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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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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. 
 
 


