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Wprowadzenie

W transporcie szynowym jednym z najwaŜniejszych spotykanych problemów jest

utrzymanie bezawaryjnej pracy i wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji 

taboru kolejowego. Istotne znaczenie ma pomiar średnic okręgu tocznego kół

zestawów kołowych. UŜytkownicy taboru kolejowego z reguły przyjmują dopuszczalną

róŜnicę wartości średnic okręgu tocznego w zestawie kołowym między oboma kołami 

(tarczami kół) zestawu kołowego mniejszą lub równą 0,5 mm. W rzeczywistości 

realizacja takich pomiarów ręcznymi przyrządami jest utrudniona i moŜe być

obarczona duŜym błędem pomiaru wynikającym z niewystarczającej sztywności 

kabłąka przyrządu. Na przykład podczas wykonywania pomiarów wywiązanych 

zestawów kołowych ręcznym przyrządem do pomiaru średnicy okręgu tocznego kół

zestawów kołowych zbudowanym zgodnie z normą branŜową BN-82 3509-13 

"Wagony i tendry normalnotorowe. Przyrząd czujnikowy do pomiaru średnicy na 

okręgu tocznym kół zestawów" oraz  normą zakładową ZN-00/PKP-3509-09 „Norma 

zakładowa. Tabor kolejowy. Przyrząd do pomiaru średnicy tocznej kół” mogą

występować róŜnice wartości pomiaru średnicy okręgu tocznego tego samego koła 

przekraczające wartość dopuszczalną 0,5 mm. PoniewaŜ pomiar średnicy okręgu 

tocznego jednej tarczy koła zestawu kołowego moŜe przekraczać wartość

dopuszczalną 0,5 mm, to utrudnia to prawidłowe określenie róŜnicy wartości średnic 

okręgów tocznych obu tarcz kół w zestawie kołowym. Instrukcja obsługi przyrządu do 

pomiaru średnic okręgu tocznego kół zestawów kołowych opisuje prawidłowy sposób 

wykonywania pomiaru jako wykonywany w pozycji poziomej, chwytając przyrząd 

pomiarowy oboma rękami za oba końce kabłąka. Taki sposób moŜe być realizowany 

tylko przy pomiarach wywiązanych zestawów kołowych. W przypadku wykonywania 

pomiaru średnicy okręgu tocznego w sposób inny niŜ przewiduje instrukcja obsługi 

przyrządu róŜnice wartości pomiaru średnicy okręgu tocznego tego samego koła 

mogą być jeszcze większe. 

Problem badawczy i metoda badawcza

W niniejszym pracy przedstawiono za pomocą wyników symulacji obciąŜenia „pod 

własnym cięŜarem” przyrządu pomiarowego próbę wyjaśnienia problemów

spotykanych podczas praktycznej realizacji pomiarów średnic okręgu tocznego kół

zestawów kołowych z uŜyciem ręcznego przyrządu zbudowanego zgodnie z normami 

(o przekroju kabłąka ze spawanych czterech rurek cienkościennych) oraz przyrządu 

wykonanego nie zgodnie z normami (o przekroju prostokątnym profilu 

cienkościennego kabłąka). 

Wyniki

Do symulacji FEM przyjęto dwa rodzaje przekrojów kabłąka przyrządu do pomiaru 

średnicy okręgu tocznego kół zestawów kołowych, przekrój prostokątny profilu 

cienkościennego o grubości ścianki 2,5 mm i przekrój ze spawanych czterech rurek 

cienkościennych o grubości ścianki 2,0 mm, rysunki przekrojów poniŜej.

Abstract
Presented considerations suggest small, insufficient stiffness of the device and indicate the need for further detailed testing of the existing measuring instruments for the 
measurement of the circle diameter of the wheelsets. There should be validated measurement methods and put them into service for users. Further research is needed to, for 
example, select new construction materials for the device, especially the bow, to select other variable cross-sections and the shape of the gauge bend.
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Na poniŜszych rysunkach przedstawiono wyniki symulacji FEM statycznych 

przemieszczeń elementów przyrządu do pomiaru średnicy okręgu tocznego kół

zestawów kołowych obciąŜonego siłami „pod własnym cięŜarem”

a) z kabłąkiem zbudowanym z profilu ze spawanych czterech cienkościennych rurek,

b) z kabłąkiem zbudowanym z prostokątnego profilu cienkościennego.

.

Wnioski i Podsumowanie 

Otrzymane wyniki potwierdzają małą, niewystarczającą sztywność kabłąka przyrządu i 

wskazują na potrzebę wykonania dalszych szczegółowych badań konstrukcji 

istniejących przyrządów pomiarowych do pomiaru średnic okręgu tocznego kół

zestawów kołowych. NaleŜy walidować metody pomiarów, sposoby wykonywania 

pomiarów i wprowadzić je do eksploatacji u uŜytkowników. Niezbędne jest 

przeprowadzenie dalszych badań w celu np. dobrania nowych materiałów 

konstrukcyjnych do wykonania przyrządu, w szczególności kabłąka, dobrania innych 

zmiennych przekrojów i kształtów kabłąka przyrządu pomiarowego.
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