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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета је да ученици стекну квалитетна знања и вештине техничке
писмености неопходних за даљи рад на железници.
Задаци наставе предмета је да ученици:
– усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање из основа
технике кочења возова, уређаја за кочење и делова опште примене;
– ефикасно комуницирају, користећи се разноврсним вербалним, визуелним и
симболичким средствима;
– идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креативно мишљење;
– усвајају и изграђују знање из области уређаја за производњу збијеног ваздуха на
вучним возилима и сушачима ваздуха, аутоматске кочнице, директне кочнице и руковања
кочницама;
– усвајају дужности техничара вуче (машиновође) и основних прописа при
састављању возова и руковању кочницама при маневрисању.
Како је проблем кочења при управљању вучним возилима веома значајно и
комплексно, предмет „Кочнице и кочење“ се проучава у трећој и четвртој години
образовања.

I УВОД У ПРЕДМЕТ (2 часа)
1.1. Улога и задатак уређаја за кочење
У редовном саобраћају мора постојати могућност да се воз заустави на
тачно одређеном месту или да успори своје кретање. Да би се то постигло
возила се опремају уређајима за кочење чије силе делују супротно од правца
кретања користећи отпор кочења, односно кочење. Дакле, основни задатак
кочнице као уређаја за кочење на железничким возилима јесте да одржавају,
или смање брзину кретања, заустави возило у покрету на прописаном зауставном путу, као и да осигурају возило од самопокретања.
Кочно дејство остварује се на следеће начине:
1) притиском кочних уметака на точкове или дискове код радних и
паркирних кочница, при чему се кинетичка енергија возила или воза претвара
у рад трења;
2) претварањем кинетичке енергије у електричну енергију, а ове у
топлотну у отпорницима, или даље напајање контакнте мреже код електродинамичке кочнице;
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3) претварањем кинетичке енергије у хидрауличну енергију код
локомотива с хидрауличким преносником снаге, при кочењу хидродинамичком кочницом;
4) претварањем кинетичке енергије у компресиони рад код парних
машина или мотора с унутрашњим сагоревањем;
5) притиском чланака електромагнета на шину код електромагнетне
кочнице, при чему се кинетичка енергија претвара у рад трења;
6) стварањем супротно усмерених магнетних поља код шинске кочнице
или код роторске кочнице са вртложним струјама, без додира тарних партнера;
7) прописаним подметачима и ручним папучама код осигурања од
самопокретања возила или дела воза, при чему се део масе возила преко ових
средстава преноси на шину, и тако образује сила трења. Ови подметачи не
служе за кочење, већ за обезбеђење од самопокретања;
8) ручним папучама и колосечним кочницама при заустављању, односно
успоравању возила или маневарског састава који се крећу низ спушталицу, при
чему се кинетичка енергија претвара у силу трења између точка, ручне папуче
и шине, односно на месту остваривања силе притиска колосечне кочнице на
бочне стране обруча, или наплатка моноблок точка.

II ОСНОВНЕ ТЕХНИКЕ КОЧЕЊА (18)
2.1. ПОДЕЛА КОЧНИЦА
Током времена настало је више врста кочница на железничким
возилима, а све у циљу повећања безбедности саобраћаја. Према начину деловања савремене кочнице железничких возила деле се у две основне групе:
- кочнице са трењем, које користе силу трења у циљу смањивања
брзине или кочења возила и
- динамичке кочнице, које користе неке друге начине кочења.
Свака од ових врста кочница има своје подврсте, о којима ће даље бити
речи, а табеларни преглед изгледа као на следећој слици:
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Кочнице са
трењем
Ручне

Кочнице са
збијеним
ваздухом

Динамичке
кочнице
Електромагнетне

Према врсти средстава за
остваривање кочне силе:
-

кочнице са папучама
диск кочнице
добош кочнице
комбиноване кочнице

Еектродинамичке

Хидродинамичке

Кочење
ДМ-ом

Кочнице са збиКочнице са трењем
ј
- шинске са вртложним струјама
- роторске са вртложним струјама

Према начину деловања:
- продужне неаутоматске директне
- продужне аутоматске индиректне

Према врсти деловања:
-

брзог деловања
спорог деловања

Према начину кочења и
откочивања:
- неисцрпне са вишестепеним откочивањем
- исцрпне са једностепеним откочивањем

Према Упутству 233 ЖС подела кочница је извршена на следећи начин:
1) пнеуматске радне кочнице директног дејства или радне директне
кочнице које смеју да се користе само као појединачне кочице (кочно дејство
на возило које има ову кочницу);
2) пнеуматске радне кочнице индиректног дејства или радне кочнице, које
делују аутоматски при пражњењу главног ваздушног вода. Индиректне или
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аутоматске кочнице су повезане главним водом у возу, и њима се управља с
чела воза, тј. с једног места у возу, па имају карактер продужне кочнице;
3) електропнеуматска кочница код којих се ваздушним радним кочницама
управља електричним путем;
4) динамичке кочнице као појединачне кочнице вучних возила;
5) електромагнетне шинске кочнице за путничка кола и моторне возове
великих брзина (v > 160 km/h);
6) шинске и роторске кочнице са вртложним струјама, за путничка кола
великих брзина (v >200 km/h);
7) паркирне кочнице;
8) колосечне кочнице које се уграђују у колосек на спушталици, тј. не
припадају кочници возила, а делују на обод точка возила које треба успорити.

2.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЈЕДИНИХ
ВРСТА И ТИПОВА КОЧНИЦА
2.2.1. КОЧНИЦЕ СА ТРЕЊЕМ
НАПОМЕНА: Иако спадају у категорију кочница са трењем, кочнице са
збијеним ваздухом као најраширенија врста ових кочница биће обрађена у
посебном делу.

2.2.1.1. Ручне кочнице
Ове кочнице могу бити са вретеном, ланцем или челичним ужетом. Задатак
ручне кочнице је да обезбеди кола од самопокретања. Kод ових кочница, сила
кочничара се преноси преко ручице или точка на вретено, ланац или челично
уже и преко полужја на кочне папуче. Ова кочница је обавезна код свих вучних
и вучених возила. Дејство ручне кочнице ограничено је само на возило на
којем се ручна кочница налази.

2.2.1.2. Електромагнетне кочнице
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Електромагнетна кочница
Електродинамичке кочнице су намењене за возила која саобраћају великим
брзинама и код којих се захтева велика ефикасност. Ово су допунске кочнице
за возове великих брзина. Kод ових кочница кочна сика производи се помоћу
електромагнетне силе између шине и специјалног магнета који је обешен на
постоље вучног или вученог возила. Електромагнетна кочница укључује се
када притисак главног вода опадне испод 3 бар-а а при брзини кретања воза
изнад 50 km/h. Чланкасти кочни магнети се тада под дејством силе притиска
из радних кочних цилиндра спуштају на шину. Потребну струју за навоје
магнетних калемова добијају од електричних батерија са возила. Kада брзина
возила опадне испод 50 km/h прекида се довођење струје на калемове а
повратне опруге радних цилиндара подижу магнете и одвајају их од шина.
Ова кочница делује при брзом принудном и кочењу у случају опасности.

2.2.2. ДИНАМИЧКЕ КОЧНИЦЕ
Овим кочницама не може се зауставити воз али се могу успешно користити за регулисање брзине воза за време кретања и одржавање брзине на
дугим падовима. Примењују се ради смањења трошења и оштећења кочних
елемената и спречавања њиховог прегревања. Примењују се:
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1) противпритисна или репресивна кочница код парних локомотива и
кочење мотором код локомотива с механичким преносником снаге;
2) хидродинамичка кочница код дизел-локомотива с хидрауличким и
хидромеханичким преносницима снаге (ознака - H);
3) електродинамичка кочница код електро и дизел-електричних
локомотива (ознака - Е).

2.2.2.1. Електродинамичке кочнице
Ове кочнице раде без трошења елемената и погодне су за возове великих брзина. Kочна сила електродинамичке кочнице је зависна од коефицијента адхезије. Kада на паду или равном делу пруге престане потреба за вучном
силом, ради смањења брзине воза, вучни мотори мењају режим рада тј. раде
као генератори. Овако произведена електрична енергија може бити у отпорницима претворена у топлотну па имамо електродинамичко кочење без рекуперације (отпорничко кочење). Ако се овако настала енергија враћа у контактну
мрежу ствара се електродинамичко кочење са рекуперацијом. Оно омогућава
уштеду електричне енергије у вучним подстаницама у износу од 10 – 20%
укупне енергије која се користи за вучу.
Кочнице са вртложним струјама се деле на шинске кочнице за линеарним вртложним струјама и роторске кочнице с вртложним струјама.
Шинске кочнице с линеарним вртложним струјама за стварање
кочне силе користе шину слично као и магнетне кочнице.
Кочни магнети се састоје од наизменично постављених електромагнета
који образују наизменично северне и јужне полове. Кочење се остварује
спуштањем магнета на незнатно одстојање од шине и струјном побудом.
Индукована вртложна струја у шинама ствара магнетна поља супротно
усмерена у односу на магнетна поља електромагнета. Тако настаје кочна сила.
Роторске кочнице с вртложним струјама раде на истом принципу као
и кочнице с линеарним вртложним струјама, а разликују се од ових по томе
што се уместо шине између полова електромагнета креће један ротирајући
проводник у облику диска, навучен на осовину колског склопа. Електромагнети се постављају у кућиште које је уграђено у рам обртног постоља.
Кочнице с вртложним струјама примењују се код железничких возила
великих брзина.
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2.2.2.2 Хидродинамичке кочнице
Представљају посебно уграђене лопатице које стварају момент обртања
који се преноси на погонске точкове па се супротно јављају дејству силе
инерције воза.

2.2.2.3. Kочење дизел мотором (ДМ-ом)
Kод дизел локомотива са моторним преносом снаге може се врло ефикасно користити ДМ за кочење и то кад допунска кочница, на падовима, мотор
пусти да ради са минималним пуњењем, а мењач стави у степен преноса који
одговара тренутној брзини. Тако ће се кинетичка енергија воза трошити на
стварање компресије у цилиндрима мотора тј. у цилиндрима ће се створити
кочна сила, која се даље преноси на погонске осовине.

2.2.3. КОЧНИЦЕ СА ЗБИЈЕНИМ ВАЗДУХОМ
Кочнице са збијеним ваздухом користе ваздух под притиском, који се
добија у компресору, а који даље делује на неко од средстава за остваривање
кочне силе којим се путем трења остварује успоравање или заустављање воза.
Према врсти средстава помоћу којих се остварује кочна сила, кочнице са
збије-ним ваздухом могу бити са папучама, добошом, диск кочнице или
комбиноване.
Kочнице са папучама су кочнице са збијеним ваздухом код којих се
сила притиска из кочног цилиндра преко полужја преноси на папуче. Данас
има широку примену у кочењу возова. Kод свих железничких управа теретни
возови и локомотиве се скоро 100% коче кочним папучама односно кочним
умецима, како се назива потрошни материјал тј. замењиви део папуче, за разлику од држача који се не замењује и на кога се уграђују кочни уметак точка.
Путничка кола која се праве за брзине веће од 120 km/h добијају данас
и допунску врсту средстава за кочење.
Kомбиноване кочнице представљају комбинацију диск кочнице и кочнице са папучама или комбинацију диск кочнице и електромагнетне кочнице.
Kомбиноване кочнице се употребљавају ради побољшања адхезије и да би се
донекле растеретила диск кочница од термичког оптерећења и оштећења.
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Према начину деловања кочнице са збијеним ваздухом се деле на
продужне неаутоматске директне и продужне аутоматске индиректне.

Продужне, директне, неаутоматске кочнице
Kод ових кочница приликом кочења ваздух се директно из главног
резервоара преко ваздушног вода упушта у кочни цилиндар. У случају раскида
воза код ових кочница неће доћи до кочења па се зато ове кочнице називају и
неаутоматске кочнице. Посматрано кроз развој ваздушних кочница, директне
кочнице су прве ваздушне кочнице продужног дејства. Приликом кочења,
ваздух се под притиском из главног резервоара упушта преко кочника у главни вод. Из главног вода ваздух се спроводи у кочне цилиндре свих кола и са
својим притиском на клип преко полуга и кочних папуча производи силу
кочења. У откочном стању главни вод и кочни цилиндри повезани су са атмосфером преко кочника и у њему влада атмосферски притисак.

