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Резюме: Настоящият материал се отнася за трамвайните мотриси работещи
в град София. Разглежда се проблемът с несъответствието между действащите
норми за ходовата част на мотрисите и коловоз изграден с улейни релси. Проучването
на проблема е част от търсене на причината за продължителен контакт на неработната страна на ребордите на колелата с реборда на релсите. Това води до интензивно начално износване на неработната страна на ребордите на колелата, което
намалява ресурса на колелата. В докладът се съпоставят геометричните норми за
колоосите и коловоза на базата на правилниците и конструкторската документация
на мотрисите и нормите за релсовия път. Проучването на проблема не е установило
връзка при въвеждането на различните норми. В материалът са разгледани възможните варианти за комбиниране на размери на колоосите в прав участък от релсовия
път изграден с улейни релси. Установено е, че при някои варианти има контакт на
неработната страна на реборда с реборда на релсата. При един от тези варианти
такъв контакт се появява значително преди достигане на заложеното в конструкторската документация пределно износване на реборда на колелото. На базата на
направени пресмятания в доклада се прави предложение за корекция на минималния
размер на дебелина на реборда и на положителното отклонение при коловоз изграден
с улейни релси. С направеното предложение се избягва контакт на неработната част
на реборда на колелата и реборда на релсите при лъкатушно движение на талигата.
1. УВОД.
Наблюденията и измерванията на параметрите на ходовата част на трамвайните
мотриси (ТМ) в парка на „Столичен електротранспорт” ЕАД показват сходство на начините и етапите на износване на колелата [1]. Същевременно при справка с действащите правилници се оказва, че параметрите на ходовата част и параметрите на релсовия път, в това число и отклоненията им отговарят на нормите.
Това дава основание да се допусне, че има несъответствие при определяне на
нормите за изграждане на трамвайния релсов път от една страна и параметрите на колоосите на трамвайните мотриси от друга.
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2. СЪС
СТОЯНИЕ
Е НА ПРОБ
БЛЕМА.
П
При констрруиране наа трамвайнии мотриси, а така същ
що при вносс на нови и използвани Т
ТМ се вземат под внимание изисскванията на
н „Правил
лник за теххническата експлоатация на трамваи
ите” [2] наа Столичнаа община отт 1974 година. Частиите от [2], касаещи
к
трамвай
йния релсоов път и кон
нтактната м
мрежа са отменени
о
отт влезли в сила нови правилници. Т
Технически
ите изискваания за изгграждане и поддръжк
ка на релсоовия път са регламентиррани с „Праавилник с технически
т
и изисквани
ия и норми
и за трамвааен релсов път” [3]
на Столлична общи
ина от 2000
0 година.
П
При проуч
чването не се устано ви връзка между във
ведените ннорми за релсовия
р
път и н
нормите за ходовата част.
ч
Преглледът покаазва, че отк
клонениятаа предвидени в [3]
за разм
мера на колловоза са вззети механнично от но
ормите за железните
ж
пътища наа класическатаа железница.
ЗЗа извършвване на пресмятаниятта е приетаа работната постановвка, при ко
оято има
изместеена в дясноо колоос Т 81 от оста на прав ко
оловоз изгр
раден от уллейни релси
и Ri60N
до конттакт на реборда на дяссното й коллело с вътр
решната стеена на главвата на релсата в т.
К. Всиччки размери по нивотто на т. К саа с индекс „К”.
„
3. НОР
РМИ И РА
АЗМЕРИ НА
Н КОЛОО
ОСТА.
Н
На фигура 1. са показзани размеррите на траамвайна кол
лоос Т 81.

Фиг. 1. Размери със ссъответните допуски на колооста.

