
RESUM

Pese a la gran cantitat d'investigacions duts a terme sobre el contacte
roda-carril  en  vehículs  ferroviaris,  son  moltes  les  incògnites  que  encara
persistixen i la variabilitat dels resultats trobats per distints autors no ajuda a
millorar la situació, dificultant l'establiment de regles de comportament i la
selecció de nous materials.

En esta Tesis s'ha usat un nou equip d'assaigs de discs bessons per a
establir els nivells d'adherència que poden esperar-se en un ample ranc de
condicions de carrega normal i lliscada, tant amb les superfícies netes com
en presencia d'aigua o oli. Al mateix temps, s'ha obtingut una caracterisació
completa, en el ranc de condicions mencionat, de les conseqüències de la
rodament en lo referent al desgast que soporten els discs i als canvis que
patixen  en  quant  a  l'aparició  de  deformacions  plàstiques,  les  seues
conseqüencies  (enduriment  i  aparició  de  clavilles  per  exhauriment  de  la
plasticitat)  i  atres  alteracions  de  la  superfície  com  el  seu  aspecte  o  la
rugositat.

Dispondre  d'una  gran  cantitat  de  resultats  ha  permés  establir
relacions  empíriques  entre  les  variables  de  control  dels  assaigs  (carrega
normal i lliscada) i l'adheréncia, la velocitat de desgast i la resta de resultats
obtinguts en les distintes condicions de contacte (superfície neta, amb aigua
o amb oli), de forma que es dispon d'una clara visió de l'influencia de les
variables de control sobre la transmissió d'esforços en rodament, el desgast i
els canvis que tenen lloc en la superfície dels materials en contacte.

En  l'estudi  s'han  amprat  tant  acers  al  carbono  com  acer  amb
tractament  bainític  d'enduriment.  Això ha  permés  estudiar  les  ventages  i
inconvenients  de  cada  un  d'ells  i  comprovar  com  els  acers  bainítics
proporcionen un nivell d'adheréncia similar pero en una pijor resposta front
al  desgast,  no  sent  en  principi  una  alternativa  viable  als  actuals  acers
ferroviaris.