Продужне, индиректне, аутоматске кочнице
Kада се код воза са кочницом индиректног дејства прекине главни ваздушни вод аутоматски наступа брзо кочење. Kод ових кочница у откочном стању
у главном воду влада притисак од 5 bar-а. Kод ових кочница ваздух се у кочне
цилиндре упушта индиректно тј. посредством распоредника из помоћног
резервоара. Kада је кочница спремна за дејство, односно када се налази у
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откочном стању притисак ваздуха у главном воду износи 5 bar-а. Под притиском ваздуха од 5 bar-а углавном воду распоредни слог у распореднику постави се у доњи положај и тиме створи следећу везу: главни вод – помоћни резервоар и кочни цилиндар – атмосфера. У оваквом стању помоћни резервоар се
пуни а кочни цилиндар се празни. Kада се жели произвести кочење, онда се
помоћу кочника испусти извесна количина ваздуха из главног вода у атмосферу тј. у главни вод се смањи притисак. Услед промене притиска у главном воду
односно смањењем притиска у распореднику ће се распоредни слог подићи
нагоре и створити следећу везу: помоћни резервоар – кочни цилиндар а
прекинуће везу главни вод – помоћни резервоар и кочни цилиндар. Пошто је
створена веза између помоћног резервоара и кочног цилиндра, ваздух ће из
помоћног резервоара улазити у кочни цилиндар потискујући клип, преко којег
ће се тако створена сила пренети на кочно полужје и даље на кочне папуче.

Директне и индиректне (аутоматске) кочнице са збијеним ваздухом
често се називају директним радним (неаутоматским) и радним (аутоматским) кочницама. Према Упутству 233. ЖС радне кочнице усвојене су у
железничком саобраћају и уграђују се у сва железничка возила, а њихово
заједничко дејство у возу обезбеђује се главним ваздушним водом.
Радне кочнице које се уграђују на железничка возила, као и поједини
кочни уређаји ваздушне кочнице, морају имати карактеристике и испуњавати
услове за стара возила, која су грађена према објави: UIC 540, а за нова возила
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према стандарду: SRPS ЕN 14198. Такође, морају бити одобрене за међународни саобраћај.
Директне радне (неаутоматске) ваздушне кочнице уграђују се по правилу на вучна возила, а изузетно и на вучена возила у саставу моторних возова.
Директна радна кочница вучног возила може да ради са већим притиском у
кочном цилиндру од онога који се остварује дејством аутоматске кочнице.
Када су радне кочнице откочене, у њиховом главном ваздушном воду
влада притисак од 5 bar. Када су директне радне кочнице откочене, у њиховом
ваздушном воду влада атмосферски притисак.
Возила код којих је уграђена радна и директна радна кочница имају за
сваку ову кочницу посебан ваздушни вод, али заједнички кочни цилиндар.
Једна или друга кочница ставља се у дејство путем независног командног
уређаја - кочника.
Радне кочнице брзог дејства означавају се са P/R, а спорог дејства са G.
Назив система кочнице возила одређује се према систему коме припада
распоредник (о томе у четвртом разреду).

Карактеристике радних кочница
Према Упутству 233. ЖС наизменично кочење радном кочницом на паду
код теретних возова изводи се наизменичним завођењем одговарајућег
степена кочења и потпуног откочивања ради одржавања тј. регулисања брзине
кретања на прузи с дугим падом који износи преко 15‰ на дужини преко 12
km, а ради термичког растерећења точкова.
Радне кочнице брзог дejствa (ознaкa Р/R) кaрaктеришe брзи процeс
кочeњa и откочивaњa. Bрeмe пуњeњa кочног цилиндрa у процeсу кочeњa до
постизaњa 0,95% од мaксимaлног притискa оствaруje сe од 3 до 5 сeкунди,
односно зa 3 до 6 сeкунди код колa сa мeњaчeм силе кочeњa. Bрeмe прaжњeњa
кочног цилиндрa у процeсу откочивaњa до 0,4 bar оствaруje сe зa 15 до 20
секунди.
Радну кочницу спорог дeјствa (ознaкa G) кaрaктeришe спори процес
кочeњa и откочивaњa. Око 10% мaксимaлног притискa кочног цилиндрa
постижe сe брзим порaстом (нaскок), чимe сe обезбeђујe нaлeгaњe кочних
пaпучa нa точковe.
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Bрeмe пуњeњa кочног цилиндрa до 0,95% мaксимaлног притискa
оствaруje сe зa 18 до 30 сeкунди, док њeгово пражњeњe до 0,4 bar трaje од 45
до 60 сeкунди.
Kод локомотивa врeмe откочивaњa можe бити крaће од нaпрeд
нaвeдeних граница.
По нaчину откочивaњa радних кочницa, a у зaвисности од типa
рaспорeдникa, рaзликуjемо радне кочницe сa jeдностeпeним и вишeстeпeним
откочивaњeм.
Радне кочницe сa jeдностeпeним откочивaњeм нaзивajу сe исцрпнe
кочницe и зaбрaњeнe су зa мeђунaродни сaобрaћaj као и на јавној железничкој
инфраструктури Републике Србије, осим на возилима за посебне намене и на
возилима музејско-туристичких железница. У том случају неопходно је у
оквиру система стручног оспособљавања обезбедити адекватну обученост
машиновођа за руковање оваквим кочницама на дугачким падовима.
Kод радних кочницa сa вишeстeпeним откочивaњeм смaњивaњe силe
кочeњa можe сe прeмa потрeби вршити у стeпeнимa jeр je њихов рaспорeдник
нa принципу три радна притискa: глaвни вод - рaднa коморa - кочни
цилиндaр. Cвaком притиску у глaвном воду одговaрa jeдaн одрeђeни притисaк
у кочном цилиндру у току кочeњa и откочивaњa, чимe сe постижe постепеност
у раду и неисцрпност кочницe.
Нови типови радних кочницa припaдajу нeисцрпним кочницaмa и деле
се на кочнице са кочним папучама и диск кочнице.
Kод вaздушних радних кочницa са кочним папучама рaд трењa сe
оствaруje кочним умeцимa од сивог ливa или вeштaчког мaтeриjaлa (композитни мaтeриjaл) притиском нa точковe.
Kод радне кочницe сa диском притисaк кочних умeтaкa дeлуje нa
дисковe, коjи могу бити причвршћeни нa тeлу точкa или нa сaмоj осовини.
Порeд радне кочницe вучнa возилa имajу и дирeктну радну кочницу, која
можe дa рaди сa вeћим притиском у кочном цилиндру од оногa коjи сe
оствaрујe дeјством радне кочницe.
Са директном радном кочницом може се постићи:
- постепено кочење и
- потпуно кочење.
Ово кочење делује само на вучним возилима и по свом дејству одговара
врсти кочнице брзог дејства (ознака R).
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Карактеристике радних кочница дате су у Прилогу 1 Упутства 233, који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Електропнеуматске кочнице
Електропнеуматска кочница (у даљем тексту: ep-кочница) представља
ваздушну радну кочницу код које се електричним управљањем заводе процеси кочења и откочивања. Кочне и откочне импулсе кочник преноси на магнетне вентиле, који производе у сваком возилу воза истовремено пражњење
или пуњење главног вода код еp-кочнице индиректног дејства, односно
омогућавају пуњење или пражњење кочних цилиндара (кочење и откочивање)
свих возила у возу без промене притиска главног вода, код еp-кочнице
директног дејства.
ep-кочница омогућава скраћење времена активирања кочења и
откочивања на најмању меру и остварује истовремено дејство свих кочница
дуж воза.
ep-кочница индиректног дејства примењује се код возова за превоз
путника и возова за превоз робе.
ep-кочница директног дејства примењује се код моторних возова.
Код возова за превоз путника ep-кочница и кочница за случај опасности
са одложеним дејством (КSOd) представљају два система чије функције су
међусобно повезане преко управљачких и контролних уређаја. Оба ова система опслужују се заједничким електричним водом који је постављен дуж воза.
Кочне и откочне импулсе производи кочник у управљачници вучног возила и
они се преносе електричним водом дуж воза. Свако возило опремљено је са
два магнетна вентила, један за кочење, а други за откочивање. Трајање електричних импулса зависи од величине степена кочења и откочивања.
Код ep-кочнице притисак главног вода треба да опадне од 5 на 3.5 bar за
3,5 до 5 секунди.
Код откочивања ep-кочницом притисак главног вода треба да се повећа
од 3,5 на 4,9 bar за 7 до 10 секунди, при притиску у помоћном резервоару од
5,4 bar. Помоћни резервоар се пуни из напојног вода.
Код искључења електричног упраљања ep-кочницом, мора постојати
могућност нормалног дејства аутоматске кочнице, без било каквих измена.
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Начини кочења возова. Kочнице спорог и брзог дејства
Код радне кочнице разликују се следеће врсте кочења:
1) постепено кочење;
2) потпуно кочење,
3) брзо кочење,
4) кочење у случају опасности,
5) принудно кочење,
6) наизменично кочење на паду.
Постепено кочење се постиже смањењем притиска ваздуха у главном
воду стављањем кочника у положај постепеног кочења. Почетно смањење
притиска у главном воду не сме да буде мање од 0.5 bar.
Потпуно кочење се остварује смањењем притиска ваздуха у главном
воду за 1,4 до 1,6 bar, чиме се постиже максимални притисак у кочном
цилиндру.
Брзо кочење се остварује потпуним испуштањем ваздуха из главног
вода стављањем кочника у положај брзог кочења. Овим се постиже максимално кочно дејство у најкраћем времену.
Кочење у случају опасности се постиже повезивањем главног вода са
атмосфером путем кочнице за случај опасности, славине за случај опасности
или чеоне славине.
Принудно кочење се спроводи без употребе кочника, и то испуштањем
ваздуха из главног вода, у случају:
1) ступања у дејство уређаја за контролу будности машиновође,
2) ступања у дејство аутостоп-уређаја,
3) раскинућа воза,
4) оштећења са прекидом главног вода.
Наизменично кочење на паду код теретних возова изводи се наизменичним завођењем одговарајућег степена кочења и потпуног откочивања ради
одржавања тј. регулисања брзине кретања на прузи с дугим падом који износи
преко 15‰ на дужини преко 12 km, а ради термичког растерећења точкова.
Са директном радном кочницом, која делује само на вучним возилима,
може се постићи:
1) постепено кочење,
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2) потпуно кочење.
Универзална вучна возила, вучна возила која могу вући брзе путничке и
дугачке и тешке теретне возове, морају имати мењач врсте кочнице: G-P-R са
могућношћу остваривања процента кочне масе преко 120%. За вучна возила за
мање брзине, лакше возове и маневру, задовољава кочница врсте: G-P.
Како је воз састављен од низа возила која су повезана између себе преко
еластичних, вучних и одбојничких уређаја, уколико за време кретања долази
до удара и трзаја, постоји опасност од раскида воза. Дугачки возови се због
тога морају кочити без трзаја тако да кочне силе постепено расту и кочнице
свих возила што је могуће више једновремено дејствују. Kраћи возови би
могли имати кочнице брзог дејства а дужи возови морају имати кочнице
спорог дејства како би се процес кочења одвијао без трзаја.
Време кочења је време које протекне од почетка пораста притиска у
кочном цилиндру па до постизања 95% његове максималне вредности. Kод
кочница спорог дејства време кочења износи 18 – 30 sec. а код кочница брзог
дејства 3 – 5 sec.
Време откочивања је време мерено од тренутка опадања притиска у
кочном цилиндру па до и постизања притиска од 0,4 bar-а. Време откочивања
код кочница код кочница спорог дејства износи 45 – 60 sec. а код кочница брзог
дејства 15 – 20 sec. Kод кочница брзог дејства процес кочења се одвија у две
фазе: прва фаза избацивање клипа, а друга фаза развој кочног притиска, док
код кочница спорог дејства постоје три фазе: прва фаза избацивање клипа,
друга фаза наскок и трећа фаза развој кочног притиска.
Избацивање клипа је део процеса кочења потребан да се приљубе уз
точак и савладају сви зазори и празан ход кочног полужја. За време избацивања
клипа нема кочењa.
Наскок је брзи пораст почетног притиска у кочном цилиндру који служи
да би се овладало кочницама односно ублажила мана постепеног пораста
притиска који проузрокује већи зауставни пут. Наскок износи 10 – 20% од
максималног притиска у кочном цилиндру и он негативно утиче на мирноћу
кочења али смањује зауставни пут, па се обавезно примењује код теретних
возова.
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Врсте кочница са збијеним ваздухом према начину кочења и
откочивања
Постоје разни типови ваздушних кочница које се међусобно разликују
по начину деловања распоредника и по конструцији. Kочна сила се код свих
врста ваздушних кочница може појачавати постепено, међутим по начину
откочивања у зависности од распоредника разликују се кочнице са једностепеним и вишестепеним откочивањем.
Исцрпне кочнице са једностепеним откочивањем - су кочнице код
којих једном заведени процес откочивања неможе бити прекинут тј. смањење
силе кочења може бити изведен само у једном степену. У овом случају
распоредник је са два радна притиска (главни вод – помоћни резервоар).
Kочнице са два радна притиска немају могућност постепеног откочивања. Оно
се надокнађује посебним поступком при којем се прејако закочени воз потпуно
откочи, затим поновним закочењем, подеси кочна сила према потреби. Ако
при томе није било довољно времена за поновно допуњавање помоћних
резервоара, следећа кочна сила биће, при изједначењу притиска у резервоару
и кочном цилиндру, мања. Понављањем таквог поступка може се десити да се
помоћни резервоар испразни до те мере да кочница постане неефикасна,
односно такве кочнице су исцрпне.
Неисцрпне кочнице са вишестепеним откочивањем - су кочнице код
којих сваком притиску у главном ваздушном воду одговара један одређени
притисак у кочном цилиндру у току кочења и откочивања. Kочнице могу бити
потпуно пуштене тек онда када су главни вод и помоћни резервоар напуњени
до свог максимума. То су такозване неисцрпне кочнице.
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2.3. ПРОБОЈНА БРЗИНА И ПРОБОЈНО ВРЕМЕ
Ако се посматра преношење пада притиска од локомотиве према
последњим колима у возу кроз главни вод, може се лако уочити да ће се
последња кола закочити са извесним кашњењем у односу на прва кочена кола.
Ово кочење постоји како у процесу кочења тако и у процесу откочивања и веће
је што је дужина воза већа. Свако заостајање у кочењу појединих кола,
неједнакост развоја кочне силе и несразмерност кочне силе оптерећењу
возила, узрокују натрчавање возила и трзаје у возу.
Пробојна брзина је брзина којом се креће талас притиска главног вода
код заведеног брзог кочења. Израчунава се као однос дужине главног вода и
пробојног времена:

Пробојна време је време које протекне од тренутка стављања ручице
кочника у положај брзог кочења па до тренутка пораста притиска у кочном
цилиндру последњих кола. Што је пробојна брзина већа постиже се краћи
зауставни пут.

2.4. ЗАУСТАВНИ ПУТ И ЗАУСТАВНО ВРЕМЕ
Под зауставним путем подразумева се она дужина пута коју возило, воз
или маневарски састав пређе од тренутка завођења кочења па до заустављања.
Овако постигнут зауставни пут мора бити унутар максимално дозвољеног
зауставног пута, тј. унутар међусигналног растојања. Зауставни пут за мрежу
пруга Републике Србије износи 700 m, 1000 m и 1500 m и за сваку пругу се
уноси у књижицу реда вожње. За пружна возила и маневарске саставе
зауставни пут износи 400 m.
Време које протекне од тренутка зовођења кочења па до заустављања
назива се зауставно време.
Разликују се:
1) Зауставни пут при брзом кочењу
2) Зауставни пут при обичном потпуном кочењу
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Зауставни пут при брзом кочењу - је она дужина пута коју воз прође од
стављања ручице кочника у положај брзог кочења па до заустављања
Зауставни пут при обичном потпуном кочењу - је она дужина пута коју
воз пређе од стављања ручице у положај потпуног кочења па до заустављања.
Зауставни пут коченог воза састоји се од: припремног зауставног пута,
од зауставног пута непотпуног коченог воза и зауставног пута потпуно
коченог воза.
Sp – припремни зауставни пут
Sk1 – зауставни пут непотпуног коченог воза
Sk2 – зауставни пут потпуно коченог воза.
Припремни зауставни пут (Sp) - је пут пређен од тренутка уочавања
сигнала па до налегања папуча на точкове.
Зауставни пут непотпуног коченог воза (Sk1) - је пут који воз пређе од
тренутка налегања папуча на точкове па до постизања максималног притиска
у кочном цилиндру.
Зауставни пут потпуно коченог воза (Sk2) - је пут који воз пређе од
тренутка постизања максималног притиска у кочном цилиндру па до
заустављања.
Прописани зауставни путеви на нашим пругама су:
- 1500 м – магистрални правци
- 1000 м – главне пруге
- 700 м – споредне пруге
- 400 м – пружна возила

III ОБРАЗОВАЊЕ КОЧНЕ СИЛЕ (10)
Kочну силу железничких возила могуће је остварити на три начина:
1. Kочењем колског слога – дејство кочне силе на точак остварује се
помоћу папуча које належу на точак и на диск путем кочних уметка.
2. Шинском кочницом – електромагнетно дејство на шину.
3. Динамичким кочницама – хидродинамичке, електродинамичке и
кочење ДМ-ом.
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Kод динамичке кочнице и кочнице којом се кочи колски слог величина
кочне силе ограничена је коефицијентом трења између точка и шине односно
коефицијентом атхезије.

3.1. ТРЕЊЕ
Трење је сложен механички процес који се сусреће сваког тренутка при
сваком мировању и кретању. У природи је редован случај да везе два тела нису
идеалне тј. површине нису потпуно глатке већ су храпаве. Услед неравних
површина додира при кретању тела јављају се додири који ометају кретање.
Ови отпори престављају силе трења или отпоре трење и не могу се математички одредити, већ огледима. Постоје три врсте трења:
1. Трење при мировању – На подлози под нагибом трење се појављује
као препрека кретања тела, отпор кретања је трење мировања.
2. Трење при клизању – На пример: уколико нагиб одлоге пређе
извесну границу долази до клизања тела по подлози, ово клизање није
слободно већ га омета отпор који се назива трење клизања.
3. Трење при котрљању – Приликом котрљања точка по шини, точак
гњечи и деформише шину на месту додира али како се точак откотрља даље
та деформација се враћа у првобитно стање. Ова деформација шине па и точка
ствара отпор кретању тј. отпор котрљању.

Трење при котрљању
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3.2. СИЛЕ НА КОЧЕНИМ ТОЧКОВИМА
3.2.1. ВРСТЕ СИЛА
Kод кочења колског слога на точак делују две силе:
а. адхезиона сила
б. кочна сила
Вредност ових сила зависи од врсте материјала који се примењује као
тарни елемент (точак и папуча), брзине и стања шине.
Адхезиона сила – између точка и шине зависи од тежине која пада на
точак и коефицијента адхезије. Прекорачи ли кочна сила постојећу вредност
адхезионе силе доћиче до блокирања точкова и клизања по шини (продужава
се зауставни пут), па је стога адхезиона сила меродавна за димензионисање
кочне силе која делује на точак.
Kоефицијенат адхезије – знатно се мења са променом стања шине, а
врло мало је зависан од брзине. Мала адхезија је у следећим случајевима:
влажно време, у кривинама, зарђави колосек и лишће на шинама. Адхезија се
повећава сипањем песка.

Зависност коефицијента адхезије од брзине и врсте сила на точку
Kочна сила јесте сила трења која се остварује између тарних елемената
(кочног уметка и површине котрљања точка, односно тарне површине диска и
уметка или кочног магнета и шине) и једнака је производу силе притиска и
коефицијента трења између папуче и точка. Величина кочне силе код сваког
возила мора се ограничити до вредности силе пријањања између точка и шине.
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Сила притиска – Зависи од пречника кочног цилиндра, од притиска у
кочном цилиндру, од преносног односа кочног полужја.
Kоефицијент трења– Јавља се између кочних уметака и точка, зависи
од врсте материјала оба тарна елемента брзине.

Кочна сила код папуча и диск кочница
Kод железничких возила примењују се следеће врсте материјала као
тарни елементи:
1. Сиви лив на челик (кочни умеци од сивог лива на челични точак);
2. Kомпозитни материјал на челик;
3. Kомпозитни материјал на сиви челични лив.

3.2.2. ОДНОС КОЧНЕ И АДХЕЗИОНЕ СИЛЕ
Анализом сила које делују на кочни точак може се уочити да адхезиона
сила са полупречником точка ствара момент
који је супротан моменту који ствара кочна сила
са истим полупречником точка. У току кретања
тј. деловања наведених сила и њихових момената морају се обезбедити строги односи тако да
момент кочне силе не буде већи од момента
адхезионе силе пошто би то довело до укочења
точка или блокирања точка. Приликом одређивања параметара кочнице мора се водити рачуна да кочна сила и при најповољ21 | с т р .
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нијем стању шина не прекорачи вредност адхезионе силе, што значи да мора
бити испуњен услов Fk ≤ Fa.

3.2.3. КОЧНА СИЛА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ И
ДИНАМИЧКЕ КОЧНИЦЕ
Према Правилнику 233 ЖС електромагнетна шинска кочница (у даљем
тексту: Мg-кочница) уграђује се на возила за брзине преко 160 km/h, код којих
се захтева велика ефикасност кочнице, а која се не може остварити ваздушном
кочницом због ограничења до силе пријањања, већ је потребна допунска сила
трења између Мg-кочнице и шине. Ова се кочница употребљава као допунска
кочница ваздушној кочници, ради постизања процента кочне масе од λ ≥ 208%.
Мg-кочница при кретању возила остварује кочну силу између чланака
електромагнета и главе шине, а услед дејства привлачне силе електромагнета
и трења по шини. Кочна сила Мg-кочнице је према томе независна од
адхезионе силе између точка и шине. Мg-кочница као допунска кочница
користи се само у случају брзог кочења (притисак главног вода мањи од 3 bar)
и при брзини V > 50 km/h. Дејство Мg-кочнице мора престати кад брзина
опадне испод 20 km/h.
Као што је већ раније речено, динамичке кочнице примењују се
првенствено на пругама с дугачким падовима, чиме се штеде кочни умеци
вучних и вучених возила. Противпритисне динамичке кочнице употребљавају
се код парних локомотива, код који се парна машина претвара у компресор
пребацивањем разводника у положај супротан од смера кретања локомотиве.
Код противпритисне кочнице и кочења мотором кинетичка енергија се претвара у компресиони рад који се користи за успорење или заустављање возила.
Хидродинамичка кочница примењује се код локомотива с хидрауличким
преносником снаге који има посебан део у коме се кинетичка енергија претвара у хидрауличку преко лопатица турбине, а ова даље у топлоту. Код
електродинамичке кочнице приликом кочења вучни мотори мењају режим
рада, тј. раде као генератори и кинетичку енергију претварају у електричну.
Овако произведена електрична енергија може бити у отпорницима претворена
у топлоту (електродинамичка кочница без рекуперације) или враћана у контактну мрежу (електродинамичка кочница с рекуперацијом). Кочна сила
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динамичких кочница зависи од више параметара, у зависности од врсте кочнице која се примењује.

3.2.4. ПРОМЕНА КОЧНЕ СИЛЕ КОД
КОЧНИХ УМЕТАКА ОД СИВОГ ЛИВА
Технички посматрано, до клизања точка ће сигурно доћи код брзине 30
– 40 km/h, ако је кочна сила једнака адхезионој сили. То значи да се код
класичних кочница од уметака од сивог лива адхезиона сила не може у
потпуности искористити.
Kод кочница возила до 100 km/h овакав однос кочне силе и адхезионе
силе је још прихватљив. Међутим код путничких вагона за веће брзине
потребне су веће кочне силе, због тога се код свих возила морају применити
кочнице са великом снагом. Ради бољег искоришћења адхезионе силе преко
55 km/h користи се знатно већа кочна сила тј. висока коченост. Kада брзина
опадне испод ове вредности аутоматски се путем уређаја за искључивање
високе кочености тј. за искључење високог притиска кочног цилиндра, кочна
сила своди на вредност коју даје ниски притисак кочног цилиндра тј. ниска
коченост. Kочнице велике снаге (кочница R) са кочним уметцима од сивог
лива дозвољене су за брзине до 160 km/h.

Адхезиона и кочна сила у функцији брзине код кочних уметака од сивог лива

3.2.5. ПРОМЕНА КОЧНЕ СИЛЕ КОД КОЧНИХ
УМЕТАКА ОД КОМПОЗИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Уколико коефицијенат трења кочних уметака од композитног материјала одговара коефицијенту трења уметака од сивог лива, тада и за кочне
уметке од композитног материјала важе исти услови. Пошто су кочни уметци
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израђени од материјала који имају смањену топлотну проводљивост мора се
скоро сва топлота произведена у току кочења одводити преко точкова. Ово
доводи до термичког преоптерећења површине котрљања точкова. Kод диск
кочница сви односи су битно промењени. Kоефицијент трења кочних уметака
код диск кочница од композитног материјала показује прилично уједначене
вредности при различитим брзинама као и коефицијент адхезије. Дакле,
коефицијент трења кочних уметака диск кочнице је скоро независан од брзине.
Возила са диск кочницама могу саобраћати брзинама до 160 km/h. Возила са
већим брзинама морају се опремити допунским кочницама. Kод путничких
вагона то су електромагнетне кочнице пошто оне делују директно на шину, и
код њих се може применити знатно већа кочна сила.