-

Н
На фигура 1. размери
ите на колоооста са:
Дебеелина на рееборд при контролнот
к
то сечение,, нов/предеелно износеен: 18,86 8, 0 mm ;
Дебеелина на рееборд на но
ов бандаж ппри т. К: bK = 20,45 mm;
Дебеелина на прределно изн
носен ребоорд при т. К:
К bK,min = 9,6 mm;
Макссимално иззносване наа реборда ппо т. К: uK = 10,85 mm
m;
Разсттояние меж
жду челото
о на нов банндаж и точката т. К: pK = 22,31 m
mm;
Разсттояние меж
жду челото
о на бандаж
жа и т. К пр
ри износен реборд: pK,
K,min = 11,45 mm;
Разллика междуу pK и bK : wK = 1,86 mm
m;
Разсттояние меж
жду т.т. К на
н ребордитте на нова колоос.: 2d
dK = 1002,662 ± 2 mm;
Меж
ждубандажн
но разстоян
ние: e = 9588 ± 2 mm;
Разсттояние меж
жду действителните ккръгове на търкаляне на колелатта: 1056 mm
m.
О
От фигура 1. могат даа се съставяят следнитте зависимо
ости за колоооста:
(1)

2d K  e  2 pK

Р
Разстоянияята от челаата на банддажите до т.т.
т К на дв
вата ребордда е pK = bK + wK,
тогава:
(2)

2d K  e  2 wK  2bK
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ЗЗа да се получи дейсттвителнатаа работна ширина
ш
2DK на колоосс в експлоаатация в
зависим
мостите (1)) и (2) се вадят
в
стойнностите наа допустимите износввания uK на
н двата
ребордаа:
(3)

2 DK  2d K  2u K  e  2 wK  2bK  2u K ;

4. НОР
РМИ И РА
АЗМЕРИ НА
Н КОЛОВ
ВОЗ ИЗГР
РАДЕН С УЛЕЙНИ
У
Р
РЕЛСИ.
Н
На фигура 2. са показзани елемеентите, стой
йностите, допуските
д
на трамваеен коловоз изгрраден от уллейни релси Ri60N.

Фиг. 2. Размери със ссъответните допуски на коловоза.

- Меж
ждурелсие в град Соф
фия, измереено между главите наа релсите нна 9 mm по
од върха
13
на гллавата: 2 S SSF  1009 4 mm , съоответно: 2S SF max  1022 mm и 2 S SF min  1005 mm ;
- Ширрина на улеея на релсатта по нивотто на т. К.: cK = 36,8 mm;
m
- Разсттояние меж
жду точкитте К на дветте релси: 2 S K  1006, 83 13
4 mm ;
- Разсттояние меж
жду точкитте от вътреш
шните страани на ребо
ордите на ддвете релси
и по ни13
вотоо на т. К: 2SSУ , K  933, 24 4 mm .
О
От фигура 2. може даа се напишее тази зави
исимост за междурелссието по ни
ивото на
т. К.:
(4)

2 S K  2 SУ , K  2cK
К
Като за кри
ива трябва да се добавви и уширеението на коловоза
к
Δcc = (0 ÷ 7) mm
m [3]:

(5)

2 S K  2 SУ , K  2cK  c

5. КОН
НТАКТ НА
А КОЛООСТА И КО
ОЛОВОЗА
А.
Н
На фигура 3. е показзан контакттът между колоос и коловоз в симетричн
но положение.

Ф
Фиг. 3. Симеетрично поло
ожение на коолоос Т 81 въ
ърху колово
оз изграден с релси Ri60N
N.
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- Разсттояние меж
жду работн
ната странаа на реборда на колело
ото и релсаата: σK = 2,11 mm;
- Разсттояние меж
жду нерабо
отната страана на реборда на ко
олелото и ввътрешнатаа страна
на рееборда на релсата:
р
σPKK = 14,24 m
mm.
А
Ако коловоозът е с но
оминален рразмер на междурелси
м
ието, то раазстоянието
о между
т.т. К въ
ърху релси
ите може даа се изрази по следни
ите начини:
(6)

2 S K  2d K  2 K  e  2 pK  2 K

Н
На фиг. 4. е показано положениието на колооста в краайно дясноо положени
ие и двуточков контакт наа дясното колело
к
с реллсата.

