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Резюме: В доклада се разглежда необходимоста и ефекта от извършването
на периодично механизирано шлайфане на главите на релсите, като необходима и
адекватна съвременна мярка за превенция елиминиране на повърхностните пукнатини
познати в световната практика и терминология като headcheck, с цел удължаване на
експлоатационния живот на положените железопътни релси в Метрополитена на
София.
Релсите в Метрополитена на София
Железопътните релси в Метрополитена на София, както и в различните
администрации където се използват, почти изцяло са обект на голямо общо
натоварване. В духа на съвременните тенденции, това натоварване в най-общия случай
е свързано с увеличаването на трафика, повишаването на осовите натоварвания и
увеличаване на скоростта, особено във високоскоростните отсечки. Релсите са един от
най-важните и същевременно най-скъпи елементи от горното строене на железния път
и смяната им отнема много време, усилия и е скъпо и трудно за организиране и
реализиране мероприятие, особено в стеснените условията каквито са условията на
Метрополитена. Релсите са елемента даващ сигурност и непрекъснатост на услугата
превоз, и по тази причина за да са в пълна изправност, трябва да бъдат постоянно
наблюдавани и да се следи тяхното състояние.
Релсите, които са вложени и се използват в трасетата на Метрополитена са тип
S49. Първоночално в строителство на железния път са използвани обикновени релси.
След 2010 г., при построяване на новите участъци и при подмяна на остро дефектирали
или прекомерно износени релси, се използват само обемно закалени релси. Има много
положителен опит и практика натрупани през годините и свързан с процесите, които
настъпват в релсите в периода на техния експлоатационен живот. Въпреки това е много
важно внимателно да се следи тяхното общо състояние, натоварването, деформациите
както и промяната на профила им. Състоянието на релсите в съвременните условия се
проверява и анализира с помоща на различни модерни и интелигентни технически
средства и специализирани инструменти и техника.
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Състоя
яние на пр
роблема с дефектира
д
ането на реелсите
П
През 2006 г., след 8 години
г
на ннормална и абсолютн
но безавариийна експл
лоатация
на релссовия път и стрелките, бяха коннстатирани
и първите видими
в
приизнаци за наличие
н
на наттрупани деформации
д
и и изноосвания по
о релсите. В следдствие на твърде
специф
фичния вид
д и тип на движение
д
и натоварвване, което
о е характеррно с относително
малките си осови
и натоварввания - до 12 тона/осс, но с мн
ного голямаа интензиввност на
движен
ние на вллаковете при
п
миним
мални инттервали, и голяма цикличност
на
натоваррването в точка.
т
П
Първоначаално констаатираните дефекти представляв
п
ват слабо видими ак
ксиални,
радиалн
ни и диагоонални микропукнатиини върх
ху главите на релситте, без опр
ределена
връзка и зависим
мост с плаана и проофила на пътя,
п
или със скорооста и реж
жима на
движен
ние на влакковете. Слеед първонаачалното отткриване и маркиранне на участтъците в
които ссе прояви видимия
в
пр
ризнак на ддефекта за период от около 12 м
месеца се направи
н
проследдяване, проучване и анализ нна състояни
ието и раззвитието нна този деф
фект. За
периода, в голямаа част от наблюдаванните зони, размера
р
наа пукнатиниите прогреесивно и
доста ббързо нарасстнаха, и в един следвващ период
д започна процес
п
на оотделяне наа късове
от умоорен пласттифицирал материал от натоваарената контактна зоона на дирята на
колелатта върху главите
г
на релсите. Я
Язвите вър
рху главатта, които ссе получавват след
отлюсп
пването на материал в тази вторра фаза на развитие
р
наа дефекта, са с размери от 510 до 25-30 мм. и с констати
ирана дълбоочина до 2 - 2,5 мм. (ф
фиг. 1)

Фиг.1
Ф
– фаза на развитиее (одлюспван
не)