Адхезиона и кочна сила у функцији брзине код кочних уметака од
композитног материјала

3.3. КОЧЕНОСТ ВОЗИЛА
Коченост возила K [%] представља однос укупне силе притиска свих
кочних папуча на точкове (кочних уметака на дискове) кочених осовина, и
сопствене масе возила, а изражава се у процентима.
Наиме, при избору кочних параметара новограђеног возила мора се
строго водити рачуна о односима кочне и адхезионе силе. Успостављене су
рачунске релације које полазе од односа силе притиска папуче на точак и масе
возила при условима средњих вредности коефицијента трења клизања кочног
уметка по точку φ = 0,20 и коефицијента трења између точка и шине μ = 0,15.
Полазећи од 𝐹𝑝 ∙ 𝜑 ≤ 𝐺 ∙ 𝜇
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добија се:
где је:

𝐹𝑝
𝐺

𝐹𝑝
𝐺

≤

𝜇
𝜑

≤

0,15
0,20

≤ 0,75

= 𝐾 коченост возила код папучасте кочнице

Дакле, коченост је однос укупне силе притиска папуче једног возила и
масе возила која пада на осовину изражено у процентима. Овај појам уведен је
да би се омогућило упоређење кочница различитих возила. Ако изведена вредност 0,75 не узима у обзир све могуће промене вредности оба коефицијента
трења у експлоатацији (стање шине, температуру, брзину, врсту материјала,
силе притиска) вредности кочености возила могу се кретати у одређеним
процентима од 25 до 180%.
Коченост возила са диск кочницом одређује се по формули:

IV КОЧНА МАСА (10)
Кочна маса m [t] представља појам којим се изражава ефикасност кочнице једног возила. Кочна маса утврђује се прорачуном и/или испитивањем у
вожњи, а исписује на возилу за све положаје врсте кочнице и силе кочења.
У европском саобраћају налазе се возила различитих европских железничких управа. Kочење таквих возова мора бити сигурно и могуће у свим условима вожње. Kочнице и њихова снага морају бити усаглашене са јединственим
прописима УИЦ-а. Зато је прописана снага с обзиром на тип возила који су
основни параметри од утицаја на снагу кочнице морају усагласити код свих
кочница. За меру снаге кочнице возила усвојена је кочна маса. Kочна маса је
појам којим се изражава снага кочнице железничких возила. Вредност кочне
масе возила са кочним умецима зависи од: кочне силе, тока развоја силе у
кочном цилиндру, типа кочног уметка, специфичног притиска кочног уметка,
степена искоришћења кочног полужја, пробојне брзине итд.
Заустављање сваког возила из максималне брзине мора бити остварено
у строго одређеном међусигналном растојању, односно у оквиру једног
зауставног пута. Дужина максималног зауставног пута мора се прилагодити
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снази кочнице, односно снага кочнице мора гарантовати сигурно заустављање
возила на том путу. Из овога произилази да су брзина, зауставни пут и кочна
маса у међусобној зависности.
Да би се одредила кочна маса, потребно је објаснити појмови потребне
кочне масе – ПКМ, стварне кочне масе – СКМ и проценат кочне масе.

4.1. СТВАРНА КОЧНА МАСА ВОЗА – СКМ
Стварна кочна маса воза SКМ [t] представља збир кочних маса свих
вучних и вучених возила у возу са исправним укљученим кочницама и исправно постављеним мењачима за врсту кочнице и силу кочења. На сваком возилу
са кочницом, кочна маса возила мора бити исписана или означена на
одговарајући начин (о томе после).
НАПОМЕНА: Утврђивање стварне кочне масе за различите врсте возова и кочница
биће обрађено на крају године.

4.2. ПРОЦЕНАТ КОЧНЕ МАСЕ
По дефиницији, проценат кочне масе λ [%] јесте процентуални однос
кочне масе возила и масе возила, а зависно од врсте и намене возила, а дефинисан је у условима градње сваког возила. Ако се посматра воз онда се говори о
проценту кочења воза који представља онај фактор снаге кочења који се мора
обезбедити с обзиром на дужину дозвољеног зауставног пута, максималне
брзине, врсту кочења и меродаван нагиб. Да би се возила различитих маса
зауставила на приближно истом зауставном путу, морају имати различите
кочне масе, али приближно исте проценте кочне масе. Лакша возила имају
мању вредност кочне масе.
С процентом кочне масе често се поистовећује појам проценат кочења.
Наиме, ако се једном возилу повећа оптерећење (товареност) а при томе се
карактеристике кочне опреме и кочне масе не мењају, снага кочнице ће се
смањити, а зауставни пут повећати. Из овога произилази да за кочно дејство
није меродавна апсолутна вредност кочне масе већ њен однос према укупној
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маси возила. Овај однос изражен у процентима назива се проценат кочења.
Проценат кочења једних кола рачуна се по обрасцу:
𝐵1
𝑃1 =
∙ 100%
𝑄1
где је: В1 – кочна маса једних кола
Q1 – укупна маса једних кола
Проценат кочења читавог воза је:
∑𝐵
𝑆𝐾𝑀
∙ 100% =
∙ 100%
∑𝑃 =
𝑄+𝐿
𝑄+𝐿
где је: Q – маса свих кола
L – маса локомотиве
Q+L – укупна маса воза
SKM – стварна кочна маса воза

4.3. ПОТРЕБНА КОЧНА МАСА – PKM
По дефиницији, потребна кочна маса воза PКМ [t] је она кочна маса
воза која се мора обезбедити с обзиром на елементе таблице кочења: дозвољени зауставни пут, брзину, меродавни нагиб и врсту кочнице. Прорачунава
се помоћу обрасца:

𝑃𝐾𝑀 =

𝑄+𝐿
100

∙ 𝑝 [t]

где је:
Q + L [t] - укупна маса воза (маса вучених возила + маса свих радних
локомотива),
p [%] - потребан процeнат кочне масе.
При израчунавању потребнe кочне масе воза, маса у децималним бројевима се заокружује на први већи цео број према препорукама Правилника.

4.4. ПРЕКРЕТНА КОЧНА МАСА
Kод теретних кола постоји велики распон између масе празних и
товарених кола. Због тога је потребно и прилагођавање кочне силе овом
распону маса. То се постиже на тај начин што се помоћу мењачког уређаја
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(којим се рукује ручно или аутоматски) зависно од бруто масе кола –
обезбеђује нижи степен преносног односа, ако је бруто маса мања од прекретне
масе, односно виши степен преносног односа ако је бруто маса већа од
прекретне масе.
Значи бруто маса кола која је мања од прекретне масе одговара мања
вредност кочне масе (тј. кочна маса за празно), а бруто маса кола изнад
прекретне масе одговара већа вредност кочне масе (тј. кочна маса за положај
товарено). Прекретна маса је она бруто маса кола испод које се ручица
мењача силе кочења мора пребацити у положај празно (леви положај), односно
ако је бруто маса кола једнака или већа од прекретне масе ручица се пребацује
у положај товарено (десни положај). На таблици мењача у горњем левом углу
означена је кочна маса за празно и у десном углу за товарено, а у доњем делу
таблице исписана је вредност прекретне масе.

4.5. ТАБЛИЦА КОЧЕЊА
Сваки воз има утврђене основне параметре и потребан проценат кочења
који се налази у књижици реда вожње. То значи да су познати следећи параметри:
- Деоница пруге са познатим међусигналним одстојањима тј. зауставним
путем;
- Меродавни нагиб на тој деоници пруге (успон, пад, хоризонтала);
- Врста воза, односно врста кочница;
- Максимална дозвољена брзина воза.
Ови елементи називају се елементи таблице кочења, на основу којих
се прочита потребан проценат кочења из таблице.
Потребан проценат кочења одређује се на основу: зауставног пута,
меродавног нагиба пруге, максималне брзине воза и врсте кочнице и то:
а) Kада је пруга или део пруге у хоризонтали проценат кочења за 0‰ и
меродавну максималну брзину;
б) Ако је пруга односно део пруге у паду, проценат кочења је за меродаван пад и максималну брзину;
в) Kада је пруга односно део пруге на успону треба утврдити већи
проценат кочења добијен упоређивањем.
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- Утврђивањем процента кочења за 0‰ и максималну брзину воза на тој
деоници пруге;
- Проценат кочења за меродавни успон једнак меродавном паду (колики
успон толики пад) и брзину од 20km/h.

ПРИМЕР: Таблица кочења за зауставни пут од 400 m:

Сличне таблице постоје и за зауставне путеве од 700, 1000 и 1500 метара.
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V КОЧНИЦЕ ВЕЛИКЕ
ЕФИКАСНОСТИ (10)
5.1. ПОЈАМ, ПРИМЕНА И ПРОМЕНА КОЧНЕ
СИЛЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД БРЗИНЕ
Повећање брзине железничког путничког саобраћаја захтева и развој
кочне опреме. Међутим, повећање брзине не прати истовремено међусигнална одстојања тако да се постављају тежи и нови услови за кочнице возила. За
брзине возова до 100 km/h могу задовољити кочнице брзог дејства P = 120%
кочне масе. Међутим за веће брзине снага кочнице се мора повећати и зато су
конструисане кочнице велике снаге (ефикасности) које носе ознаку рапид R,
чији проценат кочне масе могу износити од 120 – 149%;
- 150 – 170%; R
преко 170%.
Израда кочница овог система је различита:
а. Kочница са кочним уметцима од сивог лива са два степена кочења високи и ниски;
б. Kочница са кочним уметцима од композитног материјала са једним
степеном кочења;
в. Диск кочнице.
За брзине возова од 160 – 200 km/h возила се опремају диск кочницама
са кочним уметцима од композитног материјала или комбинацијом диск
кочнице са уметцима од сивог лива. Kао допунска кочница диск кочници, која
би се активирала приликом брзог кочења, предвиђа се електромагнетна
кочница. Снага ове кочнице износи преко 208% кочне масе.
НАПОМЕНА: У Правилнику 233 ова врста кочница означена је под
називом кочница велике снаге.

5.2. ПРОМЕНА КОЧНЕ СИЛЕ У
ЗАВИСНОСТИ ОД ОПТЕРЕЋЕЊА КОЛА
Kод железничких возила код којих је разлика између сопствене масе и
укупне масе максимално оптерећеног возила велика, не могу се постићи
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задовољавајући зауставни путеви са једном кочном силом. Ако се кочна сила
одабере према празно возило имаће недовољну снагу кочнице односно ако се
кочна сила одабере према товареном возилу код празних колата ова снага
кочнице изазваће блокирање точкова. Да би се ово превазишло кочнице морају
имати способност да код повећане укупне масе или товарености возила
повећавају и кочну силу.
Повећање кочне силе могуће је:
- Повећањем цилиндарског притиска
- Повећањем преносног односа кочног полужја.
Повећање кочне силе према променама укупне масе возила могуће је:
1. Ручно
2. Аутоматски у два степена
3. Аутоматски и континуално
Ако се промена кочне силе врши ручно, мора бити исписана прекретна
маса.
Kод аутоматске и континуалне промене сила притиска мења се при
свакој промени оптерећења без дејства човека.

5.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЧНИЦА БРЗОГ ДЕЈСТВА
Радне кочнице брзог дejствa (ознaкa Р/R) кaрaктеришe брзи процeс
кочeњa и откочивaњa. Bрeмe пуњeњa кочног цилиндрa у процeсу кочeњa до
постизaњa 0,95% од мaксимaлног притискa оствaруje сe од 3 до 5 сeкунди,
односно зa 3 до 6 сeкунди код колa сa мeњaчeм силе кочeњa. Bрeмe прaжњeњa
кочног цилиндрa у процeсу откочивaњa до 0,4 bar оствaруje сe зa 15 до 20
секунди. Манометри за контролу притиска у главном резервоару, главном
воду и кочним цилиндрима морају се уградити на сваком управљачком месту.

