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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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И
Изследвани
ията на причините
п
за нераввномерно износване на колел
лата на
трамвай
йните тали
иги Т 81 [2
2] показва,, че интенззивно изно
осване на ччелната сттрана на
реборди
ите има при рабо
отата на колоос с големи разлики в диаметр
рите на
колелатта.Тогава износването
и
о начелотоо на реборд
дае при кол
лелото с поо-голям ди
иаметър.
Но за да се стигне до
о там тррябва да се измин
не голям пробег без да
сеуеднааквяватдиааметрите и да се възсттановявабан
ндажния пр
рофил.
С
Съпоставкаата на норм
мите за траамвайния релсов
р
пътт и нормитее за ходоваата част
[3] покказва, че при
п
движен
ние по колловоз изгр
раден с улейни релсии вероятно
остта за
дълготрраен контаккт на челната страна на реборда и реборд
да на релсатта е високаа дори в
прав уччастък от пъ
ътя.

Сним
мка 1. „Висок
ко” износван
не на
ребор
рда (ляво) и начално (дя
ясно).

Фиг. 1. Пр
рофил на реб
борд при новв бандаж (ля
яво)
и профил на реборд с начално изн
носване (дясн
но).

С
Съществувва един начин на изнносване наа неработн
ната странаа на ребор
рдите на
колелатта, който не може да се обяясни с гор
рните прич
чини. Товаа е износвване на
реборди
ите на трам
мвайните колела,
к
коеето освен неработнат
н
та им странна обхващаа и част
от челоото на банд
дажите (сн. 1.). Можее да бъде наречено
н
„високо” иззносване, тъй
т като
надхвъррля основн
ния ръб реб
борда и наррушава челната повър
рхнина на ббандажите.
2. СЪС
СТОЯНИЕ
Е НА ПРОБ
БЛЕМА.
Н
На фигура 2. са покаазани проф
фил на банд
даж с норм
мално изноосване (фигг. 2.а) и
бандаж
ж с „високо”” износване на челотоо на реборд
да (фиг. 2.б
б).

Фиг. 2. Нормално
Н
и „високо”
„
изн
носване на неработната
н
страна на реебордите.

„„Високото”” износван
не се набллюдава пр
редимно, но
н не самоо, при моттрисите,
работещ
щи по лини
ии, чиито маршрути
м
сса по трасетта в лошо и задоволиително състтояние и
„въртятт” на обръщ
щателни ко
олела със сиилно износсени релси((сн. 2.).
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Фиг. 33. Контактни
и повърхноссти на ребордда
н
на колелото и реборда на
а релсата .

Снимка 2. Износв
ване на реборрда на ляват
та релса
в обръщатеелно колелоо „Илиянци”
”.

Н
Нормите [4]
[ за пред
делно ком
мбинирано износванее на главаата на рел
лсата на
улейните релси (ф
фиг. 4.а) са:
с вертикаално 18 mm
m и страни
ично 15 mm
m, а за реб
борда на
релсатаа е опредеелена мини
имална деббелина 8 mm.
m Така при масовво използваните в
София улейни реллси Ri60N ширината
ш
нна улея стаава около 60 mm.

Фиг. 4. М
Максималноо износване на
н релси Ri660N и контак
кт на износен
на релса с бан
ндажен проф
фил Т 81.

