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Резюме:Настоящият материал се отнася за трамвайните мотриси работещи 

в град София. Разглежда се проблемът с износването на неработната страна на 
ребордите на колелата, което е характерно за почти всички колооси. Износването е в 
резултат на продължително контактуване на неработната страна на реборда на 
колелото с реборда на релсата.В докладът се разглеждат различни комбинации от 
неблагоприятни фактори водещи до контакт на не неработната страна на реборда с 
реборда на релсата. Предимно това става в криви с малки радиуси. Макар, че има 
условия явлението да се получава и в прави участъци. При разглеждането на проблема 
е взето под внимание и състоянието на трамвайния релсов път. Наблюденията 
сочат, че по-интензивно износване на неработната страна на ребордите има при 
мотрисите движещи се по маршрути, където състоянието на пътя не е добро. 
Обстойно е разгледан случаят на преминаване на трамвайните мотриси през 
обръщателните колела в краищата на маршрутите. Там направляващата сила се 
разпределя в различна степен между двете колела на атакуващата колоос. Има 
случаи, при който атакуващата сила се реализира изцяло от вътрешното за кривата 
колело, т.е. неработната страна на реборда става работна при движението в 
обръщателното ухо.  
 
1. УВОД. 

Износването на неработната (челна) страна на ребордите се наблюдава при 
всички трамвайни мотриси в парка на „Столичен електротранспорт” ЕАД. 
Наблюденията показват, че при работа на нова колоос първото износване на реборда е 
двустранно и се характеризира с „изостряне” на ръбовете, т.е. закръгленията на 
ръбовете на реборда от R = 6 mm стават с радиуси в от порядъка на 1 – 2 mm (фиг. 1.). 
Появява се след изминаване на сравнително малък пробег при ребордите на двете 
колела на една колоос, така и в комбинация с почти всички други начини на износване 
на бандажите. 

Контактуването на челото на реборда на вътрешното колело на атакуващата 
колоос и реборда на релсата в крива е нормално за коловоз изграден с улейни релси [1]. 
Такъв контакт е възможен и при втората колоос на талигата в положенията на 
максимално изместване и максимално прекосяване.  
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3. При забелязване на признаци на „високо” износване на ребордите незабавно да се 
направи възстановяване на бандажния профил.  
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Abstract: This paper refers to trams operating in Sofia. Consider the problem of wear 

and tear on non-operative side of the wheel rims, which is typical for almost all wheelsets. 
The wear is a result of continued exposure to the non-operative side of the rim of the wheel 
with the rim of the rail.The report discusses various combinations of adverse factors leading 
to contact between the non-operative side of the rim and the rim of the rail. Mostly this 
happens in curves with a small radius, although the phenomenon can also appear in straight 
areas of the track. When examining the problem the current state of the tram track is taken 
into account. Observations suggest that the intense wear of the non-operative side of the rims 
is in railcars moving along routes, where the road conditions aren’t good. The passage of the 
trams at the turning sections at the end of the track has been thoroughly examined. There the 
guiding force is distributed in varying degrees between the two wheels of the attacking 
wheelset. There are cases in which the attacking force is fully realized by the inner wheel (to 
the curve), i.e. the non-operative side of the rim becomes an operative side at the turning 
section at the end of the track. 