П
По своятаа същностт headchecck-а предсставлява, пластичнот
п
то изражеение на
уморатаа на матери
иала на глаавите на реелсите, кояято се натру
упва след ннякакъв пеериод на
експлоаатация с рааботни нато
оварвания,, чийто вид
д, характер, интензитеет и парам
метри, са
сходни с тези в Метрополит
М
тена на Соф
фия.(Фиг.2
2) Визуални
ия контролл отдавна вече не е
единстввения и най-ефекти
н
ивен начинн за откриване на дефекти и неизпраавности.
Наврем
менното еф
фективно отткриване нна първите симптоми в скрита ф
фаза на деефекта и
последвващо просследяване на развиитието му са възмож
жни само с използвване на
съвремеенни техн
нически меетоди и ссредства. Пътеизмер
рителна теележка на фирма
„ROHM
MANN” е инструмен
нт за открииване нали
ичието и оценка
о
на различни скрити
дефекти
и, шупли и други вътрешни
в
ппукнатини и некачесствени завваръчни шевове и
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работи посредстввом вих-р
ровотоковии измерван
ния. Тя е изключиттелно мод
дерен и
прецизеен инструм
мент израб
ботен от ккарбон, сн
набден с модерен
м
и бърз анал
литичен
софтуерр и при работа се изп
ползва и оббслужва саамо от един
н операторр. Тележкатта може
да бъдее сглобенаа и разглоб
бена без дда са необх
ходими до
опълнителнни инструм
менти, в
рамките на броен
ни минути
и. Тя е до ста универ
рсална и може
м
да ббъде обору
удвана с
различн
ни конфигуурации на хардуерни
х
елементи и различен софтуер, ккоито посредством
метод на вихров ток изввършват
моментнаа проверка на разллични пар
раметри.
Констрруирана е да
д се посттави и двиижи върху железния път и да проверяваа едната
ходова релса. Оборудвана
О
а е с паатентован магнитен държач, който по
озволява
изключчително сп
покоен ход
д и прециззна проверка на цялаата глава на железо
опътната
релса. С тележкаата могат да се про веряват и стрелки и стрелковви части. Сондите
С
посредсством коитто контакттува с прооверяванатаа повърхност са с ккерамична защита
срещу и
износване, имат дълъ
ъг живот и могат да се
с използваат както беззконтактно
о, така и
с дирекктно плъзгаане по измерваната пповърхностт. С нейна помощ
п
мож
же да се иззвършва
пълна п
проверка на
н състояни
ието на еддна релса с работна скорост рравна на но
ормален
човешкки ход, околло 4,5 км/ч
час.

Фиг. 2 – основнитее фази на раззвитие на heeadcheck

Мерки
и за контроол на дефек
кта
О
Основна и адекватна съвременнна мярка заа контролир
ране на пояявата на пр
роблема
headcheeck, коятоо се преп
поръчва, иизползва и се е наложила
н
в железоп
пътните
админи
истрации с натрупан опит по въъпроса, е механизира
м
ано шлайф
фане на глаавите на
релситее. Според нуждата
н
и интензивноостта с кояято се прил
лага, то преедпазва от поява и
елимин
нира развитието на дефекта,
д
ккато по тоззи начин се удължаава неколкократно
експлоаатационнияя живот на
н релситее преди напълно иззчерпване на работн
ните им
параметтри и тяхнаата смяна.
Междуународен опит и пра
актика
IINNOTRAC
CK е европ
пейски изсследователсски проектт за железоопътна поддръжка.
Пре-порръките отп
правени наа база изслеедвания наа INNOTRA
ACK, се прриемат и прилагат
п
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на многго места в Европа
Е
и по
п целия сввят. Констаатациите наа работнитте групи в която
к
са
включеени предстаавители наа различни железопъттни админи
истрации и фирми каато - DB
Netz AG
G, SNCF, Network
N
Rail, Pro Raill, Corus Ra
ail, Voestalp
pine Schiennen GmbH и Speno
Internattional, включително специалнии анти-headcheck про
офили и цциклично планово
п
шлайфаане, са залеегнали в пр
рактиката нна много администра
а
ации. Преппоръките об
бхващат
пет тем
матични варрианта и въ
ъзможностии за прилаггане на мех
ханизираноото шлайфаане:




П
Предпускоово шлайфаане: Целтаа на предпу
усковото шлайфане
ш
е да се премахнат
рразликите в състояни
ието на глаавите на реелсите в но
овопостроеения участтък и те
дда бъдат уееднаквени, като се еелиминиратт дребнитее нащърбваания по глаавата на
ррелсата, об
бразувани при строиттелно монттажните рааботи. Изппълнява се с един
ц
цикъл на шлайфане (фиг.3а) и 3б)). Сл
лужи също
о така и за кориги
иране и
ууеднаквяваане на разл
ликите в нак
аклона на напречния
н
профил
п
на ррелсите, по
олучени
оот грешки при устано
овяване на положението на релссите предии заваряван
не, както
и прецизноо да елимин
нира нерав ностите отт заварки.
П
Профилакттично: Профилактиччното преввантивното
о шлайфанне е дейн
ност по
п
поддържан
нето, насоч
чена към ззапазване на повърх
хността наа релсата в добра
ф
форма, въззможно най
й-близо доо нова релсса, преди появата
п
наа видими дефекти,
д
ккоито в последствие може да дооведат до сериозни
с
проблеми.
п
Т
Това обикн
новено е
сслучаят с периодичен
п
н контрол на повърх
хностната умора
у
на гллавата на релсата.
р
П
Превантивното шлай
йфане се планира предварител
п
лно и изиисква малъ
ък брой
ш
шлифовъчн
ни цикли. В зависимоост от конф
фигурациятта на машиината, многго често
тто се изпъллнява в реж
жим на единн - единстввен цикъл на
н шлайфанне.

Фиг.3а)



Фиг.
Ф 3б)

Ц
Циклично: За да се предотвраатят вибраациите и се
с да държ
жи развити
ието на
п
повърхносттната умор
ра под коннтрол, релссата трябваа да се шллайфа пери
иодично
ссъобразно някаква икономичееската кон
нюнктура. Този типп интервен
нции са
п
планирани
и, с определ
лена периоодичност, обикновено
о
о след катоо определен
н тонаж
е преминаал по едн
на линия (например
р, на всек
ки 20 млнн.бр.тона), или в
ссъответстввие с пр
рограмите за намааляване наа шума, въз основа на
сстатистичееските дан
нни. Преппоръчителн
но е същ
що така да се извърши
и
ддопълнителлен цикъл на шлайф
фане, за да се осигури
и хомогеннна металур
ргичната
сструктура.
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С
Симптоматтически свързано:
с
Когато редовните
р
проверки на състоянието
п
показват, че
ч дефектите са достиигнали своите границ
ци на допусстимо откл
лонение,
ррелсата тряябва да се подложи нна шлайфан
не. Тези гр
раници моггат да бъдаат както
ггеометричн
ни така и акустичнни. За да могат
м
маши
ините с виисока мощ
щност да
рразгърнат възможно най-добрия
ия си потен
нциал, се пр
репоръчва да не се шлайфат
ш
уучастъци, които
к
са тввърде къси..



П
Поправитеелно и преввантивно: К
Коригиращ
що шлайфане позволлява лечени
ието на
еединични и сравнително къси ппроблемни зони и на дефекти
д
и пповреди, които са
ссе появили
и внезапно.. Тази катеегория вклю
ючва дефек
кти като теж
ежко нащър
рбяване,
п
пробоксуваане и изол
лирана повъърхност ум
мора. В тези
и случаи мо
може да се избере
и
и
ообикновена машина от
о по лек тиип.

