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Резюме: Повишеното натоварване на колела на железопътните возила (както
по абсолютна стойност, така и по отношение на разлики между техните стойности
за отделните колела) влияе върху износването на колелата и пътя, снижава
ограничението по сцепление, намалява направляващата способност на колоосите и
увеличава опасността от дерайлиране. Необходимо е да се измерва натоварването в
колелата на ж.п. возилата както след извършване на ремонт, така и по време на
тяхната експлоатация (измерване на натоварването във време на движение на
возилото).
Докладът разглежда създаването на тримерни модели за изследване на
деформационното и напрегнатото състояние на сензор от релсов тип, използван
като възприемател в системите за измерване на натоварването в колелата на
железопътните возила.
ВЪВЕДЕНИЕ
Различията в статичното натоварване на колелата на железопътните возила
предизвикват съществени негативни промени в процеса на взаимодействието им с
релсовия път. Последните влияят върху сигурността на движението и върху стойности
на основни надеждностни характеристики както на ходовата част на локомотивите и
вагоните, така и на пътя.
Различията в статичното натоварване на колелата могат да бъдат предизвикани от:
- Разлики в характеристиките на еластичните елементи от окачването на
железопътните возила, многоточково ресорно окачване, различия в
разположението на общия масов център на возилото и т.н. – в случая разликите
могат да бъдат доведени близко до техните минимални стойности посредством
корекции в размените вериги на ресорите и подбор на ресори с определени
силови характеристики ( за извършване на това е необходимо предварително
установяване на конкретното натоварване на всяко колело в статично положение
на возилото с помощта на специализиран за целта стенд);
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-

В резултат на изменени параметри на ресорната система в процеса на
експлоатация на железопътното возило - при ресорни системи, в състава на
които има листови ресори, гумено-метални ресори и фрикционни демпфери.
Възникналите промени в ресорната система могат да бъдат забелязани при
преминаване на возилото през следващ планов ремонт (по правило интервалите
между плановите ремонти са продължителни), тъй като отказ в ресорната
система не е настъпил и не се налага тя да бъде ревизирана;
- Неправилно разполагане на товара или промяна в неговото положение – при
товарните вагони.
В последните два случая разликите в натоварването на колелата на
железопътните возила, могат да бъдат забелязани с помощта на система за измерване
на натоварването на колелата на возилата в движение. Тя може да бъде с голям
капацитет, измерването да се извършва за много кратък период от време и да не създава
организационни и финансови проблеми
СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕ ОТ РЕЛСОВ ТИП
Като чувствителен елемент в системата за измерване на натоварването на
колелата на железопътните возила могат да бъдат използвани различни възприематели,
но по правило най-често се използват т. нар сензори от релсов тип. Те представляват
част от релсова нишка (парче от релса) с определена дължина, обработена по определен
начин и поставена върху изравнена пътна подложка (с нулев наклон) с повишена и
еднаква коравина.
Система за измерване на статичното Система за измерване на натоварване на
натоварване на колелата на ж.п возила колелата на ж.п возила WEIGHLINE
(HOTTINGER)
използваща
стандартен (RAILWEIGHT)
сензор за сила

Система за измерване на статичното Подвижно оборудване за измерване на осното
натоварване на колелата на ж.п возила натоварване на вагоните във време на движение
(ASEA) със стандартен сензор за сила, (WEIGHWELL)
използващ
магнито-еластичния
ефект
(магнитострикция)
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Система за измерване на статичното натоварване на колелата на ж.п возила (KONČAR)

Фиг. 1. Системи за измерване на натоварването в колелата на железопътни возила

На фиг. 1. са показани възприематели за измерване натоварването на колелата на
железопътни возила на фирмите HOTTINGER, RAILWEIGHT, WEIGHWELL, ASEA и
KONČAR. С изключение на подвижното оборудване на фирма WEIGHWELL, всички
останали използват като чувствителен елемент възприематели от релсов тип.

A-A

8mm

A

A

1140mm

700mm
1100mm
Beam (rail)
Microcontroller

LAN
Force sensors (strength dauges)

Фиг. 2. Сензор от релсов тип за измерване статичното натоварване на колелата на ж.п. возила (ВТУ
„Тодор Каблешков - София)
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На фиг. 2 е показан възприемател от релсов тип, разработен от колектив от
катедра „Транспортна техника” на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. Възприемателят
се използва като чувствителен елемент във всички системи за измерване на статичното
натоварване от ходовите колела на железопътните возила разработени от катедрата (
монтиран е на всички стендове използващи такива системи). Сензорът е изработен от
стандартен профил на релса Р49Е1, като основните геометрични и монтажни размери
се виждат на фигурата.
МОДЕЛИЛРАНЕ НА СЕНЗОР ОТ РЕЛСОВ ТИП
Моделирането на сензора от релсов тип е извършено с помощта на програма за
тримерно моделиране и якостно оразмеряване на елементи и сглобени единици. То има
за цел създаване на триизмерен модел, отчитащ деформационното и напрегнатото
състояние на сензора в режим на натоварване на същия. Моделът ще бъде използван
при по-нататъшно изследване на поведението на сензора от релсов тип при
натоварването му с динамични товари (товари, движещи се с различни скорости ).
В процеса на моделиране са създадени множество модели, по-характерните от
които са показани на фигурата по-долу (означенията Модел I, Модел II, Модел III,
Модел IV са приети условно) .

