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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny 

stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego, a w szczególności szyny wykonanej ze staliwa 

Hadfielda. 

Skomplikowany kształt wzdłużny jak i poprzeczny krzyżownic i dziobów rozjazdów szynowych 

wymaga odpowiedniej procedury umocnienia przez zgniot główki szyny jak i promieni zaokrągleń,  

a podwyższenie własności mechanicznych staliwa Hadfielda na drodze ulepszania cieplnego nie jest 

możliwe ze względu na jego budowę strukturalną. Jedyną drogą podwyższania własności mechanicz-

nych jest konstytuowanie warstwy wierzchniej przez zgniot powierzchniowy, który zmienia strukturę 

staliwa i wprowadza korzystne naprężenia własne ściskające. 

Znanych jest wiele urządzeń służących do utwardzania powierzchni szyn ze stali węglowych,  

w których zastosowane jest grzanie powierzchni. Przykład takiego rozwiązania znany jest z opisu  

GB 19480020678. 

Ponadto w procesach dogniatania w celu uzyskania podwyższonych własności mechanicznych 

powierzchni elementów o skomplikowanych kształtach i nieregularnych przekrojach stosowane są 

sposoby wybuchowe. 

Z opisów patentowych US 2 703 297 i CN 100 999 781-A znane są sposoby wybuchowe pole-

gające na tym, że na powierzchni elementu układa się ścieżki materiału wybuchowego i dokonuje się 

detonacji wykorzystując siłę w kierunku reakcji oporowej to znaczy w kierunku główki szyny. 

Stosowanie sposobów wybuchowych związane jest z wieloma niedogodnościami takimi jak na 

przykład nierównomierność odkształceń czy nieregularna chropowatość powierzchni, ponadto są one 

mało skuteczne ze względu na skomplikowany kształt szyn rozjazdowych, iglic i krzyżownic oraz dzio-

bów, a także ze względu na fakt, że umacnianiu należy poddać również promienie boczne główek 

szyn. Stosowanie sposobów wybuchowych może doprowadzić również do ostrego przejścia pomiędzy 

twardą warstwą wierzchnią szyny i jej miękkim podłożem, co w następstwie prowadzi do powstawania 

w tym miejscu pęknięć podpowierzchniowych, a w dalszej konsekwencji do wykruszania umocnionej 

warstwy. 

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza 

szyny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego o prostej konstrukcji, łatwego w zastosowaniu 

i umożliwiającego uniknięcie niedogodności związanych ze stosowaniem sposobu wybuchowego. 

Urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny stanowiącej krzyżownicę rozjaz-

du szynowego według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera rolkę nagniatającą obrotowo 

umocowaną na jednym końcu ruchomego korpusu połączonego z bijakiem młota hydraulicznego, przy 

czym ruchomy korpus jest połączony z bijakiem suwliwie w kierunku jego wzdłużnej osi oraz, od stro-

ny przeciwnej do końca połączonego z rolką nagniatającą, ruchomy korpus jest podparty jednym koń-

cem sprężyny wewnętrznej i sprężyny zewnętrznej, zaś drugi koniec sprężyny wewnętrznej jest oparty 

o tuleję kołnierzową przymocowaną do bijaka, natomiast drugi koniec sprężyny zewnętrznej jest opar-

ty o tuleję przymocowaną do nieruchomej obudowy młota hydraulicznego. 

Korzystnie, obie sprężyny wewnętrzna i zewnętrzna są współosiowe, nałożone na siebie i nało-

żone na bijak. 

Korzystnie, końce sprężyn wewnętrznej i zewnętrznej podpierające ruchomy korpus są umiesz-

czone na dwustopniowej otwartej ku górze wnęce usytuowanej na końcu ruchomego korpusu przeciw-

ległym do tego końca ruchomego korpusu na którym umocowana jest rolka nagniatająca. 

Korzystnie, bijak jest umieszczony w otworze ruchomego korpusu współosiowym ze wzdłużną 

osią ruchomego korpusu. 

Korzystnie, bijak, przy dolnym końcu skierowanym ku rolce nagniatającej ma wzdłużny otwór, 

zaś ruchomy korpus jest zawieszony na trzpieniu przechodzącym przez wzdłużny otwór bijaka. 