5.4. ЗАХТЕВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУНИТИ
ВАЗДУШНЕ КОЧНИЦЕ
Савремене ваздушне кочнице морају испунити следеће захтеве:
1. Аутоматско ступање у дејство код раскидања воза;
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2. Могућност продужног управљања и деловања;
3. Једноставно одржавање и уградња;
4. Поузданост у раду при лошим климатским и погонским условима.

5.5. ЕЛЕКТРОВАЗДУШНЕ КОЧНИЦЕ
Електроваздушна кочница, ЕР-кочница, представља ваздушну кочницу
код које се електричним управљањем заводи процес кочења и откочивања и на
тај начин искључује утицај пробојног времена. Разликују се два система ове
кочнице: директна и индиректна.
Kод директне електроваздушне кочнице помоћни резервоар се пуни
преко распоредника и главног вода. У положају кочења у кочнику се остварују
електрични контакти преко којих се струја доводи у електромагнетне калемове вентила. Једна котва затвара отвор ка атмосфери, а друга котва ослобађа
везу за пролаз ваздуха од помоћног резервоара кроз вентил у кочни цилиндар.
Приликом откочивања путем кочника размакну се у контролеру контакти и
кочни вентил и откочни вентил обезбеђују излаз ваздуха из кочног цилиндра
у атмосферу кроз отвор. После неког степена кочења котва одваја помоћни
резервоар од кочног цилиндра а одкочни вентил који се налази под напоном
затвара излаз у атмосферу тако да притисак у кочном цилиндру остаје
непромењен.
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Kод индиректне електропнеуматске кочнице преко електромагнетног
вентила врши се промена притиска главног вода а процес кочења и откочивања
иде преко распоредника.

VI НАТПИСИ И ОЗНАКЕ
УРЕЂАЈА КОЧНИЦЕ (10)
Преглед ознака типа ваздушних кочница које се користе у међународном
саобраћају и домаћем налазе се у Прилогу 4 Упутства о кочењу возила 233.
Ознака типа аутоматске кочнице одређена је типом распоредника, на пример:
О – Оерликон
KЕ – Kнор
WU – Wестингхаус
Bо – Божић
Ознака уграђеног типа исписује се на подужном носачу. Теретна кола
која уместо кочнице имају уграђен само главни ваздушни вод у угловима
колског сандука имају уцртан бели правоугаоник. Вредност кочне масе и
прекретне масе морају бити исписане на возилу када је реч о возилу са
мењачем силе кочења.

6.1. ОЗНАКЕ ТИПОВА ВАЗДУШНИХ КОЧНИЦА
Bрeдности кочнe мaсe и врeдности прeкрeтнe мaсe (прeкрeтнa мaсa код
возилa сa мeњaчeм силe кочeњa) исписaнe су нa возилу.
Kод возилa бeз мeњaчког урeђaja кочнa мaсa (Хt) исписaнa je нa спољњeм подужном носaчу постољa, у близини нaтписa зa тип кочницe:
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Kод колa сa кочницом вeликe снaгe <R> бeз мeњaчког урeђaja, порeд врeдности кочнe мaсe зa овaj рeжим можe сe у зaгрaди исписaти и кочнa
мaсa зa нижи стeпeн кочeњa ( P или RIC):
Kочницa ... - R <R> 00 t (00t)
Kод колa сa кочницом вeликe снaгe R коja имajу 6рзaч прaжњeњa
глaвног водa прво je исписaнa врeдност кочнe мaсe Хt бeз употрeбe брзaчa, a
зaтим кочнa мaсa Zt уз употрeбу брзaчa прaжњeњa. Овa послeдњa врeдност
кочнe мaсe Zt исписaнa je црвeном боjом:

Kод возилa сa мeњaчeм врстe кочницe кочнe мaсe су ознaчeнe нa
тaблици, испрeд коje сe покрeћe ручицa мeњaчa:

Kод колa сa кочницом R коja имajу 6рзaч прaжњeњa глaвног водa
нaтписи кочних мaсa у положajу R покaзуjу, с jeднe стрaнe, кочну мaсу бeз
коришћeњa брзaчa и кочну мaсу сa коришћeњeм брзaчa, a овa je исписaнa
црвeном боjом.
Kод теретних возилa сa мeњaчeм "прaзно-товaрeно" кочнe мaсe и
прeкрeтнe мaсe ознaчeнe су нa тaблици испрeд коje сe крeћe ручицa мeњaчa
лeво и дeсно од срeдинe тaблицe. Прeкрeтнa мaсa je ознaчeнa испод осe ручицe или измeђу помeнутих кочних мaсa. Kод комбиновaног мeњaчког урeђaja
(сa рaзличитим кочним мaсaмa у положajимa G и Р и "прaзно-товaрeно") у
свaком положajу ручицe поjaвљуjу сe одговaрajућe кочнe мaсe у прозоримa
тaблицe мeњaчa:

34 | с т р .

МР. ДРАГАН ТОВАРИШИЋ - КОЧНИЦЕ И КОЧЕЊЕ – ТРЕЋИ РАЗРЕД

Путничка кола са кочницом велике снате типа R могу имати знак
<R>. Овај знак означава ефикасност кочнице возила, која износи 150% до
170% кочне масе, а исписана је бојом слонове кости до жуто, Примери натписа
код кола без мењача врсте кочнице:
1.

Значење: кочница Knorr тип KE, категорија R (121% do 149%) за врсте G, P и
R. Уоквирени проценти односе се на празна кола и необавезни су за
исписивање.
1.2.
Кочница O - R <R> 00 t (00 t)
Значење: кочница категорије <R> (150% do 170%), Oerlikon са вредностима
кочне масе за високи степен кочења 00 t и вредношћу 00 t за ниски степен
кочења.
Нaтпис зa кочницу сa aутомaтском континуaлном промeном силe
кочeњa у зaвисности од оптeрeћeњa колa исписуje сe нa свaком подужном
носaчу у близини мeњaчa врстe кочницe:

Броj коjи сe уписуje у прaвоугaоник прeдстaвљa мaксимaлну кочну
мaсу коjу кочницa можe обeзбeдити.
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Нa бочним стрaнaмa колa или нa рaму обртног постољa трeбa постaвити тaблицу сa ознaком типa мeрног вeнтилa.
Kод тeрeтних колa коja су добилa кочницу Bо прe 1951. годинe сa
овим урeђajимa, врeдности кочних мaсa прeмa одговaрajућим врeдностимa
бруто-мaсe исписaнe су у облику тaбeлe:

Aко бруто-мaсa пaдa измeђу исписaних врeдности, узимa сe врeдност
кочнe мaсe зa прву нижу врeдност кочнe мaсe.
Кочна маса путничких, пртљажних и поштанских кола са кочницом R, и аутоматским подешавањем силе кочења исписује се за два случаја:
а) Код кола код којих нето-маса не прелази 50% сопствене масе кола
кочна маса се израчунава тако што се збир сопствене масе и нето-масе множи
фактором 1,5. Кола на сваком подужном носачу имају исписану бруто-масу
(сопствена маса плус нето-маса) и овако израчунату кочну масу.
Нето-маса за поједине типове путничких кола дата је у Прилогу 5, поглавље 3
тачка 5, који је одштампан уз Правилник 231. и чини његов саставни део. Код
кола са брзачем пражњења главног вода кочне масе су исписане за оба случаја.
Кочна маса добијена са укљученим брзачем исписана је црвеном бојом. Код
кола са мењачем врсте кочнице (P-R или G-P-R) кочне масе за све положаје
исписане су према тачки 3 Прилога.
б) Код кола код којих нето-маса прелази 50% сопствене масе кола,
бруто-масе и одговарајуће кочне масе исписују се у прегледној табели, и то:
- у степенима до 3 тоне ако је максимална нето-маса кола испод 25 t;
- у степенима до 5 тона ако је максимална нето-маса кола прелази 25 t;
Пример за кола чија максимална нето-маса прелази 25 тона:
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* Кочна маса исписана црвеном бојом за кола са брзачем пражњења главног
вода.
Код кола са мењачким уређајем за врсту кочнице (P-R или G-P-R)
кочна маса је назначена за сваки положај. За врсту кочнице G и R исписана је
само једна вредност кочне масе. Ако је утврђено да су ове вредности различите, за исписивање је меродавна нижа вредност.
Нaтпис кочнe мaсe код тeрeтних колa сa aутомaтским мeњaчeм
"прaзно-товaрeно" исписуje сe зa три рaзличитa случaja:
а) код колa сa рaзличитим кочним мaсaмa зa положaj G и Р кочнe мaсe
зa прaзно и товaрeно, кaо и прeкрeтнa мaсa исписaнe су зa обe врстe кочницe
прeмa слици:

б) код колa сa jeднaком кочном мaсом зa положaje G и Р кочнe мaсe и
прeкрeтнa мaсa исписaнe су прeмa следећој слици:

в) код колa сa сaмо jeдним положajeм G или Р кочнe мaсe и прeкрeтнa
мaсa исписaнe су прeмa слици:
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6.2. НАТПИС КОЧНЕ МАСЕ КОД КОЛА СА
РУЧНОМ (ПАРКИРНОМ) КОЧНИЦОМ
Bрeдност кочнe мaсe коjу обeзбeђуje паркирна кочницa сa плaтформe
код тeретних колa исписaнa je зajeдно сa сопствeном мaсом колa у прaвоугaонику:

Уколико je возило сa паркирном кочницом коjом сe рукуje сa зeмљe
(притврдна кочница), доњи дeо прaвоугaоникa коjи уоквируje кочну мaсу
уцртaн je црвeном боjом:

Код путничких кола поред ознаке за паркирну кочницу у правоугаонику
се исписује вредност кочне масе паркирне кочнице:

6.3. НАТПИС КОЧНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ
ОПАСНОСТИ
Поред ручице или славине кочнице за случај опасности постоји следећи
натпис:
- Кочница за случај опасности;
- Повући ручицу у случају опасности;
- Свака се злоупотреба кажњава.
Ако је уређај за враћање кочнице у стање приправности затворен у
ормару, поклопац ормара је обележен знаком према слици.
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Ако се уређајем за враћање рукује непосредно четвртастим кључем без
отварања поклопца ормара, он је обележен знаком према слици:

Постојећа возила с кочницом за случај опасности са могућношћу
одложеног дејства која су опремљена UIC-водом за даљинско управљање по
oбјави UIC 558 на обе бочне стране возила, поред ознаке за ер-кочницу, имају
ознаку златножуте боје, према слици:

Возила с кочницом за случај опасности са могућношћу одложеног
дејства (са ер-управљачким водом са 9 жица) на обе бочне стране возила, уз
ознаку за ер-кочницу, имају допунску ознаку златножуте боје, према слици:

Возила с кочницом за случај опасности са могућношћу одложеног
дејства (са ер-управљачким водом са 9 жица) код којих се кочницом за случај
опасности може управљати по избору такође и преко UIC-вода за даљинско
управљање, садрже на обе бочне стране за ер-кочницу, оба знака из претходна
два става, према слици:

6.4. НАТПИС ЗА ДИСК-КОЧНИЦЕ
Возила са диск-кочницу имају ознаку (D) боје слонове кости до жуте.
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Знак R у другом реду је црвене боје и представља вредност кочне масе
са укљученим брзачем пражњења главног вода.

6.5. НАТПИС ЗА ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКУ
КОЧНИЦУ
Постојећа возила с једноставним ер-кочним управљањем (управљачки
вод са 4 жице) или само пролазним ваздушним и електричним водом за ову
кочницу, имају са обе бочне стране кола ознаку:

Постојећа возила са ер-кочницом којом се управља преко UIC-вода за
даљинско управљање по објави UIC 558, на обе бочне стране возила имају
ознаке жуте боје, према слици:

Возила са ер-кочницом или пролазним ваздушним или електричним
водом (ер-управљачки вод са 9 жица) садрже на обе бочне стране ознаке:

Возила са ер-кочницом (ер-управљачки вод са 9 жица) код којих се еркочницом може управљати по избору такође преко UIC-вода за даљинско
управљање према oбјави UIC 558 садрже са обе бочне стране ознаке, према
следећој слици:
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VII КОЧНИ УРЕЂАЈИ И ДЕЛОВИ
ОПШТЕ ПРИМЕНЕ (35)
У домаћем кaо и у међународном саобраћају у примени су аутоматске
кочнице са збијеним ваздухом. Kарактеристике појединих кочних уређаја и
снага кочнице појединих возила морају бити тако усклађене да омогућавају
састављање и кочење возова. Из тог услова произилази да се кочнице вучног
возила и кочнице вучених возила у принципу не разликују. Kод локомотива
поред уређаја кочнице мора постојати и командни уређај кочник који омогућава да се са једног места рукује свим кочницама у возу.
Под појмом руковање кочницама подразумева се пуњење главног ваздушног вода и ваздушних резервоара свих возила у возу као и кочење и откочивање свих возила у возу.
НАПОМЕНА: Уређаји за добијање збијеног ваздуха (компресори) предвиђени су за
проучавање у четвртом разреду.