О
Очевидно реборда
р
на релсата им
ма само стр
ранично иззносване и неговата ви
исочина
се запаззва непром
менена. Тоггава при коонтактуван
не на ребор
рда на релссата с нерааботната
страна н
на ребордаа на колелотто (фиг. 4.бб) износван
нето на банд
дажа ще бъъде „високо
о”.
П
При износсване на гл
лавата на релсите в двете поссоки близоо до допусстимите
стойноссти и размер на межд
дурелсиетоо с горно отклонение
о
е в прав уччастък на пътя
п
има
почти п
постоянен контакт с челото на реборда на
н едното колело
к
с рееборда на релсата.
р
Това м
може да сее дължи наа лъкатуш
шене на тал
лигата, шаахматно прропадане на
н пътя,
различн
но натоваррване на леевите и дессните колеела, различни диаметр
три на колеелата на
една коолоосили коомбинации
и от тях.
Н
На фигураа 3. са пок
казани накклоните наа повърхни
ините, с ккоито конттактуват
ребордаа на колеллото и реборда и глааватана рел
лсата,спрям
мо хоризоннталната равнина.
р
Работнаата страна на реборд
да и вътреш
шната стен
на на главаата на релссата имат разлика
около 55º – 6º. Нееработната страна на реборда на
н колелото и ребордда на релсаата са с
разликаа около 1º.
1 Малкатта разликаа благоприятства по-бързото „сработваане” на
повърхн
нините и поради по
о-голямата твърдост на релсатта – по-бъързо износване на
ребордаа на колелоото.
С
Според норрмите за тр
рамваен реелсов път [4
4] междуреелсието в ккриви сR< 70
7 m се
допълва с уширен
ние Δc = (0
0 ÷ 7) mm. В крива с R = 20 ÷ 24m уширеннието е Δc = 7mm.
Т.е. за междуреллсие 1009 mm
m при м
максимално
о положитеелно отклоонение (13
3 mm) и
но уширени
иемеждуреелсието стаава:2SSf + 13
3 + Δc= 102
29 mm.
добавен
П
При комби
инация от максималнно междур
релсие в кр
рива и коллоос с ном
минални
размери
и или с наачално изн
носване наа работната страна на
н ребордиите до кон
нтакт на
челото на реборд
да на вътр
решното коолело с реелсата имаа веднага след навл
лизане в
криватаа.
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„„Високото”” износван
не нарушаваа челната повърхнин
п
а на бандаж
жите и затр
руднява
измерваането на междубанд
м
ажното раазстояние, което е оссновен коннтролен размер на
колоостта.
3. КОН
НТАКТ НА
А НЕРАБО
ОТНАТА С
СТРАНА НА
Н РЕБОР
РДА НА Н
НОВО ТРА
АМВАЙ
ЙНО КОЛЕ
ЕЛО И РЕ
ЕБОРДА Н
НА НОВА УЛЕЙНА
У
РЕЛСА.
К
Контактът между неработната страна на реборда на
н ново траамвайно колело и
ребордаа на нова улейна
у
релсса е сходен
н с контактаа между тях
х в работнаата им частт.
В прав учаастък от пътя
п
достиггайки до контакт
к
при изброениите в т. 2. случаи
колелотто и реборда на релсата контакктните точкки са по го
орния ръб ппри закръглението
на ребоорда – R2 на фиг. 5. В крива,, когато въ
ътрешното колело сее явява атаакуващо
точкатаа на контаккт също е по R2 на рреборда и вътрешния
в
я ръб на уллея на релссата под
закръгллението.
П
При нови колела
к
и но
ови улейнии релси, неззависимо от
о вида на ппътя не се достига
до конттакт с реб
борда на релсата
р
на основния ръб на рееборда на колелото. Тогава
износваането на рееборда на колелото
к
е ккакто е покказано на фигура
ф
1.
4. КОН
НТАКТ НА
А НЕРАБО
ОТНАТА С
СТРАНА НА
Н РЕБОР
РДА НА ТР
РАМВАЙН
НО
КОЛ
ЛЕЛО И РЕБОРДА НА
Н ИЗНО СЕНА УЛ
ЛЕЙНА РЕ
ЕЛСА В ПР
РАВ УЧАС
СТЪК
ОТ П
ПЪТЯ.
П
При движеение на тр
рамвайнатаа мотриса в прав участък от пътя с гр
ранично
износен
ни релси коогато има едновремен
е
нно един ил
ли повече от
о следните
те фактори:коловоз
с полож
жително отклонение
о
, шахматнно пропадаане на пътя, различнно натоварване на
левите и деснитее колела, различни диаметри на колелаата на еднна и съща колоос
същесттвува дългоотраен кон
нтакт междду неработтната стран
на на ребоорда и реборда на
релсатаа.
Н
На фигураа 5. е покаазано конттактното пеетно на рееборда на колело с начално
н
износваане на реб
борда и рееборд наиззносена рел
лсата. Петтното покррива почти
и цялата
повърхн
ност на челлото на реб
борда, коятто се намир
ра в улея наа релсата.

Фиг. 5. Контакт
К
на неработната
н
а страна на реборд
р
на нов
во трамвайн
но колело
с ребор
рда на улейн
на релса с гр
ранично изно
осване в пра
ав участък отт пътя.

Ф
Фигура 6. показва контактнот
к
то петно при
п
гранич
чно износвване на релсите и
„високоо” износен
н реборд на
н колелотто. В този случай R3 е с по-м
малка стой
йност, а
контакттното петно е по цялаата повърхнност на изн
носването, която е в уулея на релссата.

Фиг.. 6. Контакт на неработн
ната страна н
на реборд на
а трамвайно колело с „ви
исоко” износване
н
на бандажа с реборда на
а улейна релсса с граничн
но износванее в прав учасстък от пътя
я.

VI-33

Н
Напречната сила, с ко
оято койтоо и да е реб
борд на кол
лооста дейсства на рел
лсата, се
определля с изразаа:
HK 

(1)

mV 2



къдетто: m–масса върху ед
дна колоосс; V –скоро
ост на трам
мвайната м
мотриса;ρ- радиус
на криивината на пътя.
п
С
Силатана триене
т
меж
жду ребордаа и релсатаа е:
(2)
къдетто:

T  HK
 - кооефициент на триене между ребборд и релса.