Специаални проф
фили
С
Специални
ия профил е понятиие, кето е различно от обикноовения стандартен
профилл на главаата на релсата. Спецциалните профили
п
при
п
които разликитее между
дяснатаа и ляватаа релси саа умишленни, също попадат
п
в тази категгория. Спеециални
профилли обикноввено са по
о-известни като асим
метрични профили, които поззволяват
намалявване на сттраничното
о износванне в остри
ите криви. (фиг. 4) РРазширяването на
зададен
ното межд
дурелсие по
осредством
м промянатта на проф
фила, позвоолява прем
мествана
на центтъра на теж
жеста и под
добряване нна стабилн
ността на во
озилата. Сппециалния профил
може да се модели
ира и съобр
рази с всиччки възмож
жни специф
фични изискквания на трасето,
т
натоваррването, ви
ида на подввижния съсстав и т.н.

Фиг. 4 – несиметри
ични профили
и на релситее в крива

В много сллучаи на динамичнии ограничеения, габар
ритното изм
местване в посока
към геоометричнияя център наа релсата, ссе явява до
опълнителн
на мярка заа превенция срещу
появатаа на headchheck. (фиг.5
5)

Фиг.
Ф
5 – моделлиране на но
овите профи
или

Стратеегии
П
Преди да се
с пристъпи към мехханизирано шлайфанее на железнния път, тр
рябва да
се план
нира и да бъде
б
ясно определена
о
а стратегияята, която ще се прилложи. Възр
растта и
състоян
нието на релсите,
р
каакто и преедназначени
ието на ли
инията са основни фактори,
ф
които ообикновеноо се отчитаат при опрределянето на стратегия. Изборрът на страатегията
обаче м
може да бъде
б
повли
ияно и отт други сп
пецифични фактори и изискваания. За
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различн
ните фирм
ми предлаггащи машиини за мех
ханизирано
о шлайфанне, тези раазлични
въпроси
и се обсъж
ждат по врееме на преедварителн
ните срещи
и и могат, и трябва да
д бъдат
взети в предвид. Целта
Ц
на вссяко шлайф
фане трябваа да бъде, да
д се гарант
нтира налич
чието на
достатъ
ъчен фронтт за работаа на машинната за шл
лайфане, заа да се посстигне макссимален
ефект п
при това наа най-нискаата възмож
жна цена.
Планир
ране
М
Механизирраното шлаайфане на релсов пъ
ът е скъпо. Затова е много важ
жно, по
време на планиррането на етапите нна операци
ията, да се осигурии фронт и висока
ефективвност на работата. След катто стратеггията е ясно
я
дефин
инирана, реалното
р
планиране на оперрацията мо
оже да запоочне. За таззи цел е нео
обходимо дда се опред
дели кои
релси ттрябва да бъдат шлаайфани, къъде са те и какъв тип е шлаййфането, което
к
те
изискваат. Да се определи
о
вида
в
на опперацията, която се изисква, тт.е. надлъж
жно или
напречн
но сечениее, корекцияя на профилла, или преемахване наа повърхноостните деф
фекти от
умора. Също толлкова важно е на тоззи етап, да се опредеели и решии дали рел
лсите не
трябва да бъдат зааменени по
оради натруупаните въ
ътрешни дефекти.
П
Правилнотто планираане в същнност предсттавлява по
оловината от работатта. Това
важи н
не само за планиранее на техниическата чааст от операцията, нно също таака и за
организзирането на
н всички етапи
е
на опперацията. Рентабилн
ността на ооперациятаа трябва
да бъдее основна и водеща. Доброто планиранее на тези мероприяттия е ключ
чът към
ефективвността на
н грижитте за жеелезния път.
п
Товаа напримеер означаава, че
транспоортиранетоо на машин
ната на раззстояния между
м
работтните местта трябва да
д бъдат
кратки,, т.е. работн
ни места тр
рябва да саа близки.
П
Първото механизиран
м
но шлайфаане на релсовия път в Метропоолитена наа София
бе план
нирано, организирано
о и изпълннено през месеците
м
юни
ю и юлии 2012 г. Екип
Е
от
специаллисти и маашина с наамален габаарит за раб
бота в метр
рополитении на швейц
царската
фир-маа SPENO IN
NTERNATIO
ONAL (фиг . 6), в рамкките на 20 нощни
н
„пррозореца“ извърши
и
прецизн
но симптооматическ
ки свързан
но шлайфаане на по-го
олямата часст от релсо
овия път
и някой
й от стрелкките по трассето на пъррви метрод
диаметър.