Фи
иг. 4. Положеение на коло
оос Т 81 в три
иточков кон
нтакт с коловоз изграден
н с релси Ri6
60N.

Н
На фигура 5. са въведени размеерите AK и BK. Щрих
ховано е пооказано пр
редвиденото заа износванее от профил
ла на реборрда откъм работната
р
му
м страна.

Фиг. 5. Зависимоости при три
иточков конттакт на коло
оос Т 81 с кол
ловоз изградден с релси Ri60N.
R

Р
Размерът AK е разстояянието от тт. К до точ
чката на пръ
ъв контактт на реборд
да на лявото коолело с ребоорда на рел
лсата. Израазено това разстояние
р
е с елементтите на колооста е:
(7)

AK  e  pK , Д  wK , Л

Р
Размерът BK е разстояянието от тт. К до точ
чката на пръ
ъв контактт на реборд
да на лявото коолело с ребоорда на рел
лсата. Израазено това разстояние
р
е с елементтите на коловоза е:
(8)

B K  2 S K  c K  2 SУ , K  c K

П
При прием
мането, че коловоза
к
и колооста от
о фигура 5.
5 са с номиинални сто
ойности,
то:
(9)

AK  BK   PK
ЗЗа съпоставвка между нормите нна колоостаа и коловозза се поставвят следнитте усло-

вия:
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а) разстоянието между т.т. К на двете релси 2SK и работната ширина на колооста 2dK
като:
2d K  2 S K

(10)

б) разстоянието 2SY,K между точките от вътрешните страни на улеите по нивото на т. К
и разстоянието e + 2wK между точките по т. К на неработната страна на ребордите,
като:

e  2 wK  2 SУ , K

(11)

в) разстоянията AK и BK, като:
AK  BK

(12)

6. ВЗАИМНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА КОЛООСТА И КОЛОВОЗА.
Съществуват следните варианти на контакт с номинални и гранични стойности:
1. Номинални размери на колооста и коловоза:

(13)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

2. Номинален размер на колооста и максимален размер на междурелсието:
(14)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

3. Номинален размер на колооста и минимален размер на междурелсието:
(15)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

4. Максимален размер на колооста и номинален размер на междурелсието:
(16)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

5. Минимален размер на колооста и номинален размер на междурелсието:
(17)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

6. Минимален размер на колооста и максимален размер на междурелсието:
(18)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

7. Максимален размер на колооста и максимален размер на междурелсието:
(19)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

8. Максимален размер на колооста и минимален размер на междурелсието:
(20)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K

AK  BK

9. Минимален размер на колооста и минимален размер на междурелсието:
(21)

2d K  2 S K

e  2 wK  2 SУ , K
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AK  BK

И
Има един случай на неизпълнеение на усл
ловие (10) – при варииант 8. Условието
(11) е и
изпълнено при
п всички
и варианти.. Условие (12)
(
не се изпълнява
и
ппри три от вариантите – 22, 5 и 6. Прри вариантт 3 условиеето (10) и при
п вариантт 7. условиието (12) сее изпълняват п
при разлики
и около и под
п 1 mm.

7. ИЗВ
ВОДИ.
С
Случаите, при които условиетоо AK ≥ BK не
н се изпълнява, лъкаттушенето на
н талигата водди до 3-точ
чков контак
кт на колоооста с коло
овоза, но тр
ретата точкка на контак
кт е при
лявото колело. Т.ее. неработн
ната странаа на левия реборд
р
имаа постояненн контакт с реборучава при ннедостигнаата минимаална стойнност на реб
борда на
да на ррелсата. Тоова се полу
дяснотоо колело (ф
фиг. 6.). Нааправенитее измервания на межд
дурелсиетоо в различн
ни участъци, ккакто за товва изследване, така и при устан
новяване на
н причиниите за дерай
йлиране
на ТМ показват, че с изклю
ючение на участъцитте ремонти
ирани в пооследните няколко
н
оната на по
оложителнното отклон
нение в
години почти наввсякъде мееждурелсиеето е в зо
рамките на 5 до 100 mm.
Н
Най-голямо отклонен
ние при услловието AK ≥ BK има във варианнт 6, при него
н
разликата е –13,73 mm.
m В такъвв случай, прри движени
ие в прав участък
у
от пътя и рязко ушинад нормитте може да настъпи „ппрескачанее” на ребор
рда и послеедващо дер
райлирарение н
не на колооста. Това е възможно при кколовоз отт т.нар. „унгарски типп” когато уплътнилата им да липсват. Тогава
Т
не сее гарантираа междурел
лсието и
телите между релсите и легл
йна мотрисса се наблю
юдава раздаалечаване нна релсите.
при прееминаване на трамвай

