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Możliwości badawcze Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji 
Pracownia Badań Materiałów Metalowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Akredytowane przez PCA nr 369 (fot. certyfikatu)  
Zakres prowadzonych prac : 

- Badania na zgodność z normami 
- Aprobaty techniczne 

- Badania elementów infrastruktury kolejowej (elementy, systemy np.: przekładki 
podszynowe, systemy przytwierdzenia, słupy trakcyjne, szyny, złącza szynowe, i inne) 

- ramy wózków pojazdów szynowych (wagony towarowe, lokomotywy, EZT, ect) 
- oceny eksperckie jako zakres prac w procesie Certyfikacji   

- Ekspertyzy materiałowe 
- Ekspertyzy realizowane na potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków 

Kolejowych 
- prace własne – prace badawcze realizowane w Instytucie Kolejnictwa 

- prace badawcze realizowane z firmami z przemysłem Kolejowym. 
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Możliwości badawcze Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji 
Pracownia Badań Materiałów Metalowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASZYNA WYTRZYMAŁOSCIOWA LFV 
INSTRON  1MN 

Ściskanie 4000 kN 

Rozciąganie 2500 kN 

-Badania podkładów strunobetonowych, 

- Badania złączy szynowych, 

- Badania szyn, 

- Badania sprzęgów / elementów sprzęgów. 
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Wyposażenie Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji  
Pracownia Badań Metalowych 

Maszyna wytrzymałościowa SINUS 250, 
System wielokanałowy - LABTRONIC 

8800 umożliwiający prowadzenie 
badań w  złożony układ obciążeń 
obiektów o dużych gabarytach –  

np.: badania ram wózków dla  
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Wyposażenie Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji  
Pracownia Badań Metalowych 

Stanowiska badawcze do badań: 
-Systemów przytwierdzeń 

-Złączy szynowych 
-Szyn 

-Układu koło – szyna 
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SEM JEOL JSM-5800 – 

skaning, SE, EDS, 
mikroskopy optyczny 

 

Badanie mikrostruktury materiałów. 
 

Badania ultradźwiękowe 
 

Badania magnetyczno proszkowe 
 

Obliczenia MES/FEM 
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MES / FEM 

Definicja MES 
 
1. Metoda Elementów Skończonych -  Metoda Elementów Skończonych albo Metoda 
Elementu Skończonego (MES, ang. FEM, finite-element method) – zaawansowana 
metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, opierająca się na podziale 
dziedziny (tzw. dyskretyzacja) na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest 
przybliżane przez konkretne funkcje, i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla 
węzłów tego podziału. 
 
Programy MES / FEM (przykładowe): Hyperworks – Altair, Ansys, Abaqus, Catia, 
Nastran, FEMAP i inne 
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Zastosowanie MES / FEM 

 
Za pomocą tej metody bada się w mechanice komputerowej (CAE) wytrzymałość konstrukcji, 
symuluje odkształcenia, naprężenia, przemieszczenia, przepływ ciepła, przepływ cieczy. 
 
Bada się również dynamikę, kinematykę i statykę maszyn, jak również oddziaływania 
elektrostatyczne, magnetostatyczne i elektromagnetyczne. 
 
Obliczenia MES mogą być przeprowadzane w przestrzeni dwuwymiarowej (2D), gdzie 
dyskretyzacja sprowadza się najczęściej do podziału obszaru na trójkąty. Rozwiązanie takie 
pozwala na obliczenie wartości pojawiających się w przekroju danego układu. Związane są z 
tym jednak pewne ograniczenia wynikające ze specyfiki rozwiązywanego problemu (np. 
kierunek przepływu tylko przenikający modelowaną powierzchnię, itp.) 
 
Z uwagi na postęp techniki komputerowej w ostatnich latach większość pakietów 
symulacyjnych wyposażona jest w możliwość rozwiązywania zagadnień w przestrzeni 
trójwymiarowej (3D). Dyskretyzacja zazwyczaj polega na podziale obszaru na czworościany. 
Modelowanie takie pozbawione jest fundamentalnych ograniczeń technologii 2D, ale jest 
znacznie bardziej wymagające pod względem pamięci i mocy obliczeniowej komputera. 
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Komputer 

Superkomputerowi Cray 2 z 1985 roku, jako jednej z pierwszych konstrukcji firmy 
Cray Research – obecnie jest to główny producentów tego typu systemów na 
świecie. Jego procesory pracowały z „zawrotnym” taktowaniem 244 MHz, co 
przełożyło się na około 1,9 GFLOPSa mocy obliczeniowej. Niewiele niższą 
wydajność oferuje iPhone 4 z procesorem o zegarze 800 MHz, natomiast iPhone 5 
może się pochwalić już 2,7-krotnie większą moc obliczeniową od superkomputera 
z 1985 roku. 
 