Фиг. 6 – машина пд шлайфане
ш
наа железен пъ
ът на SPEN
NO INTERNA
ATIONAL

Н
Някой спец
цифични техническии ограничеения, бяха една от оссновните причини
п
за да нее може да се
с обхване и шлайфа ццелия експ
плоатацион
нен участъкк. Непосреедствено
след иззпълнение на симпт
томатичесски свърза
ано шлайф
фане се иззвърши и първото
п
предпуссково шлаайфане наа новоизграадените уч
частъци отт втория м
метродиамеетър, от
МС-Оббеля до МС
С-Джеймс Баучер, кооито бяха въведени
в
в експлоатаация на 31
1 август
2012 г.
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Перспеективи в планиранет
п
то на прев
венцията
За условията на натоварваане на реелсовия пъ
ът в софийския меттрополитен
н с цел
превенц
ция на пооявата и развитие
р
нна headcheeck, адекваатно и ппрепоръчиттелно е
механи
изирано шллайфане даа се извърршва през период отт около 2 до 2,5 год
дини за
натоваррения участтък от трассето, и на 33,5 до 4 год
дини, в по слабо
с
натовварените участъци
от МС „Младостт 1” до „Летище Соф
фия” и „Би
изнес парк
к”, въведенни в експл
лоатация
наскороо. Механиззираното шлайфане
ш
ппри въвежд
дане в експ
плоатация на новопостроени
участъц
ци от релсоов път, е желателна сттартова мяярка, която гарантираа продължи
ителната
експлоаатация наа релсите. Предпускково шлай
йфане бе заложено
з
и се извърши на
участъц
ците пуснаати в експлоатация пррез 2012 г. както и наа въведенитте в експл
лоатация
през меесеци апри
ил и май 2015
2
г. учаастъци обх
хващащи от
о МС „Цаариградско шосе”–
„Летищ
ще София” и МС „Млаадост 1”–„Б
Бизнес пар
рк”.
Второто и засега последно механизиррано шлай
йфане, бе организира
о
ано и изпълнено в
рамките на част от
о заданиетто по договвора за стро
оителство на
н участъцците към Леетището
и Бизнеес парка. Фирмата
Ф
иззпълнител „„РВП- Или
иенци”, преедостави ппо-лек тип машина
на фиррма „Goldshhmith-Thermit RAILS
SERVICE”, базирана на платфоормата на товарен
автомоббил (фиг.7)), която изввърши пълнно предпуссково шлай
йфане на нновите учасстъци.

Ф
Фиг.
7 – машина и екип н
на „Goldshmiith-Thermit RAILSERVICE
R
CE”

С
След прикключването
о му в раамките наа три нощ
щни прозорреца бе шлайфан
ш
профил
лактично и участък
к от староото експл
лоатационн
но трасе с дължин
на 4,2
киломеетра.
Р
Релсите саа елемент от
о железниия път коитто гарантира сигурнооста, качесството и
ефективвноста наа превоза. Прилагаането на съвременн
ни и моддерни меттоди за
поддържането им в нормалн
но работно състояние за максимално дълъгг период е важно и
нужно, мероприяттие от програмата заа поддръжкка. Чрез неего се осигу
гурява макссимално
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продължителна експлоатация и живот, оптимизират се програмите за поддръжка и
разходите за тях.
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MODERN METHODS FOR INCREASING THE LIFETIME OF THE
WORK ON THE TRACKS IN SOFIA SUBWAY
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Abstract: The report reviews the necessity and effect of the periodic mechanical
grinding of the rail head, as necessary and adequate advanced prevention measure to
eliminate surface cracks known in world practice and terminology as headcheck to extend the
life of the laid railroad tracks at the Metropolitan of Sofia.
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