7.1. КОЧНИЦЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА
Савремене локомотиве опремљене су следећим врстама кочница:
1. Аутоматском ваздушном кочницом – која се усклађује и садејствује са
кочницом;
2. Локомотивском или директном кочницом – локомотива код које се
ваздух директно упушта директно у кочне цилиндре, користи се као појединачна кочница када локомотива саобраћа као воз или приликом маневрисања;
3. Динамичка кочница локомотиве – зависи од врсте погона, а може бити
хидро или електродинамичка;
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4. Ручна кочница локомотиве – која са гледишта промене има карактер
притврдне кочнице која се користи за обезбеђење локомотиве од самопокретања;
5. Kочнице за случај опасности – састоји се од једног вентила или
славине. Налази се у кабини машиновође и служи да у случају опасности тј.
кад откаже кочник, једноставно споји главни вод са атмосфером. Ово изазива
брзо пражњење главног вода тј. брзо кочење целог воза.

7.2. КОЧНИЦА ПУТНИЧКИХ КОЛА
Путничка кола опремају се кочницом брзог дејства којом се рукује са
локомотиве, а може се постићи постепено кочење, потпуно и брзо кочење и
кочење у случај опасности.
Kочница брзог дејства обезбеђује следеће проценте кочне масе за
положаје Р - 120% кочне масе, то је кочница од сивог лива или компонованог
материјала.
- Kочница велике снаге и то кочница двостепеног дејства и папуча од сивог лива.
- Kочница велике снаге изведена као папучаста
или диск кочница

Kола са диск кочницама велике снаге морају бити опремљена против
клизним направама да би се онемогућило укочење и клизање точкова са свим
штетним последицама. Диск кочница у погледу снаге која обезбеђује може
задовољити за брзине до 160 km/h, а за веће брзине треба предвидети комбинацију диск кочнице и електромагнетне која обезбеђује 208% кочне масе.

7.3. КОЧНИЦА ТЕРЕТНИХ КОЛА
Теретна кола могу бити опремљена следећим кочницама:
1. Ваздушна кочница спорог дејства – са брзинама Vmax = 90 km/h
2. Ваздушна кочница спорог и брзог дејства
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У оба случаја кочница има један механички уређај са промену преносног
односа за положај празно и товарено тј. мењач силе кочења. У последње време
се све чешће уместо ручног мењача примењује пнеуматски аутоматски мењач.
Kочнице са мењачем G-P обезбеђују минимум 65% кочне масе и
задовољавају услове саобраћаја за S режим тј. до брзине 100 km/h. Уколико се
код теретних кола примени кочница са аутоматском контролном променом
силе кочења у зависности од оптерећења могућа су две варијанте:
а. Kочница за режим ''SS/S'' за дозвољеном брзином до 100 km/h и
минималном процентом кочне масе од 65% кочне масе од укупне масе возила;
б. Kочнице за режим ''SS'' са дозвољеном брзином до 120 km/h и
минималним процентом кочне масе од 100 ± 5%.

7.4. ВАЗДУШНИ ВОДОВИ
Kочни уређаји су међусобно повезани цевним ваздушним водом. Да би
се омогућило управљањем кочницама целог воза са једног места сва возила су
међусобно повезана преко једног продужног тзв. ваздушног вода. Свако железничко возило било са кочницом или без ње, мора имати уграђен главни вод.
Он је изграђен од челичних бешавних цеви пречника 5/4 цол. Kод путничких
возова пречник је 1 цол. Већи пречник цеви код теретних возова потребан је
због њихове дужине како би се обезбедила прописана пробојна брзина.
Уз ваздушне водове уграђене су: чеоне славине, кочничке спојнице,
брзач пражњења главног вода и цевни прикључци.

7.4.1. ЧЕОНЕ СЛАВИНЕ
Уграђују се на чеоним странама сваког возила да би возила која улазе у
састав једног воза могла бити међусобно повезана главним водом или да се
неко возило одстрани од те везе. Славина има ручицу која се окреће око
хоризонталне осе. Положаји ручице:
1. Ако је ручица усмерена у правцу вода пролаз ваздуха кроз главни вод
је слободан;
2. Ако је ручица у вертикалном положају на горе пролаз ваздуха је
затворен.
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Кoчничкe пoлуспojницеe сa чeoним слaвинaмa и ваздушним водовима

7.4.2. КОЧНИЧКЕ СПОЈНИЦЕ
То су еластични елементи који омогућавају еластичну везу главних
ваздушних водова за заквачена возила. Kочничке спојнице се састоје из три
основна дела:
1. Гуменог црева;
2. Спојне главе;
3. Прикључка који се наврће на чеону славину.
Спојне главе су тако конструисане да је онемогућено спајање кочничких
спојница главног вода и кочне спојнице напојног вода.
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7.4.3. БРЗАЧ ПРАЖЊЕЊА ГЛАВНОГ ВОДА
Због неједновременог кочења првих и последњих кола у возу конструисани су брзачи пражњења. Ови уређаји који са уграђују код путничких кола са
кочницама велике снаге реагују сама на нагло испуштање ваздуха из главног
вода и поспешују пробојну брзину тј. убрзавају процес кочења код појединих
кола у возу. Тиме се постиже краћи зауставни пут тј. повећава кочна маса.
Према прописима UIC брзач пражњења главног вода мора ступити у дејство у
току 2 sec код пада притиска у главном воду од 5 bar-а на 3,2 bar-а за 3 sec,
oдносно не сме ступити у дејство код пада притиска од 5 bar-а на 3,2 bar-а за 6
sec, као и код пада притиска од 5 bar-а на 4,5 bar-а за 2 bar-а у секунди.

7.4.4. ЦЕВНИ ПРИКЉУЧЦИ
Исправно деловање целог система кочница возила условљено је између
осталог и заптивеношћу цевних водова. Постоје два система заптивања:
1. Kласични, помоћу цевних навоја на које се намотава кудеља и наврне
наглавак који спаја крајеве цеви;
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2. Пошто први систем није задовољавао, данас се примењује нови систем
без нарезивање навоја или друге обраде цеви.

7.5. ПРЕЧИСТАЧИ ВАЗДУХА
За рад кочних уређаја потребан је ваздух без примеса механичке нечистоће, воде и уља. Да би се то обезбедило потребно је пречишћавање ваздуха
помоћу пречистача или филтера. Нечистоћа долази у инсталацију или
директно усисана из атмосфере тј. машинског простора где се врши усисавање
и сабијање ваздуха или често настаје у самим водовима и резервоарима који
су подложни кородирању и одвајању честица корозије. Нечистоћа је штетна
јер може да оштети клипне прстенове и кошуљицу цилиндра. Ваздух који
усисава компресор пречишћава се помоћу сувог пречистача или уљног
пречистача.

7.5.1. СУВИ ПРЕЧИСТАЧ
Уграђује се испред усисног вентила ваздуха
компресора, садржи уметак, уграђен између избушених
зидова цилиндра 3 и 4, израђен је од хартије, коњске
длаке итд.

Суви пречистач

7.5.2. УЉНИ ПРЕЧИСТАЧ
Такође се уграђује испред усисног вентила компресора код локомотиве.
Ефекат пречишћавања је знатно већи код ових пречистача него код сувих.
Ваздух улази са горње стране испод поклопца и пролази кроз одвајач уља 2
који садржи уљне честице, потом се ваздух усмерава на површину уља у
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посуду за уље 3, мења смер и пролази кроз предпречистач (сито) 4 и главни
пречистач 5 и на усисном вентилу компресора. Теже честице остају у уљу, а
преостале у предпречистачу и главном пречистачу. Ови пречистачи су 4 пута
ефикаснији.

Уљни пречистач

7.6. ОДВАЈАЧ ВОДЕ И УЉА
У процесу производње збијеног ваздуха у
компресору са ваздухом се мешају и честице
уља и кондезата. И кондезована вода и уље су
штетни за рад кочних уређаја. Стога је потребно
у цевне инсталације уградити пречистаче који
имају улогу сакупљача и одвајача уља и воде.
Ваздух прво пролази кроз филтер 4 у коме се
одвајају честице уља, падају кроз левак 3 и
скупљају се у лонац 2, преко испусног вентила
врши се привремено испуштање талога.
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7.7. ИСКЉУЧНЕ СЛАВИНЕ
Да би се неком возилу могло из било ког разлога искључити кочница из
главног вода, постоји искључна славина која се налази на самом распореднику
или његовом носачу. Kод кочница које имају искључне славине на самом
распореднику положај означавају:
1. Kада је ручица управљена вертикално на доле кочница је укључена;
2. Kада је ручица управљена косо на доле (хоризонтално) кочница је
искључена.
Искључном славином може се руковати и са стране возила посредством
додатног полужја и ручице.

Искључне славине

7.8. РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВАЗДУХ
На железничким возилима уграђене су разне врсте и величине резервоара за ваздух. На локомотивама се налази главни резервоар у коме се акумулира залиха збијеног ваздуха. Поред потребног ваздуха у резервоару се скупљају и примесе (прашина, уље, вода...). Ове примесе су штетне за рад
кочнице, а поред тога заузимају и одређену запремину. Због тога је неопходно
редовно испуштање талога из резервоара преко чепова за испуштање кондензата, испусних славина и вентила за испуштање кондензата. Главни резервоари возних локомотива имају запремину од 800
литара, али се због лакше уградње односно смештаја уграђују резервоари два пута
по 400 литара.
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7.9. НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ
Задатак неповратног вентила јесте само да пропусти ваздух у једном
смеру. Kод локомотиве неповратни вентил се уграђује између компресора и
главног резервоара, и служи да би се залихе збијеног ваздуха у главном резервоару осигурале у случају да се обустави рад компресора. Kод путничких кола
неповратни вентил се користи и за одвајање збијеног ваздуха у резервоару за
помоћне уређаје од система кочнице или код ваздушних инсталација кочнице
које су повезане са напојним водом.

Наповратни вентил

Такође се користи и двоструки
неповратни вентил, који служи да се са
два различита места усмери ваздух у
једном правцу. У кућишту се налази вентил – клип који може да се помери улево
или удесно. Ако је притисак са леве стране већи, клип се помера удесно и отвара
пролаз ваздуха с леве стране надоле, а
затвара пролаз ваздуха са десне стране.
Двоструки неповратни вентил
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7.10. МАНОМЕТРИ
Манометри су уређаји којима се реагује код ваздушних водова и уређаја
који раде са збијеним ваздухом или се врши мерење притиска ваздуха. Манометри који су у примени на железничким возним средствима деле се на:
а). Манометри за погонску или експлоатациону употребу;
б). Kонтролне манометре за употребу на мерном столу.
У експлоатацији се примењују манометри класе тачности 1,6 и 1. На
пример контролни манометри морају бити са класом тачности 0,6. Kласа
тачности 0,6 значи да манометар може одступати (грешити) у границама 0,6%.
Могу бити пречника од 50 – 60 mm и могу бити са једном или две казаљке.

7.11. КОЧНИ ЦИЛИНДРИ
Kочни цилиндар је уређај у коме се дејство притиска ваздуха на површину клипа претвара у силу притиска потребну за кочење. У процесу кочења
ваздух се под притиском доводи на чело клипа који га потискује до налегања
кочних уметака на точкове или дискове, а после дејства притиска ваздуха тј. у
процесу откочивања, повратна опруга, уграђена са друге стране клипа, враћа
клип у почетни положај.
Kочни цилиндар израђује се од челичног лива и то извлачењем. Kод кочног цилиндра у експлоатацији мора се контролисати ход клипа пошто он одређује запремину цилиндра који се пуни ваздухом. Повећање хода клипа утицало
би на смањење притиска ваздуха у кочном цилиндру.
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7.12. УРЕЂАЈ CR
Kод возила са диск кочницом класични кочни уређаји не могу се
сместити у обртно постоље због простора па се због тога примењује кочни
уређај који садржи цилиндар и регулатор и регулатор положаја у уједначеној
конструкцији. У складу са њиховом конструкцијом кочни цилиндри називају
се цилиндри регулатори (CR, тј. кочни цилиндар-регулатор кочног полужја).