5. КОН
НТАКТ НА
А НЕРАБО
ОТНАТА С
СТРАНА НА
Н РЕБОР
РДА НА ТР
РАМВАЙН
НО
КОЛ
ЛЕЛО И РЕБОРДА НА
Н ИЗНО СЕНАУЛЕ
ЕЙНА РЕЛ
ЛСА В КР
РИВУЧАСТЪК
ОТ П
ПЪТЯ.
П
При движеение на траамвайна моотриса в крива
к
с мал
лък радиусс и междур
релсие с
голямо положителлно отклон
нение има възможност за контаакт на челоото на реб
борда на
вътреш
шното колело с рееборда наа релсата. При мааксималнитте стойно
ости на
междуррелсието въ
ътрешното
о колело сттава атакувващо. Тогав
ва контакттът между челната
страна на ребордаа на колелото и ребоорда на рел
лсата е схо
оден с норм
малния кон
нтакт на
но колело
о. Но пор ади близкките или успореднии повърхно
ости на
атакуваащо външн
бандаж
жния профи
ил и износеения реборрд на релсата контакта продълж
жава по горния ръб
(по R2)) на реборд
да на колело
ото до най--ниската то
очка на кол
лелото.
Н
На фигураа 7. е покаазано конттактното пеетно на рееборда на колело с начално
н
износваане на ребоорда и ребо
орд наизноссена релсатта в крива, когато въттрешното колело
к
е
станалоо атакуващ
що. Контакттът започваа като точка и продъ
ължава по ръба като се губи
при най
й-долната му
м точка.

Фиг. 7. Контакт
К
на неработната
н
а страна на реборд
р
на нов
во трамвайн
но колело
с реборда на
н улейна реелса с гранич
чно износване в крива.

Фиг. 8. Кон
нтакт на неработната стр
рана на ребо
орд на трамв
вайно колелоо с „високо”
”
износванее на бандажа
а с реборда н
на улейна рел
лса с гранич
чно износван
не в крива.
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Ф
Фигура 8. показва контактнот
к
то петно при
п
гранич
чно износвване на релсите и
„високоо” износен
н реборд наа колелотоо в крива. Контактнот
К
то петно заапочва от ръба на
R2и се разсейва в различнаа степен ппо стената на реборда, продълж
жава по ръ
ъба като
контактта се губи при
п най-долната му тоочка.
Ш
Ширината на контак
ктното петнно в неговвото начал
ло зависи оот ъгъла на
н атака
истепен
нта на изноосване на челото на рееборда кол
лелото и реб
борда на реелсата.
С
Съответно при межд
динни стоййности на параметри
ите на колловоза и колооста
к
направлляващата сила
с
се раззпределя в различна степен
с
меж
жду външнното и вътр
решното
на криввата колелаа.
6. РАЗПРЕДЕЛЕ
ЕНИЕ НА АТАКУВА
АЩАТА СИЛА
С
ПРИ
И КОЛОО
ОС И КОЛО
ОВОЗ
С ГР
РАНИЧНО
О ИЗНОСВ
ВАНЕ НА РЕЛСИТЕ
Е.
В нормалн
ни условияя при движ
жение в кр
риванаправяящата силааY се реал
лизира в
точкатаа на контаккт на ребор
рда и главаата на външ
шната релсса. Големин
ината й мож
же да се
определли по форм
мулата на Целински
Ц
[55]:

R  200.l 

Y   n  1  0,59
9
 P
10000 

къдетто: l– базаа на талигаата, m;R– ррадиус на кривата, m;
m P- натоваарване на колело,
к
kg;n- брой
б
на оси
ите на мотррисата.
(3)

С
Степента на разпрееделение нна силата между дв
вете колелла е функ
кция на
геометрричните хаарактеристи
ики на колоовоза и ход
довата частт.
7. ИЗВ
ВОДИ.
И
Изследванеето показвва, че „виисокото” износване
и
на нерабоотната стр
рана на
реборди
итесе наблюдава при всички траамвайни таалиги – дви
игателни и опорни. То
ова дава
основан
ние да се зааключи, чее вида и коннструкциятта на талиги
ите не е отт значение.
О
Основен фактор
ф
за „ввисоко” иззносване наа челната страна
с
на рребордите се
с явява
състоян
нието на тррамвайния релсов
р
пътт.
Д
Допускане на „виссоко” изноосване наа челната страна нна реборд
дите на
трамвай
йните колеела води до
о бързо изччерпване наа ресурса им. На фигуура 9. е щрихована
дебелин
ната на отн
немания маатериал u ппри престър
ргване на бандажите
б
новяване
за възстан
на проф
фила. При
и „високото
о” износваане (фиг. 9.б)
9
се отн
нема околоо пет пъти повече
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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.
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