Korzystnie, rolka nagniatająca poprzez łożysko toczne jest zamocowana na osi umocowanej 

przy jednym, dolnym końcu ruchomego korpusu, przy czym rolka nagniatająca jest częściowo scho-

wana we wnęce ruchomego korpusu, a częściowo wystaje poza jego dolny koniec. 

Korzystnie, rolka nagniatająca ma kształt profilu koła jezdnego. 

Dzięki zastosowaniu urządzenia do nagniatania udarowego według wynalazku uzyskuje się 

efekt konstytuowania warstwy wierzchniej wielokrotnie skuteczniejszy i bardziej wydajny niż przy na-

gniataniu statycznym lub wybuchowym. Gładkość uzyskanej powierzchni jest również lepsza i bardziej 

równomierna, co ma istotne znaczenie dla polepszenia komfortu jazdy z dużymi prędkościami. Roz-



PL 221 581 B1 3 

wiązanie według wynalazku pozwala również na dogniatanie promieni bocznych główki szyn jak też 

iglic i krzyżownic rozjazdów szynowych poprzez obrót boczny całego rozjazdu, a także stosowania 

kształtowych narzędzi dogniatających. Rozwiązanie według wynalazku daje również możliwość wyko-

rzystania wielkogabarytowych obrabiarek, zastosowania typowych zespołów w postaci istniejących na 

rynku agregatów hydraulicznych czy pneumatycznych do zasilania młotów, uzyskania wysokiej wydaj-

ności procesu dla masowej produkcji, wysokiej skuteczności nagniatania udarowego, łagodnej zmiany 

twardości od powierzchni na przekroju główki do podłoża szyny, zwiększenia trwałości rozjazdów po-

przez podwyższenie twardości i wytrzymałości zmęczeniowej, objętościowej i stykowej. 

Ponadto rozwiązanie według wynalazku daje efekty ekonomiczne, gdyż jest rozwiązaniem ta-

nim w produkcji i podczas stosowania. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku na którym fig. 1 

przedstawia urządzenie do nagniatania udarowego szyny w przekroju wzdłużnym, fig. 2 przedstawia 

schematycznie urządzenie do nagniatania udarowego szyny umocowane na frezarce bramowej,  

fig. 3 przedstawia wykres zmiany twardości w zależności od odległości od obrabianej powierzchni. 

Urządzenie zawiera, działające na obrabianą szynę 14, rolkę nagniatającą 1 mającą kształt 

profilu koła jezdnego. Rolka nagniatająca 1 poprzez łożysko toczne 3 jest zamocowana obrotowo na 

osi 2. Oś 2 jest umocowana w ruchomym korpusie 4, przy jego dolnym końcu, przy czym rolka nagnia-

tająca 1 jest częściowo schowana we wnęce ruchomego korpusu 4, a częściowo wystaje poza jego 

dolny koniec. Ruchomy korpus 4 ma wewnętrzny otwór współosiowy ze wzdłużną osią ruchomego 

korpusu 4. Wewnątrz tego otworu jest umieszczony bijak 11 młota hydraulicznego. Bijak 11, przy dol-

nym końcu skierowanym ku rolce nagniatającej 1 ma wzdłużny otwór 5. Ruchomy korpus 4 jest za-

wieszony na trzpieniu 6 przechodzącym przez otwór 5 bijaka 11, w związku z czym ruchomy korpus 4 

jest zamocowany na bijaku suwliwie wzdłuż jego wzdłużnej osi. W górnym końcu, oddalonym od rolki 

nagniatającej 1, ruchomy korpus 4 ma otwartą ku górze, dwustopniową wnękę, przy czym o dno głęb-

szego stopnia wnęki opiera się jeden, dolny koniec śrubowej sprężyny wewnętrznej 9, a o dno płyt-

szego stopnia wnęki opiera się jeden, dolny koniec śrubowej sprężyny zewnętrznej 8, przy czym obie 

sprężyny wewnętrzna 9 i zewnętrzna 8 są współosiowe, nałożone na siebie i nałożone na bijak 11. 