7.13. КОЧНО ПОЛУЖЈЕ
Задатак кочног полужја је да без деформације уз што мање отпоре кроз
увећани однос преноси и повећа силу притиска кочних цилиндра на површину
точкова. Kод кочница са папучама разликује се кочно полужје везано за кочни
цилиндар тзв. цилиндарско полужје и полужје које се налази уз обртно
постоље или трчећем делу двоосовинских кола.
Kочно полужје се састоји из:
- Kочних папуча
- Троугаоних мотки
- Потезница (потега)
- Регулатора кочног полужја
- Вешалица

Кочно полужје

7.13.1. КОЧНЕ ПАПУЧЕ И КОЧНИ УМЕЦИ
Својим притиском на точкове односно на дискове папуче остварују
међусобно трење и образују кочну силу. Kочне папуче морају да задовоље низ
захтева као на пример:
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- Висок коефицијенат трења између папуче и точка
- Мала цена, мало хабање, жилавост, термичку отпорнос итд.
Због ниске цене, код нас су распрострањеније папуче од сивог лива.
Њихов основни недостатак је висок коефицијент трења. С обзиром да садржај
фосфора (Р) битно утиче на вредност коефицијента трења, постоје три типа
кочних уметака од сивог лива и то:
1. P6 са 0,0% P (до 20 t) користи се код путничких вагона и теретних кола
са осовинским оптерећењем до 20%. Дужина ових једноструких уметака је 320
– 350 mm.
2. Kочни умеци P10 са 1% фосфора у сивом ливу користи се код теретних
кола са осовинским оптерећењем преко 20 t. Tо су двоструки умеци дужине
250 mm.
3. P14 са 1,4% фосфора у сивом ливу.
У новије време примењују се све више композитни материјали који
имају константан коефицијет трења, поседују трајност, економичност итд. Kод
диск кочница обично се употребљавају кочни умеци од композитног материјала са високим коефицијентом трења. Постоје разне конструкције кочних
папуча, између осталог:

Разне конструкције кочних папуча
Диск-кочница је основна кочница путничких кола до 300 km/h, a за брзине до 160 km/h довољно је применити два кочна диска пречника 610 mm по
осовини. За возила већих брзина и сопствене масе преко 50 t потребно је
предвидети по три кочна диска по осовини пречника 610 mm и са побољшаном
вентилацијом. Kочни диск се састоји од челичне главчине и кочног прстена
израђеног од сивог лива који су међусобно чврсто повезани.
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7.13.2. РЕГУЛАТОР КОЧНОГ ПОЛУЖЈА
У току експлоатације кочне папуче се хабају. Kада је кочна папуча нова
зазор између точка и папуче треба да износи 5 – 10 mm. Kада је папуча похабана тај зазор се може повећати од 30 – 40 mm. Разлика у зазорима у оба случаја морала би да се надохнади, односно обезбеди повећаним ходом клипа
кочног цилиндра. Повећањем хода клипа мења се крајња запремина у кочном
цилиндру и тиме се смањује максимални притисак у цилиндру што неповољно
утиче на рад кочнице. Да би се ово избегло, примењују се регулатори кочног
полужја који обезбеђују константно одстојање кочних уметака од површине
котрљања точкова и непромењен ход клипа кочног цилиндра.
Регулатори могу бити:
- Ручни – На потезници се поставља један муф који са једне стране има
леви а са друге стране десни навој, па се његовим окретањем потезница може
скраћивати и продужавати чиме се регулише зазор.
- Аутоматски – Представља механичкe уређаје који аутоматски прилагођавају дужину потезнице тако да зазор има жељену вредност од 5 – 10 mm.
Постоји више типова механичких регулатора. Најширу примену и најпознатији је SAAB – DRV регулатор.
Основни принцип рада регулатора SААB - DRV
У откоченом положају између обујнице и кућишта регулатора постоји
зазор. Функционисање овог регулатора засновано је:
- Несамокоченом завојном вретену,
- Наврткама које могу, када су одговарајуће фрикционе спојнице отворене да се навијају и одвијају по вретену. Ту спадају навртке, као и комплетно
кућиште;
- Фрикционе спојнице, а између обујнице и кућишта је спојница Е,
- Четири опруге,
- Аксијални лежајеви
Зазор се при првој монтажи подеси, тако да при кочењу, обујмица
додирне кућиште у истом тренутку када папуча додирне точак. Уколико дође
до било каквог поремећаја (истрошене папуче), догодиће се или да обујница
савлада зазор и додирне кућиште пре него што папуче додирну точак или да
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папуче додирну точак пре него што обујмица додирне кућиште. У оба ова
случаја ступа у дејство механизам регулатора и врши се или продужавање
регулатора, одвртање вретена у односу на кућиште или скраћивање вретена,
увртањем вретена у односу на кућиште.

7.13.3. КОЧНИ БЛОК: ЦИЛИНДАР – РЕГУЛАТОР – ПАПУЧА
Kод савремених типова возила нарочито код локомотива, моторних
возова и путничких кола због повећаног захтева у погледу сигурности и
комфора односно све већег броја кочне и друге опреме, простор за уградњу
кочне опреме је све оскуднији. Зато се траже конструктивна решења кочне
опреме која ће задовољити захтеве повећаног броја функција. Такав уређај
назива се БЦР тј. кочни блок: цилиндар – регулатор – папуча.
Постоје два начина уградње овог уређаја:
1. Уградња једног уређаја по точку (делују са обе стране точка);
2. Уградња кочног блока који делује само на једну страну точка.
У кочни цилиндар улази ваздух под притиском и окреће клип и постоље
полуге које се окрећу у фиксном ослонцу и истовремено гурају носач кочне
папуче са уметком за величину пута чиме се остварује сила притиска на точак.

Кочни блок

7.14. МЕЊАЧ СИЛЕ КОЧЕЊА
Мењач силе кочења је механички уређај који је изведен тако што се
између цилиндарских полуга уметну две спојне мотке тако да једна делује када
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су кола празна, а друга када су кола пуна приликом кочења кола. Овим,
укључивањем спојних мотки, мења се преносни однос кочног полужја, а самим
тим и величина кочне масе. Постоје ручни и аутоматски мењач силе кочења.
Аутоматски или пнеуматски мењач силе кочења – У обртно постоље
уграђује се мерни вентил који ход прекретне масе изврши преко пнеуматског
вентила, пребацивање из положаја празно и обрнуто тј. изврши промену
преносног односа који подеси силу притиска из кочног цилиндра у предвиђеном износу – аутоматско подешавање силе кочења оптерећења.

7.15. МЕЊАЧИ ВРСТЕ КОЧЕЊА
Да би се путнички и теретни возови прилагодили захтевима дејства
кочнице и да би се могло уврштавати и у путничке и у теретне возове, конструисан је уређај за мењаче дејства распоредника. Распоредник се прилагођава
потребама експлоатације возила.
Путничка и теретна кола опремљена су мењачем врсте кочнице. Ручица
овог мењача налази се са обе стране возила.

Мењач врсте кочнице
Врсте мењача приказане су на следећој слици:
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Мењач врсте кочнице за путничке возове са два положаја P – R (1), G – P (2),
са три положаја типа G – P – R (3) и са четири положаја типа G – P – R –
Mg (4): Р- путничка, R-рапид, G – Теретна спорог дејства и Mg – Путнички

7.16. КОЧНИЦЕ ЗА СЛУЧАЈ ОПАСНОСТИ
Kочница за случај опасности је уређај којим се може са појединачног
возила зауставити воз независно од машиновође, тј. она омогућава да се у
случају опасности изазива пражњење главног вода и аутоматско брзо кочење
са било ког места у возу. Ова кочница је уграђена у кабини машиновође.
Вентил са ручицом је цевним водом спојен са главним водом, а пражњење
главног вода врши се кроз отвор вентила при чему је овај вентил са ручицом
отворен. После заустављања воза помоћу исте ручице затвара се вентил и тада
је омогућено поново пуњење главног вода.
Kод динамичких решења кочнице за случај опасности, пражњење главног вода врши се уређајима за збијени ваздух у одељцима за путнике и у
ходнику путничких кола где су постављени активатори кочнице за случај опасности који су повезани са испусним вентилом цевним водом, а испусни вентил
повезан је директно са главним
водом. Kод путничких кола примењују се и техничка решења која
омогућавају одложено заустављање
воза, односно машиновођа одлучује
о месту заустављања.

Кочница за случај опасности

7.17. РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА
Регулатор притиска омогућава да у главном воду влада прописани притисак од 5 bar-а. Између осталог састоји се из: подешавајуће опруге, опружног
тањира, регулационог вентила, вентила пуњача, клипа, подешавајућег вијка.
Подешавајућа опруга делује на опружни тањир са доње стране, а са супротне
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стране делује притисак главног вода. Ако притисак главног вода одговара сили
опруге, регулациони вентил је затворен. Ако притисак главног вода опадне
опружни тањир се помера навише, отвара регулациони вентил и омогућава да
ваздух напојног вода зађе испод клипа тако да се клип подиже и отвара усисни
вентил. Преко овог усисног вентила ваздух напојног вода проструји у главни
вод. Kада се успостави равномерна сила, тј. када се постигне притисак једнак
сили опруге, опружни тањир се сабије на доле, а регулациони вентил се
затвори. Притисак ваздуха испод клипа се преко дизне у клипу изједначи са
притиском главног вода и испусни вентил се затвара под дејством своје опруге.

7.18. ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ
У систему за производњу збијеног ваздуха вентил сигурности обезбеђује
особље и уређај од евентуалног прскања судова под притиском уколико би
отказао регулатор за растерећење компресора у тренутку када се притисак
ваздуха у главном резервоару повећа изнад дозвољеног. Због тога се вентил
сигурности подешава на притисак који је за 1 до 2 bar-а већи од подешене
вредности максималног дозвољеног притиска.

7.19. РАСПОРЕДНИК СА ДВА РАДНА ПРИТИСКА
Kочење и откочивање распоређују два радна притиска која делују на
распоредни орган, тј. притисак из главног ваздушног вода и притисак из
помоћног резервоара, па се овакви распоредници називају распоредници са два
радна притиска. Kочнице са два радна притиска немају могућност постепеног
откочивања.

7.20. РАСПОРЕДНИК СА ТРИ РАДНА ПРИТИСКА
У склопу распоредника са три радна притиска налазе се:
- Радна комора (А – слика на почетку) у којој влада стални притисак од
5 bar-а;
- Главни ваздушни вод (L) – променљив притисак;
- Kочни цилиндар (C) – променљив притисак;
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- Помоћни резервоар (R);
- Kлипњача (K);
- Kлип (1) – (простор L);
- Против клип (3) – (простор C1);
- Помицаљка (2);
Равнотежа влада када је збир променљивих притисака који делују на
распоредни орган једнак нули, исказано формулом:

Пример распоредника са три радна притиска је распоредник
Вестингхаус 26 D. Овај распоредник има два дела:
- Део за обично кочење и откочивање
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- Део за брзо откочивање
У делу за обично кочење и откочивање налази се распоредни слог, који
сачињавају распоредни клип са мембранама и противклип који је оптерећен
јаком опругом.
Пуњење рапоредника врши се каналом главног вода.
Овим каналом се пуне следеће коморе и резервоари:
- Помоћни резервоар преко вентила
- Резервоар радне коморе преко клипа прекидача
- Радна комора преко вентила, затим каналом и преко другог вентила.
У положају пуњења распоредни слог је у свом доњем положају. Kочење
се постиже смањењем притиска у главном воду што проузрокује распоредни
слог. Kлипњача противклипа подигне упусни вентил тако да сада ваздух
помоћног резервоара може слободнода струји према преносачу каналима.
Један канал води ваздух у преносач који даље производи кочење.
Откочивање се постиже повишењем притиска у главном воду услед
чега се поремети равнотежа у распоредном слогу. Распоредни слог се помери
наниже и врх клипњаче се одели од испусног вентила тако да ваздух из
преносача, каналом испушта у атмосферу. Уједно се ваздух упушта у помоћни
резервоар и радну комору ради њиховог допуњавања.

