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Мр. Драган Товаришић – ВУЧЕНА ВОЗИЛА - Трећи разред
ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Циљ наставе предмета је да ученици оспособе за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и професионалном раду и стекну
основна знања о правилном коришћењу кола у железничком саобраћају.
Задаци наставе предмета су да ученици:
– усвајају и изграђују знање о врсти и типовима вучених возила у железничком
саобраћају, конструкцији склопова и уређаја путничких и теретних кола, обележавању
натписа и словних бројчаних ознака кола;
– прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;
– усвајају и изграђују знање о поступцима олиставања кола, обележавања
натписа, словних бројчаних ознака кола, одржавање кола.

I УВОД (2)
Безбедност и редовитост саобраћаја изискује од извршног особља
свестрано техничко-технолошко познавање не само саобраћаја, него и
организацију одржавања вучених возила са познавањем свих уређаја на
њима. Материја које ће бити обухваћена овим предметом односи се на
вучена железничка возила са њиховим техничким и експлоатационим
карактеристикама коју Техничари вуче морају да познају у свом раду.

1.1. ШИРИНА КОЛОСЕКА
Данас у свету постоји око 50 различитих ширина колосека, а њих око
20 служи за јавни железнички саобраћај с тим да постоји тежња да се тај
број смањи на што мањи у циљу интероперабилности железничког саобраћаја између појединих држава.
Као што је познато из предмета Железничка постројења, сви колосеци
су сврстани у три групе и то за:
- пруге уског колосека (<1435 mm),
- пруге нормалног колосека (1435 mm) и
- пруге широког колосека (>1435 mm)

1.2. ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПО ОСОВИНИ
Оптерећење по осовини (осовински притисак пруге) зависи од
техничког стања пруге и мостова. То је притисак који преко једног осовинPage 2
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ског слога (склопа) оптерећује пругу, али који у односу на њено стање не
сме да пређе одређену границу. Приликом градње возила унапред се мора
знати колики ће осовински притисак то возило имати, односно по којим
пругама се оно може кретати.
Према објави UIC 700 све железничке управе се обавезују да изврше
груписање својих пруга према дозвољеном осовинском притиску у три
групе. Зависно од врсте, међународне пруге морају поднети најмање 200
kN, а регионалне и локалне 160 kN, док нове пруге морају поднети најмање
250 kN. У случају да се од ових притисака треба одступити у међународном саобраћају, може се евентуално дозволити одступање уз претходни
споразум заинтересованих железничких управа.

1.3. ОПТЕРЕЋЕЊЕ КОЛА ПО
ДУЖНОМ МЕТРУ
Овај показатељ служи за правилно искоришћење товарења теретних
кола а на основу стања пруга. Добија се када се збир сопствене тежине
кола и граничне масе товара подели са дужином кола. Према међународним прописима у односу на носивост пруга допуштене су следеће
вредности оптерећења по 1 метру дужине кола:
Група пруге оптерећење [t/m]
A’
3,5
A’’
4,0
A
4,8
B1
5,0
B2
6,4
C2
6,4
C3
7,2
C4
8,0

1.4. ГАБАРИТИ И ВРСТЕ ГАБАРИТА
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА
Ширина колосека диктира мере попречног пресека кола. Постоје
тачно утврђене мере које се не смеју прекорачити приликом градње желез-
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ничких кола односно возила. Поред тога, постоје тачно утврђене граничне
мере које се не смеју прекорачити приликом градње пружних постројења.
На основу тога, разликују се следећи габарити:
- габарит за железничко возило, односно кола и товар – диктира
градњу возила у стању мировања и
- слободни габарит – нешто већих граничних мера у односу на
претходни јер се узимају у обзир разна померања возила приликом
кретања возила.
Слободан профил (габарит) је ограничен простор у вертикалној равни
управној на осу колосека у који не смеју улазити никакви предмети,
објекти и делови објеката који су уграђени испод или изнад пруге. Осим
њега дефинише се и товарни профил као замишљен простор који се налази
у вертикалној равни која је управна на осу колосека и изван њега се не сме
наћи ниједан део железничких возила нити предмета натоварених кола.
Међупростор између слободног и товарног профила се користи за превоз
нарочитих пошиљки. Од укупно превезених нарочитих пошиљки, вангабаритне пошиљке заузимају највећи удео.