Модел I

Модел II

Модел III

Модел IV

Фиг 3. Моделиране на сензор от релсов тип – условия на натоварване и стойности на пресметната
вертикална деформация на сензора

VI-96

Показаните на фиг. 3 резултати са моделирани при следните условия:
Модел I – сензорът от релсов тип е разгледан като греда с правоъгълно напречно
сечение, неподвижно опряна в двата си края и натоварена в средата със
съсредоточена сила с големинa 100 kN. Размерите на напречното
сечение и дължината на гредата отговарят на габаритните размери на
сензора. В случая вертикалната деформация в средата на гредата е 0,131
mm;
Модел II - сензорът от релсов тип е разгледан като греда с двойно Т-образно
напречно сечение. Двата края на гредата са освободени по отношение на
опорите (могат да се преместват при нейната деформация) и тя е
натоварена в средата със съсредоточена сила с големинa 100 kN.
Размерите на напречното сечение и дължината на гредата са
съгласувани с размерите на сензора. Изчислената вертикална
деформация в средата на гредата е 0,395 mm;
Модел III - сензорът от релсов тип е разгледан като част от релса Р49Е1. Двата
му края са освободени по отношение на опорите (могат да се преместват
при нейната деформация). Натоварен е с разпределен товар, чиято
интензивност е еквивалентна на действието на съсредоточена сила с
големинa 100 kN в средата на сензора. Опорите са моделирани като
реброви подложки. Вертикалната деформация в средата на гредата е
0,900 mm;
Модел IV – условията са аналогични на тези при Модел III. Разликата е само в
натоварването – товарът е в средата под формата на съсредоточена
сила с големинa 100 kN. Вертикалната деформация в средата на гредата
е 1,423 mm.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА
С цел установяване достоверността на получените резултати от моделирането на
сензора от релсов тип, беше проведен експеримент за измерване на деформацията на
сензора при неговото натоварване. Експериментът се проведе в лабораторни условия на
изпитвателен стенд, снабден с възприемател за сила и преместване. Общ вид на стенда
е показан на фиг. 4, а в таблица 1 са показани резултатите от направените измервания.

Фиг. 4. Общ вид на стенд за изпитване на сензори от релсов тип
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Таблица 1. Резултати от измерване на деформацията на сензор от релсов тип

Сила, kN
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
140000

Проведени измервания
Деформация,
Деформаци
Сила, kN
mm
я, mm
0,13
11500
0,14
0,23
20000
0,225
0,329
30000
0,325
0,42
40000
0,42
0,515
50000
0,515
0,595
60000
0,61
0,69
70000
0,7
0,8
80000
0,79
0,925
90500
0,92
1,055
100000
1,045
1,195
110000
1,185
1,335
120000
1,325
1,475
130000
1,47
1,615
140000
1,6

Сила, kN
14000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
112000
121000
131500
140000

Деформаци
я, mm
0,185
0,25
0,35
0,445
0,555
0,655
0,74
0,85
0,95
1,1
1,26
1,38
1,53
1,65

От таблицата се вижда, че средната стойност на деформацията при натоварване
със сила 100 kN е 1,067 mm.
ИЗВОДИ
В първите два модела (Модел I и Модел II) са направени идеализации, които
дават възможност за по-бързо пресмятане (спестяват машинно време), но едновременно
с това получените резултати са сравнително неточни. Моделите III и IV са със
значително по-точни резултати и логично са по-тежки за пресмятане. Заоблените
повърхнини (в тези модели е използван напречния профил на релса Р49Е1)
предизвикват освен вертикална и значителна напречна деформация на сензора при
натоварването му със съсредоточена сила ( в реални условия на експлоатация на
сензора такава напречна деформация съществува). Тази напречна деформация може да
бъде намалена чрез използване на разпределено натоварване (Модел III), но е
необходимо допълнително уточняване на мястото на неговото действие.
Създадените модели дават възможност за изследване на деформационното
състояние на сензора от релсов и могат да бъдат използвани при по-нататъшното
разработване на такива възприематели.
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MODELLING OF RAILWAY SENSOR FOR WEIGHING THE LOAD
USING A PROGRAMME FOR 3D AND STRESS MODELLING
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Abstract: The increased loading of wheels of railway vehicles (both for each wheel
and the differences between the wheels loads) has influence on the wearing out of the wheels
and the railway road, reduces the restriction on cohesion, decreases the steering ability of the
wheelsets and increases the danger of derailment. It is necessary to weigh the loading on the
wheels both after completing repairs and during their exploitation (weighing the load in the
time of motion of the vehicle).
The report discusses the creation of 3D models for inspection of the deformation and
the tension of a rail, used as a sensor in the systems for loading of wheels of railway vehicles.
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