Źródło :http://www.benchmark.pl/aktualnosci/moc-obliczeniowa-porownanie-
smartfon-konsol-superkomputer.html 

Atari 2600 
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Przykłady uszkodzenia sytemów przytwierdzeń 

Uszkodzone 
pierścienie 
sprężyste 

Uszkodzone
podkłady 
drewniane 



13 

Przykładowe wady jakie mogą występować w torze 
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Uszkodzenia systemów przytwierdzeń 

luźno pracujący podkład luźno pracująca szyna – brak podparcia / umocowania 

Źle pracujący system przytwierdzenia 
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Problem badawczy i metoda badawcza 

Wykonano modele szyny, oraz pierścienia sprężystego  systemu przytwierdzenia typu K. 
Modele bryłowe zostały wykonane w oprogramowaniu SolidWorks. Następnie stworzono 
model MES pracy szyny  w różnych warunkach eksploatacji: 
- naprężenia w szynie występujące dla normalnej pracy systemu przytwierdzenia 
- naprężenia  w szynie występujące w różnych konfiguracjach złej pracy sytemu przytwierdzeń 
- naprężenia występujące w sprężynie w systemie przytwierdzenia typu K. 
Obliczenia oraz zdefiniowanie warunków brzegowych zostały wykonane w programie 
HyperWorks 13.0 firmy Altair oraz SolidWorks wyposażonym w moduł Simulation,. 
Model szyny  obejmował 2 modele 60 cm odcinek i odcinek o długości 2,4 metra. Symulacje 
wykonane dla pierwszego modelu obejmowały przypadek wpływu dwóch systemów 
przytwierdzenia typu K oraz wypadkowych sił od koła wagonu towarowego na rozkład pól 
naprężeń w szynie S49. Model 2, odcinek 2,4m, obejmował oddziaływanie 4 systemów 
przytwierdzenia typu K i sił od dwóch kół (oddziaływanie wózka - siły zastępcze w odległość 
1.8m).  Dla elementu pierścienia sprężystego z systemu przytwierdzenia typu K dokonano 
analiz MES dla obciążenia 25 kN przedstawiając rozkład pól naprężeń w tym elemencie. 

EKSPERTYZA 1 
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Warunki brzegowe, przygotowanie modelu 3D 

Model szyny wykonany wg PN-EN 13674-1 
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 1: Szyny 
kolejowe Vignole'a o masie 46kg/m i większej. 
 

Pierścienie sprężyste - PN-88/K-80017, 
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Prezentacja 

Naprężenia von Misses’a w stanie normalnej eksploatacji  

( ok. maks. 90 MPa) – rozkład pól naprężeń nie uwzględnia naprężeń własnych materiału 
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Wyniki badań dla pierścieni sprężystych 
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Wyniki dla naprężeń szyny   
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Wyniki dla naprężeń szyny   

Nr       1             2                3                4                5               6                7 

Fot. Rozkład naprężeń zredukowanych i deformacja szyny dla 4 i 5 podkładu bez podparcia w 

trakcie przejazdu zestawu kołowego. 



21 

Ekspertyza 2       Pęknięcie ściągu iglicowego 

Na podstawie przeprowadzonych badań i zebranych informacji dotyczących pracy rozjazdu ustalono, że 

siły napędu rozjazdu działająca na iglice (2 iglice) podczas nastawu wynoszą od 5,5 do 6,5 kN. Powyżej 

tej siły są zabezpieczenia, które uniemożliwiają wprowadzenie większej siły na iglice.  

Z przeprowadzonych pomiarów siły w miejscu połączenia ściągu iglicowego z iglicą uzyskano siły 

ponad 3 kN. Siły te mogą się nieznacznie zmieniać, związane jest to z budową układu rozjazdu, 

dokładnością połączeń, ustawień, ect. Zebrane dane umożliwiły wykonanie dokładniejszych obliczeń 

MES, określenia naprężeń w ściągu iglicowym podczas warunków eksploatacji. Do obliczeń MES 

założono, że siły działające na ściąg iglicowy są w zakresie od 2 kN do 4 kN. 

napęd rozjazdu 

Wprowadzana siła napędu  
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6,54 [mm] 

9,10 [mm] 

6,10 [mm] 

< 2,0 [mm] 
4,82 [mm] 