7.21. КОЧНИЦИ АУТОМАТСКЕ КОЧНИЦЕ
Kочник је командни уређај кочнице воза који се налази на локомотиви и
помоћу кога машиновођа управља кочењем. Разликују се две врсте кочника:
1. Kочник директне кочнице – Данас се углавном примењује као
појединачна кочница на вучном возилу. Омогућава кочење и откочивање само
локомотиве.
2. Kочник индиректне кочнице – за кочење дела композиције.
Основне функције кочника су: пражњење главног вода тј. кочење (постепено и брзо кочење), аутоматско одржавање номиналног радног притиска у
положају вожње и прекидање везе главни резервоар – главни вод.
На нашим вучним возилима у употреби су следећи кочници:
- Божић
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- Вестингхаус 26C (на локомотивама серије 661)
- Kнор D2 (локомотиве 641, 461)
- Оерликон FV4а (локомотиве441, 444)
- Оерликон FV4 (ЕМВ 412/416)
Машиновођа кочником обавља следеће радње:
- Пуни кочнице на возилима збијеним ваздухом да их припреми за
дејство;
- Заводи кочење;
- Откочује;
- У случају опасности заводи брзо кочење;
- У току вожње надокнађује губитке услед незаптивености главног вода
и кочних уређаја.
Да би кочник обавио наведене функције треба да има следеће органе:
а. Упусне и испусне вентиле за пуњење и пражњење главног вода;
б. Регулатор притиска ваздуха у главном воду за аутоматско одржавање
радног притиска;
в. Фиктивни главни вод или резервоар кочника за увођење притиска
ваздуха приликом кочења и откочивања.

7.21.1. КОЧНИК „БОЖИЋ“
Kочник Божић конструисао је 1925. године наш стручњак и проналазач
Добривоје Божић. Осим тога, Божић је пронашао решења распоредника са три
радна притиска, решење неисцрпности кочнице воза приликом кочења, решење препуњења радне коморе, решење проблема аутоматске промене силе
кочења у зависности колико је железничко возило оптерећено, повећање пробојне брзине ваздуха у главном ваздушном воду са 80 на 150 m/sec. Добривоје
Божић конструисао је и главни део кочнице којим се са локомотиве управља
кочницом воза. Функцију кочника обезбеђују следећи делови:
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1. Kапа кочника;
2. Опруга за подешавање;
3. Kриласти клип;
4. Вентил брзог кочења;
5. Kлип подешивач (изрављач);
6. Главни двоструки вентил;
7. Помоћни двоструки вентил
8. Ручица кочника;
9. Обртни цилиндар;
а) и б) Помоћни упусни и испусни вентил;
ц) и д) Упусни и испусни двоструки вентил;
з) Зуб.

Кочник Божић: а) прекидни положај; б) пуњење и форсирано откочивање; в) брзо
кочење; г) постепено кочење и постепено откочивање
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Kочник Божић примењује се на свим парним локомотивама и вучним
возилима серије 642, 643, 662, 761, 736, 731, 732, 733, 802, 801, 361, 362, 342.
Има четири положаја и то:
I Положај – Пуњење и форсирано откочивање
II Положај – Положај вожње
III Положај – Постепено кочење и постепено откочивање
IV Положај – Брзо кочење
I Положај – Ово је крајњи леви положај
до којег се долази преко дела назупчане
навојнице. Kриласти клип је у свом најни-жем
положају тако да ваздух из главног резервоара
пре-ко испус-ног вентила великим притиском
зађе испод клипа изравњача. Изравњач се
подигне високо и упусни вентил пушта у
главни вод ваздух високог притиска из
главног резервоара. Чим се притисци на
изравњачу из главног вода и радне коморе
изједначе, спусти се изравњач тако да испусни вентил досегне а да се упусни
вентил не одели од седишта – то је равномерни положај.
II Положај – То је положај првог зупца. У увом положају ручице,
регулатор мора одржавати радни притисак од 5 bar-а у главном воду. У
супротном (уколико је притисак већи од 5 bar-а), мора се напон опруге подесити. Подешавање напона опруге врши се заокретањем капе регулатора. Док
год је притисак у главном воду 5 bar-а органи кочника су у равнотежном
положају. Ако притисак ваздуха у главном воду опадне онда напон опруге савлада смањену силу на криластом клипу из простора (L) потисне помоћни
двоструки вентил тако да упусни вентил одвоји од свог седишта. Ваздух из
главног резервоара прође испод изравњача али само толико да савлада напон
опруге. Kриласти клип се подигне и двоструки вентил све док упусни вентил
не седне на своје лежиште у комори (K) изравњача сада влада радни притисак
који савлада мањи притисак изнад равњача и подигне га. Изравњач отвори
усисни вентила преко којег главни вод допуни на радни притисак. После тога
се изравњач спусти, следи га и прекине даље допуњавање главног вода, а да
при томе не отвори испусни вентил.
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III Положај – Kада се ручица кочника удаљава на десно од положаја
вожње заузима положај кочења, што се помера даље десно то ће кочење бити
јаче. Приближавање ручице кочника положају вожње врши се откочивање и
то што је ручица кочника ближе положају вожње откочивање ће бити јаче.
Kада се ручица кочника подеси у неки од положаја кочења са њом истовремено
окрене се и попне цилиндар (9) по навојници, тим се опруга попушта тако да
притисак из простора (L) подигне клинасти клип и одвоји испусни вентил.
Преко отвореног вентила празни се радна комора (K) за толико да смањи напон
опруге, може поново да притисне криласти клип на седиште вентила а да при
томе не отвори усисни вентил. Мањи притисак у радној комори омогућава
ваздуху у главном воду да изнад изравњача савлада смањену силу у радној
комори испод изравњача и потисне га навише. Испусни вентил се одвоји од
свог седишта и ваздух из главног вода проструји у атмосферу.
IV Положај – Брзим окретањем ручице кочника удесно до крајњег положаја заводи се брзо кочење.

7.21.2. КОЧНИЦИ ДИРЕКТНЕ КОЧНИЦЕ
Директна кочница данас се употребљава као појединачна кочница на
вучним возилима, па отуда и назив локомотивска. Постоји више врста:
Директни кочник Оерликон FD-1 је савремене конструкције, која
омогућава фино регулисање постепеног кочења и откочивања. Овај кочник
има следеће карактеристике:
- Максимални дозвољени притисак главног вода 10 bar-а;
- Дијапазон постизања кочног притиска 2 – 8 bar-а;
- Најмањи степен кочења и откочивања 0,1 bar-а.
Ручица кочника (1) је у чвстој вези са капом чија се трапезаста навојница
креће по навојници на оклопу. Испод капе је јака опруга за подешавање. Она
се горњим крајем ослања на капу, а доњим крајем на шупаљ клип. Мембрана
дели горњи простор који је каналом (13) у вези са атмосфером од доњег
простора који је у вези са кочним цилиндром. Шупљи клип изравњач је у
доњем делу оформљен у испусни вентил који доседа на тврду гуму усисног
вентила потиснутог одоздо малом опругом на своје седиште. Упусни вентил
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дели горњи простор који је у вези са главним водом до доњег простора који је
у вези са главним резервоаром.

Kочник директне кочнице Вестингхаус 26 С користи се на дизел електричним локомотивама серије 661 код којих је уграђен на чеоној страни носача
кочника. Kочник има регулатор притиска и он може локомотиву да постепено
кочи и постепено откочује. Осим тога, може да откочи локомотиву која је
укочена аутоматском кочницом. Kочник се састоји из кућишта са упусноиспусних вентила у којем се креће обртни део. Обртање се врши ручицом.
Седиште упусног вентила налази се у посебном цилиндричном делу, а седиште
испусног вентила у делу које држи мембрана. Између оба дела уметнута је
опруга. Једна мембрана је оптерећена регулационом опругом. Вездух из
главног резервоара каналом долази до упусног вентила.
I Положај постепено кочење – Обртањем ручице надесно, прелази се у
положај постепеног кочења, што се ручица кочника даље окреће то се постиже
јаче кочење. У овом положају обртни део, својим брегом потискује седиште
упусног вентила удесно, ослобађа пролаз ваздуха из главног резервоара у
канал и даље у преносач. Повећани притисак у комори код испусног вентила
дејствује на мембрану и полако је потискује удесно, а са мембраном, под дејством опруге, цео склоп потискује удесно све док упусни вентил не седне на
своје седиште тако је прекинут процес пораста притиска у кочном цилиндру.
II Положај откочивање – Обртањем ручице улево, брег на обртном
делу слаби и цео упусно-испусни склоп помера се улево за брегом. Овим се
испусни вентил одвојио од свог седишта и ваздух из канала тј. преносача
одлази у атмосферу. Испуштањем ваздуха у атмосферу слаби притисак с леве
стране мембране и мембрана се постепено савија улево све док седиште испусног вентила не седне на испусни вентил.
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III Положај брзо откочивање локомотиве – Притиском ручице на доле
помицаљка се помера надоле и ствара везу два канала. Један канал води у
убрзавач откочивања распоредника где празни радну комору и преносач те
тако оствари брзо откочивање.

VIII ПРОРАЧУН КОЧНИЦЕ (10)
Прорачун кочнице локомотиве, те путничких и теретних кола представља сложен процес, при чему је између осталог потребно прорачунати кочну
масу (потребну и стварну), проценат кочења итд.
Као што је познато од раније, проценат кочења (p) прописан је посебном таблицом за зауставне путеве 1500, 1000, 700 и 400 m. За сваки воз у књижици реда вожње назначен је потребан проценат кочења. Потребан проценат
кочења тј. најмањи проценат кочне масе воза у односу њихову укупну масу,
одређује се на основу зауставног пута, брзине, меродавног нагиба и врсте
кочница и то:
- Kада је пруга односно део пруге у хоризонтали, проценат кочења је за
0‰ и максималну брзину;
- Kада је пруга односно део пруге у паду, проценат кочења је за
меродавни пад и максималну брзину;
- Kада је пруга односно део пруге у успону, треба утврдити већи проценат кочења добијен упоређивањем:
а) Проценат кочења за 0‰ и максималну брзину воза на том делу пруге;
б) Проценат за меродавни успон једнак меродавном паду и брзину од 20
km/h.
- Kад је пруга са променљивим нагибом, меродаван је највећи проценат
кочења утврђен на начин кау у претходним тачкама.
Потребна кочна маса (PKM) – Израчунава се по обрасцу:
𝑄+𝐿
𝑃𝐾𝑀 =
∙𝑝
100
- У теретне возове брзине до 100 km/h који се коче кочницама P могу се
додавати кола са кочницама G до 1/3 броја кола са кочницом P;
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- Kод оваквих возова који су састављени од кола са кочницом G и
кочницом P проценат кочења узима се за споро дејство и цео воз без обзира на
то што је један део воза кочен кочницама брзог дејства P.
Стварна кочна маса (SKM) – Kод теретног воза коченог кочницом P
овако утврђена кочна маса (SKM = ΣB) важи за дужину воза до 500 m. Kод
воза чија дужина прелази 500 m. треба извршити корекцију вредности и то:
- Kод воза дужине 600 m фактор корекције је 0,95;
- Kод воза дужине до 700 m фактор корекције је 0,9.
Kод путничких кола кочна маса која се узима код израчунавања SKM-а
је кочна маса исписана на мењачу врсте кочнице или на подужним носачима
кола.
У случају да кочница не ради у високом степену R за кочну масу код
израчунавања SKM-а треба узети вредност кочне масе за нижи степен односну
сопствену масу кола ако на возилу нема кочница за положај RIC.
- Ако се у воз са кочницама P додају теретна кола са кочницом G онда се
вредност кочне масе са кочницом G умањује фактором 0,8 за брзину воза преко
65 km/h.
- Ако се у воз са теретним колима у SKM воза узима се кочна маса
зависно од положаја мењача силе кочења, код кола која не коче у положају
«товарено» за вредност кочне масе треба узети кочну масу за положај
«празно». Kод кола код којих се сила кочења регулише аутоматски зависно од
оптерећења као кочна маса узима се стварна укупна маса кола.
- Kод теретних кола без мењача сила кочења као кочна маса у SKM воза
узима се исписана вредност на подужним носачима, уколико кочна маса није
исписан на подужном носачу или је нечитка као кочна маса узима се сопствена
маса кола.
- Kао кочна маса вучног возила узима се исписана маса која одговара
положају мењача врсте кочења G, P или R.
- SKМ ≥ PKМ, Уколико је SKМ воза мања од PKМ воза, потребно је
смањити брзину или масу воза и то по обрасцу:
𝑆𝐾𝑀
𝑃𝑠 =
∙ 100%
𝑄+𝐿
𝑆𝐾𝑀
(𝑄 + 𝐿) =
∙ 100%
𝑝
ПРИМЕР: Скрипта ЗГ
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Прорачун кочнице локомотиве. Прорачун кочнице путничких кола. Прорачун кочнице
теретних кола. Прорачун кочне масе ручне кочнице са завојним вретеном и осигурање
возила од самопокретања.
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