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Wytrzymałość szyn z błędnie wywierconymi otworami

Informację opracował Grzegorz STENCEL1

Streszczenie

Praca przedstawia wyniki badań laboratoryjnych szyn z błędnie wywierconymi otworami. Na wybranych próbkach szyn 
wykonano próbę statycznego zginania i próbę zmęczeniową. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości zastosowania 
szyn z błędnie wywierconymi otworami na liniach kolejowych.
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Celem pracy było wydanie opinii na podstawie badań 
laboratoryjnych, dotyczącej możliwości zastosowania szyn 
z błędnie wywierconymi otworami na potrzeby sieci po-
wrotnej. Zgodnie z paragrafem 9, ust. 5, pkt. 1 „Warunków 
technicznych Id-1” [1], otwory o maksymalnej średnicy do 
20 mm mogą być wykonywane jedynie w osi obojętnej. 
W związku ze złymi ustawieniami wiertarki szynowej, otwory 
wywiercono 12 mm poniżej osi obojętnej.

W pierwszym etapie pracy wykonano próby statycznego 
zginania szyn zgodnie z procedurą opisaną w załączniku A
normy [2], przeznaczoną dla złączy szynowych zgrzewanych 
zgrzewarkami stacjonarnymi. Badania wykonano w Labo-
ratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Insty-
tutu Kolejnictwa. Badaniom poddano 9 próbek:
1)  3 próbki szyn z otworami wywierconymi poniżej osi obo-

jętnej,
2)  3 próbki szyn z otworami wywierconymi w osi obojętnej,
3) 3 próbki szyn bez otworów.

Wszystkie przebadane próbki spełniały wymagania 
normy, tzn. we wszystkich przypadkach osiągnięto strzałkę 
ugięcia o wartości większej niż 20 mm przy sile łamiącej 
większej od 1600 kN. Na rysunku 1 przedstawiono wykres 
strzałek ugięcia szyn w poszczególnych próbach. We wszyst-
kich przypadkach wartości strzałek były zbliżone i przekra-
czały 27 mm.

Przeprowadzone próby statycznego zginania wykazały, 
że wszystkie badane próbki szyn spełniają wymagania 
normy [2] pod względem wytrzymałości na statyczne zginanie.

W drugim etapie pracy wykonano próbę zmęczeniową 
na 2 próbkach (szyna z prawidłowo wywierconym otworem 

oraz szyna z błędnie wywierconym otworem), obejmującą
5 mln cykli obciążeń. Badania wykonano zgodnie z punk-
tem 6.4.9 normy [2].

W wyniku badań, po 5 mln obciążeń cyklicznych, nie 
stwierdzono pęknięć szyn widocznych okiem nieuzbrojonym.

Zarówno próby statycznego zginania przeprowadzone 
w I etapie pracy, jak próby wytrzymałości zmęczeniowej, 
przeprowadzone w II etapie wykazały, że wszystkie badane 
próbki szyn spełniają wymagania normy [2]. Szyny z wy-
wierconym otworem poniżej osi obojętnej mają porówny-
walną wytrzymałość w stosunku do szyn z otworem w osi 
obojętnej, a także – do szyn bez otworu.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że otwory błędnie wywiercone w szynach, nie stanowią 
wady wymagającej naprawy. Szyny z błędnie wywierconymi 
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Rys. 1. Strzałki ugięcia szyny przy próbie statycznego zginania: a) szyny 
bez otworu, b) szyny z otworem w osi, c) szyny z otworem poniżej osi
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otworami nie stanowią przeszkody w normalnej eksploata-
cji linii kolejowej z projektowaną prędkością maksymalną 
200 km/h i naciskami osi 221 kN.
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