblodzeniem typ II - preparat badawczy (C39/17)

 spełnia wymagania w zakresie:

 - właściwości fizyko-chemicznych (wygląd, pH, stabilność, odporności na zamrażanie), 

 - działania korodującego na stal, żeliwo i aluminium, 

 - działania agresywnego na powłoki malarskie, 

 - działania agresywnego na elementy gumowe reprezentowane przez: gumę z przejść      wagonowych,  
wąż gumowy hydrauliczny, wąż gumowy parowy, dla których działanie agresywne wyrażono przez 
zmianę twardości ponieważ kształt wyrobów nie pozwolił na uzyskanie próbek do badań wytrzymałości, 
oraz gumę z mieszanki TGR-34-B-1-L, dla której działanie agresywne wyrażono przez zmianę twardości 
i wytrzymałości. Płyn do rozmrażania nie ma zupełnie wpływu na zmianę twardości gumy lub jest on 
niewielki.

 - działania agresywnego na elementy niemetalowe reprezentowane przez: polistyren GPS Synthos PS 
GP 152, polistyren wysoko udarowy  HIPS TPSC Asia Polystyrene 4440, poliamid PA – Tarnamid T-27 
MCS – PA6, polietylen dużej gęstości HDPE HD 6081,

 - skuteczności działania. 



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

 płyn zabezpieczający przed oblodzeniem płyn typu II oznaczony PKP/KR/2017, koncentrat, 
traktowany jako materiał porównawczy (C20/17) spełnia wymagania 
w zakresie:

 - właściwości fizyko-chemicznych (wygląd , pH, stabilność, odporności na zamrażanie), 

 - działania korodującego na stal, żeliwo i aluminium, 

 - działania agresywnego na powłoki malarskie, 

 - działania agresywnego na elementy gumowe reprezentowane przez: gumę z przejść      wagonowych, 
wąż gumowy hydrauliczny, wąż gumowy parowy, dla których działanie agresywne wyrażono przez 
zmianę twardości ponieważ kształt wyrobów nie pozwolił na uzyskanie próbek do badań wytrzymałości, 
oraz gumę z mieszanki TGR-34-B-1-L, dla której działanie agresywne wyrażono przez zmianę twardości 
i wytrzymałości. Płyn do rozmrażania nie ma  wpływu na zmianę twardości gumy lub jest on niewielki.

 - działania agresywnego na elementy niemetalowe reprezentowane przez : polistyren wysoko udarowy  
HIPS TPSC Asia Polystyrene 4440, poliamid PA – Tarnamid T-27 MCS – PA6, polietylen dużej gęstości 
HDPE HD 6081, - (działania agresywnego na  twardość polistyrenu   polistyren GPS Synthos PS GP 
152 wyrażone zmianą twardości osiągnęły wartość 15,64 % przy dopuszczalnej wartości  15,0% co jest 
wielkością w granicach błędu  badania – szczegóły Sprawozdanie IK.LKC5C43/17) , 

 - skuteczności działania 
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

 Płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem typ II odniesienia / typ II badawczy :

 ma minimalne działanie korodujące:

- stal ( 0,43±0,02; 0,66±0,03) g/m² / ( 0,35±0,02; 0,47±0,03) g/m² 

- żeliwo ( 2,49±0,12) g/m²/ ( 2,24±0,12) g/m² 

- aluminium ( 0,04±0,002) g/m²/ ( 0,63±0,03) g/m² 

zupełnie nie ma wpływu na zmianę twardości gumy lub jest on niewielki

 - twardości gumy, ( 0% ÷ 15,0%) / (1,3% ÷ 11,7%)

 - wytrzymałości gumy, (8,65%,/ 8,28)   wynik tylko dla mieszanki TGR-34-B-1-L

 w nieznacznym stopniu wpływa na zmianę twardości i wytrzymałości materiałów 
niemetalowych,  

 - twardości tworzyw sztucznych ( 0,94% ÷ 5,40%) / ( 0,93% ÷ 4,55%),

 - wytrzymałości tworzyw sztucznych ( 3,76% ÷ 15,64%) / ( 3,71% ÷ 5,46%)
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

 Płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem typ II (C39/17)

 w porównaniu z materiałem odniesienia (C20/17) uzyskał porównywalne 
wartości wszystkich badanych parametrów. 

 Różnice były niewielkie, ale w przeważającej liczbie parametrów uzyskane 
wartości wyników były korzystniejsze dla przedmiotowego  płynu (C39/17) 
niż dla  płynu odniesienia (C20/17).





Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

Podsumowanie badań trybologicznych materiałów ciernych
Zastosowanie czynników do rozmrażania i zabezpieczania przed zamrażaniem:

- nie wpływa na trwałe zmniejszenie współczynnika tarcia czy wydłużenie dróg hamowania. Ma to 
miejsce jedynie po wyjeździe z systemu iniekcyjnego płyn na pojazd. Można zauważyć:

 - zmniejszenie średniego współczynnika tarcia o kilkadziesiąt procent, 

 - konieczność wykonania dwa lub więcej hamowań odświeżających pary cierne w celu ich osuszenia,      
kolejnych     hamowaniach różnice (nie przekraczają kilkunastu procent).

Wskazane byłoby przeprowadzenie weryfikacji badań stanowiskowych w warunkach eksploatacji 
lub badań poligonowych celem walidacji uzyskanych wyników.

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Podsumowanie końcowe

Opracowane  w ramach pracy wymagania i kryteria oceny  wymagają 
uzgodnienia z użytkownikami taboru szynowego w celu opracowania 
dokumentu, będącego podstawą do certyfikacji przedmiotowych wyrobów.

Na podstawie przeprowadzonych badań Laboratorium Badań Materiałów i 
Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa nie stwierdza przeciwwskazań 
do przeprowadzenia prób aplikacyjnych płynu odladzającego i płynu 
zabezpieczającego przed oblodzeniem w jednostkach rekomendowanych 
przez Spółki PKP.



Aby zmienić lub usunąć należy użyć widoku wzorca slajdu

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

BADANIA TERENOWE 

ŚRODKÓW DO ODLADZANIA I  ZABEPIECZANIA PRZED 
OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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 Cysterna przygotowana do aplikacji preparatu odladzającego

INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Przygotowanie do aplikacji przy użyciu  opryskiwacza spalinowego SOLO 433
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Aplikacja środka do odladzania typu I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
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Aplikacja środka do odladzania typu I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Aplikacja środków do odladzania typ I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Warstwa lodu bezpośrednio po aplikacja środka do odladzania typu I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Warstwa lodu bezpośrednio po aplikacja środka do odladzania typu I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Po aplikacja środków do odladzania typ I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Cysterna po zabezpieczeniu za pomocą preparatu typu II
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Cysterna po 2 dniach od zabezpieczona za pomocą preparatu typu II
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Cysterna po 2 dniach od zabezpieczona za pomocą preparatu typu II
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Cysterna po 2 dniach od zabezpieczenia przed oblodzeniem za 
pomocą preparatu typu II (środek cysterny)
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

Powierzchnia wózka jezdnego po 2 dniach od procesu odladzania preparatem typu I
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM
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INNOWACYJNE ŚRODKI DO ODLADZANIA 
I ZABEZPIECZANIA PRZED OBLODZENIEM

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
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