1 

2 
3 

5,55 [mm] 4 

6 

5 

9,80 [mm] 7 

Fot. Powierzchnia przełomu spoiny ściągu iglicowego połączenie pręt ściągu, kłódka, pomiary 

grubości spoiny. 
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Ściąg iglicowy 

<--------------------------------5mm -----------------------------> 
 

<------------------------- 5 mm-------------------------------> 
Fot.  Obserwacje przełomu ściągu iglicowego, powiększenie x30 

(widoczne pęknięcia, nieciągłość spoiny) 
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MES ściąg iglicowy 

Ffsdfds  

Fot.   Wykres naprężeń wg Von Misesa, 
dla ściągu iglicowego Sca1,  
spoina o pełnym przetopie. 
 

Fot. 4 Wykres naprężeń wg Von Misesa, dla 
ściągu iglicowego Sca1 ze spoiną 4mm. 

Rys. 5 Wykres naprężeń wg Von Misesa, dla ściągu iglicowego Sca1 ze spoiną 4mm, przy sile działającej wzdłuż 
pręta iglicy 4 kN (widok ISO obszar powyżej 100 MPa). 

115 MPa 

252 MPa 
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MES obciążenia zmęczeniowe ściąg iglicowy. 

 

Obszary wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego dla spoin 1/2V o grubości 4 mm 

wyznaczone metodą kumulacji naprężeń a) wskaźnik przetrwania (w tym przypadku 

obszary powyżej wartości 1 mają nieskończoną wytrzymałość zmęczeniową), b) 

wskaźnik zniszczenia (w obszarach powyżej 1 przy zadanej liczbie cykli wynoszącej 

107 wystąpią pęknięcia (liczba cykli do wystąpienia pęknięcia wynosi odpowiednio dla 

lewego spawu 640000 oraz dla prawego 6980000). 
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Wyniki obliczeń MES dla ekspertyzy dotyczącej ściągów iglicowych 

Wyniki obliczeń MES wskazują, że dla prawidłowo wykonanego ściągu (zgodnie  

z dokumentacją techniczną) z dobrze wykonaną spoiną (pełny przetop), przy sile  

4 kN działającej wzdłuż osi ściągu iglicowego, najwyższe naprężenia wynoszą 

115MPa znajdują się na zagięciu pręta, w przypadku siły 5 kN naprężenia  

w tym samym miejscu wynoszą 144 MPa. 

Dla sytuacji w której została zasymulowana spoina o zbliżonym przekroju czynnym (do 

ściągu iglicowego pękniętego) uzyskano następujące wyniki : 

4kN – maksymalne naprężenia w okolicach spoiny 252 MPa, 

5kN – maksymalne naprężenia w okolicach spoiny 356 MPa. 

Jak wykazują obliczenia czynnikami krytycznymi jest przekrój czynny spoiny oraz  

wykonanie spoiny na całym obwodzie. Należy zaznaczyć, że wytrzymałość spoiny jest 

dużo mniejsza od materiału pręta. W szczeliny na obwodzie spoiny, w warunkach  

atmosferycznych, dostawała się woda, która również przy słabym zabezpieczeniu 

korozyjnym pręta iglicowego przyczyniała się do niszczenia spójności połączenia. 
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Podsumowanie - Wnioski 

Obliczenia MES są dużym wsparciem w prowadzeniu prac badawczych, naukowo-badawczych.  
 
Obliczenia MES przyspieszają pracę i obniżają koszty w przypadku konieczności dokonywania 
prób badawczych (np.: budowanie modeli), prób stanowiskowych, crash testów, czy wariantów 
badań. 
 
Rozwój możliwości obliczeniowych komputerów w ostatnich latach i rozwój aplikacji MES 
stwarza duże możliwości badawcze i wsparcie nie tylko w projektowaniu, ale doskonaleniu 
konstrukcji i optymalizacji kształtu. 
Obecnie istniejące aplikacje MES są nadal udoskonalane i rozbudowywane. Umożliwiające 
symulację różnych zjawisk fizycznych i oddziaływań: dynamiki, przepływu ciepła, przepływów, 
oddziaływań elektromagnetycznych i innych. 
 
Do wad można zaliczyć: błędy modelowania (korelacja dokładniejszy model większa ilość 
węzłów drobniejsza siatka ↔ dłuższy czas obliczeń ) zachowanie szyny ok.600 000 elementów 
– proste obliczenia statyczne ok. 15 min. 
Weryfikacja obliczeń, weryfikacja modelu materiałowego, powielanie błędu. 
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Dziękuję za uwagę. 