Фиг. 6. Четирито
очков контак
кт на колоосста с коловоза при вариаант 6.

8. ПРЕ
ЕПОРЪКИ
И.
П
Практикатаа показва, че от всиччки контро
олни размеери на колооосите и коловоза
к
най-усттойчив катоо стойност е междубаандажното разстояниее – номинаалната, т.е. в почти
всички случаи наа измерванее e = 958 m
mm. Ако сее приеме, че
ч минималлния размер на реие е 13 mm и положитеелното отк
клонение наа междурел
лсието е
борда в контролноото сечени
6 mm и междубан
ндажното разстояние
р
е е с номин
нална стой
йност, то сллед пресмяятане се
получавва следното:

(22)

2d K  e  2 pK  100
02, 62

2 S K  101
12,83

2 d K  2S K

e  2 wK  961, 72

2 SУ , K  93
39, 24

e  2 wK  2SУ , K

AK  e  pK min  wK  976,31

BK  2 SУ , K  c K  976, 22

AK  BK

В
Всички парраметри, ко
оито са поллучени с размерите
р
приети
п
за ттова пресмяятане са
изписан
ни със звеззда.
П
При (22) уссловията (1
10), (11) и ((12) са изпъ
ълнени и при
п лъкатуш
шене на тал
лигата в
прав уччастък от пътя
п
не се достига д о контакт на неработтната странна на ребо
ордите с
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реборда на релсата. На базата на горното и изхождайки от факта, че заложените в [4]
норми имат препоръчителен характер се прави предложение за корекция на съответните правилници:
1. Да се коригира минималния размер на дебелината на реборда в контролното сечение като се приеме стойност 13 mm;
2. Да се намали положителното отклонение на междурелсието от +13 на +6 mm като
междурелсието за коловоз изграден с улейни релси да се определи на
2 S SF  1009 64 mm .
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COMPARISON OF THE STANDARDS OF TRAM WHEELSETS AND
TRACK GAUGE 1009 mm, POWERED GROOVED RAILS.
Emil M. Mihaylov,
emm_1968@abv.bg

University of Transport „Todor Kableshkov“, 1574 Sofia
BULGARIA
Key words: tramway, track, wheelset, flange, grooved rails
Abstract: This paper refers to trams operating in Sofia. Consider the problem of mismatch between the existing rules on the undercarriage of trains and track built with chute
rails. The study is part of the problem of searching for the cause of the prolonged contact of
non-operative side of the rims of the wheels with the rim of the rails. This leads to intensive
wear of the initial non-operative part of the rims of the wheels, which reduces the lifetime of
the wheels. The report compares the geometric standards for wheelsets and track on the basis
of regulations and engineering documentation of railcars and standards for the track. The
study of the problem has not established connection with the implementation of various
norms. In the paper are examined all possible options of combining the dimensions of wheelsets and straight stretch of track built with chute rails. It has been found that in some embodiments there is contact of the non-operative part of the rim with the rim of the rail. In one of
these variations such contact occurs significantly before reaching the pledged in the engineering documentation wear limit of the rim of the wheel. Based on calculations made in the
report there is a proposal for adjustment of the minimum thickness of the rim and the positive
deviation in track built with chute rails. With the proposal the contact of the non-operative
part of the rim of the wheels and the rim of the rails for oscillation in plan movement of the
bogie is avoided.
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