
Nowa metoda zwiększania trwałości tarcz 
zderzaków kolejowych

Wojciech Gamon

Akademia WSB



Wyzwanie 

• Innowacyjna technika kolejowa
• Ekologia,energooszczędność́,elektromobilność

• Pomysł dotyczący zwiększania trwałości tarcz zderzaków kolejowych
wpisuje się w zagadnienia innowacyjnej techniki kolejowej ze względu
na zastosowania nowych materiałów i technologii, które mają
korzystne parametry eksploatacyjne. Ponadto zastosowanie
proponowanego rozwiązania umożliwia rezygnację z okresowego
smarowania tarcz smarem grafitowanym, a tym samym wywiera ono
pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
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• Opis rozwiązania – Rozwiązanie polega na trwałym pokryciu roboczej części tarczy
zderzaka kolejowego powłoką z brązu aluminiowego metodą napawania laserowego.
Rozwiązanie to umożliwia poprawę parametrów eksploatacyjnych zderzaka kolejowego,
a przede wszystkim możliwość rezygnacji z konieczności okresowego smarowania tarcz
zderzakowych smarem. Rozwiązania może zostać z powodzeniem wdrożone m.in. przez
każdego przewoźnika kolejowego eksploatującego wagony wyposażone w standardowy
sprzęg śrubowy oraz zderzaki.

• Poziom TRL – VII
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• Doświadczenie – rozwiązanie zostało m.in. przebadane w warunkach
laboratoryjnych (na próbkach, także z wykorzystaniem innych rodzajów powłok)
oraz poddane kompleksowej analizie metalograficznej. Zostało także przebadane
w warunkach eksploatacyjnych poprzez zastosowanie warstwy brązu na dwóch
tarczach zderzaków kolejowych wagonu towarowego eksploatowanego
w normalnym ruchu, w tym w warunkach szczególnie niekorzystnych (kopalnia
piasku oraz kopalnia węgla kamiennego).

• Zabezpieczenie praw – rozwiązanie jest chronione prawem autorskim. Jego
opis znajduje się w szeregu publikacji naukowych oraz było podstawą dysertacji
doktorskiej obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Śląskiej.
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• Korzyści – proponowane rozwiązanie cechuje się szeregiem korzyści i zalet, wśród których
najważniejsze to:
• Możliwość rezygnacji z konieczności okresowego smarowania tarcz zderzakowych smarem

co jest czynnością niebezpieczną, powodującą konieczność rozprzęgnięcia składu pociągu
w celu umożliwienia dostępu do czołownic pojazdów oraz wymagającą angażowania
pracowników przewoźnika kolejowego.

• Możliwość zapewnienia oszczędności dla przewoźnika kolejowego poprzez bezobsługową
eksploatację tarcz zderzaków kolejowych. Dodatkowo kwestia bezobsługowości jest istotna
w przypadku pominięcia przez pracownika procesu smarowania tarczy co powoduje jej
gwałtowne i bardzo przyspieszone zużycie.

• Pozytywny wpływ na środowisko naturalne – rezygnacja ze smaru uniemożliwia jego
przenikanie do środowiska i wywieranie na nie negatywnego wpływu.

• Koszty – koszty rozwiązania obejmują przede wszystkim koszty technologii napawania. Materiał
w postaci brązu nie stanowi ich istotnej części. Powyższe koszty uzależnione są od
wynegocjowanych cen, odpowiedniego wyboru dostawcy oraz wielkości partii tarcz. Szacuje się je
na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za tarczę. Należy zauważyć, że istnieje
możliwość samodzielnego zakupu urządzenia laserowego i wykonywania napawania samodzielnie

• Wycena pomysłu – na wartość licencji wpływma bardzo wiele czynników. Wstępnie szacowana
jest na poziomie ok. 100 tyś złotych.



Firma / Zespół

• Proponowane rozwiązanie jest mojego autorstwa oraz było przedmiotem mojej
rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej. Aktualnie jestem pracownikiem Akademii WSB oraz
prowadzę badania nad możliwością dalszego ulepszenia przedmiotowego
rozwiązania.



Rozwiązanie

• Konkurencyjność rozwiązania – obecnie w eksploatacji praktycznie nie spotyka
się rozwiązań które byłyby konkurencyjne dla przedstawionego pomysłu. Bardzo
rzadko w eksploatacji można spotkać nakładki na tarcze zderzakowe wykonane
z tworzywa sztucznego co nie jest rozwiązaniem w pełni bezobsługowym oraz jak
można przypuszczać jest dedykowane zapewnieniu lepszej charakterystyki pracy
zderzaka, a nie poprawie własności tribologicznych samej tarczy. Proponowane
rozwiązanie polegające na połączeniu w sposób trwały tarczy zderzaka z powłoką
z brązu aluminiowego oprócz korzystnych własności tribologicznych zapewnia pełną
bezobsługowość tarczy zderzakowej.



Obecny etap i przyszłość rozwiązania

• Ramy czasowe – ze względu na fakt, że rozwiązanie zostało już poddane
pilotażowemu wdrożeniu, jego zastosowanie w eksploatacji będzie uzależnione
wyłącznie od wyboru konkretnego, najkorzystniejszego modelu procesu
pokrywania tarcz brązem. W zależności od chęci samodzielnej budowy linii
produkcyjnej, bądź wyboru najlepszego wykonawcy wdrożenie może nastąpić już
po okresie kilku miesięcy. Należy zauważyć, że możliwe jest prowadzenie
dalszych badań (nawet równolegle z wdrażaniem już sprawdzonego rozwiązania)
polegających na doborze jeszcze lepszych parametrów materiału jak i samej
technologii w celu uzyskania bardziej korzystnych własności eksploatacyjnych.
Badania tego typu mogą trwać około 2 lata.
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