Drugi, górny koniec sprężyny wewnętrznej 9 jest oparty o tuleję kołnierzową 10 zamocowaną na bija-

ku 11. Drugi, górny koniec sprężyny zewnętrznej 8 opiera się na tulei 7 przymocowanej do nierucho-

mej obudowy 12 młota hydraulicznego. Jak pokazano na fig. 2, obrabiana szyna 14 jest umieszczona 

na ruchomym stole 15 frezarki bramowej, zaś młot hydrauliczny jest poprzez swój uchwyt 13 połączo-

ny z belką suportową 16 podpartą na stojaku 17 frezarki bramowej. 

Działanie urządzenia do nagniatania udarowego jest następujące. Szyna 14 jest umocowana na 

ruchomym stole 15 frezarki bramowej, który nadaje szynie 14 ruch posuwisto-zwrotny i ewentualnie 

ruch boczny obrotowy umożliwiający dogniatanie promieni bocznych główki szyny 14. Młot hydraulicz-

ny, który jest napędzany agregatem elektromagnetycznym działa na bijak 11, który poprzez sprężynę 

wewnętrzną 9 i ruchomy korpus 4 powoduje dynamiczny docisk udarowy rolki nagniatającej 1 do szy-

ny 14, zaś ciągły docisk rolki nagniatającej 1 do szyny 14 uzyskuje się dzięki działaniu sprężyny ze-

wnętrznej 8, przy czym zawieszenie korpusu 4 w otworze 5 bijaka 11 umożliwia uzyskanie zmiennego 

docisku rolki nagniatającej 1 do szyny 14 ponieważ uzyskuje się możliwość ruchu rolki nagniatającej 1 

w kierunku do i od obrabianej powierzchni szyny 14. 

Przeprowadzone badanie laboratoryjne wykazały, że przy dwukrotnym dogniataniu, twardość 

powierzchni wzrosła prawie trzykrotnie, a chropowatość powierzchni przed dogniataniem wynosiła 

Ra = 1,341 (µm) zaś po dogniataniu wynosiła Ra = 0,186 (µm). 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do nagniatania udarowego szyny zwłaszcza szyny stanowiącej krzyżownicę roz-

jazdu szynowego, znamienne tym, że zawiera rolkę nagniatającą (1) obrotowo umocowaną na jed-

nym końcu ruchomego korpusu (4) połączonego z bijakiem (11) młota hydraulicznego, przy czym 

ruchomy korpus (4) jest połączony z bijakiem (11) suwliwie w kierunku jego wzdłużnej osi oraz, od 

strony przeciwnej do końca połączonego z rolką nagniatającą (1), ruchomy korpus (4) jest podparty 

jednym końcem sprężyny zewnętrznej (8) i sprężyny wewnętrznej (9), zaś drugi koniec sprężyny we-

wnętrznej (9) jest oparty o tuleję kołnierzową (10) przymocowaną do bijaka (11), natomiast drugi ko-
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niec sprężyny zewnętrznej (8) jest oparty o tuleję (7) przymocowaną do nieruchomej obudowy (12) 

młota hydraulicznego. 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że obie sprężyny wewnętrzna (9) i zewnętrzna 

(8) są współosiowe, nałożone na siebie i nałożone na bijak (11). 

3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że końce sprężyn wewnętrznej (9)  

i zewnętrznej (8) podpierające ruchomy korpus (4) są umieszczone na dwustopniowej otwartej ku 

górze wnęce usytuowanej na końcu ruchomego korpusu (4) przeciwległym do tego końca ruchomego 

korpusu (4) na którym umocowana jest rolka nagniatająca (1). 

4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że bijak (11) jest umieszczony w otworze ru-

chomego korpusu (4) współosiowym ze wzdłużną osią ruchomego korpusu (4). 

5. Urządzenie według zastrz. 1 albo 4, znamienne tym, że bijak (11), przy dolnym końcu skie-

rowanym ku rolce nagniatającej (1) ma wzdłużny otwór (5), zaś ruchomy korpus (4) jest zawieszony 

na trzpieniu (6) przechodzącym przez wzdłużny otwór (5) bijaka (11). 

6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rolka nagniatająca (1) poprzez łożysko 

toczne (3) jest zamocowana na osi (2) umocowanej przy jednym, dolnym końcu ruchomego korpusu 

(4), przy czym rolka nagniatająca (1) jest częściowo schowana we wnęce ruchomego korpusu (4), 

a częściowo wystaje poza jego dolny koniec. 

7. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że rolka nagniatająca (1) ma kształt profilu ko-

ła jezdnego. 
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Rysunki 
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