Page 4

Мр. Драган Товаришић – ВУЧЕНА ВОЗИЛА - Трећи разред
Габарити се такође могу поделити и на међународне и државне, при
чему међународни товарни профили имају најстрожије граничне мере.
Свака држава има свој унутрашњи габарит који зависи од пружних објеката (тунела, надвожњака итд.). У многим правилницима, приручницима и
упутствима могу се наћи ови габарити или, како се још називају, профили.
У Правилнику 95 о товарењу кола могу се наћи унутрашњи габарити сваке
железничке управе.
Све новоизграђене магистралне пруге, укључујући станичне и друге
колосеке, морају задовољавати слободни профил чији су облик и мере дати
на слици испод. Слободни профил омогућује безбедно и несметано кретање железничких возила која, заједно с теретом на њима, имају товарни
профил GС.
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II ПОДЕЛА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ВОЗИЛА (према Правилнику 241) (8)
Према Правилнику 241 Железница Србије, железничка возила нормалног колосека подељена су на:
A. Вучна возила
1. Локомотиве
- електро
- дизел
- парне
2. Моторни возови
- електро
- дизел
Б. Вучена возила
1. Путничка возила:
- кола са седиштима 1, 2 и мешовито 1 и 2 разреда
- кола за спавање
- кола са лежајевима (кушет)
- кола за ручавање
- кола са бифеом
- поштанска кола
- службена кола (пртљажна)
- салонска кола
- инспекцијска кола
- специјална кола
- санитетска кола
2. Теретна кола:
- затворена кола (серија G, H, I, Т)
- отворена кола (серије Е)
- плато-кола (серије К, R, L, S)
- специјална кола (серија F, U, Z)
3. Посебне намене:
- кола за грејање воза
- са парним котлом
- са генератором паре.
В. Возила за железничке сврхе
1. Кола за испитивања:
- вучних возила
- контактног вода
- колосека
- мостова
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- кочница
- остала кола за испитивања
2. Кола за железничке сврхе
- кола помоћног воза
- кола за санитетске потребе
- кола за становање радника
- кола за транспорт материјала и опреме за изградњу и
одржавање пруге и пружних постројења
- остала кола за жељезничке сврхе
3. Возила за изградњу и одржавање пруге и пружних постројења
- пружна колица.
- моторне дрезине са и без приколица
- моторна возила за механизован рад на колосеку
- општа пружна возила
4. Специјална возила за железничке сврхе:
- снежна гртала и ралице
- дизалице
- дизел-моторне
- парне
- остала специјална возила за железничке сврхе.

2.1. ВРСТЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ
ПУТНИЧКИХ КОЛА
Под појмом „путничка кола“ подразумевају се кола чија је намена
превоз путника. Поједине врсте путничких кола наведене су у претходном
поглављу, а потпуно означавање Планом и програмом је предвиђено за
крај године, а овде је потребно објаснити пети број у броју кола.

2.1.1. СЛОВНЕ И БРОЈЧАНЕ ОЗНАКЕ КОЛА
Железничке управе су се договориле да изврше јединствено обележавање ради лакшег коришћења кола у међународном саобраћају.
Бројчане ознаке се састоје од дванаест цифара, које су груписане у
пет група и то:
ОО
ОО
ОООО
ООО
О
Режим размене
Управа сопственица (уврстилац)
Експлоатационе карактеристике
Редни број у серији
Контролни број
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Пета цифра у индивидуалном броју, тј. прва у трећој групи која означава експлоатационе карактеристике путничких кола, означава серију
кола. Словне серије путничких кола су:
А – кола са седиштима 1. разреда
В – кола са седиштима 2. разреда
АВ – кола са седиштима 1 и 2 разреда
WLA – кола за спавање 1. разреда
WLB – Кола за спавање 2. разреда
WLAB – Кола за спавање 1 и 2 разреда
WR – Кола ресторан
D – Пртљажна кола
Post – Поштанска кола
Salon – Салонска кола
Sanitet – Санитетска кола
WSP – Путничка кола „Пулман“
WDR – Кола ресторан са одељком за пртљаг
SR – Кола Бар-Дансинг
AR – Кола са седиштима 1. разреда и одељком за ресторан, бифе или
бар
BR – Кола са седиштима 2. разреда и одељком за ресторан, бифе или
бар
ARD – Кола са седиштима 1. разреда и одељком за ресторан, бифе
или бар и пртљаг
BRD – Кола са седиштима 2. разреда и одељком за ресторан, бифе
или бар и пртљаг
AD – Кола са седиштима 1. разреда и одељком за пртљаг
BD – Кола са седиштима 2. разреда и одељком за пртљаг
ABD – Кола са седиштима 1. и 2. разреда и одељком за пртљаг
DD – Отворена двоспратна пртљажна кола за превоз аутомобила
MD – Затворена једноспратна пртљажна кола за превоз аутомобила
MDD – Затворена двоспратна пртљажна кола за превоз аутомобила
APost – Кола са седиштима 1. разреда и одељком за пошту
BPost – Кола са седиштима 2. разреда и одељком за пошту
Dpost – Пртљажна кола са одељком за пошту
НАПОМЕНА: Значење осталих цифара предвиђено је за крај године.

2.1.2. ОПИС ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА ПУТНИЧКИХ КОЛА
Кола са седиштима 1., 2. и мешовита 1. и 2. разреда могу да буду
двоосовинска и четвороосовинска. Међународна железничка унија предложила је два типа четвороосовинских кола, типове „Х“ и „Y“. Како се кола
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типа „Х“ нису показала погодним за наше брдске пруге, то су се наше
железнице определиле за тип „Y“. Изглед путничких кола типа „Х“ и „Y“
приказан је на следећим сликама:
Кола за спавање имају кабине са два или 3 лежаја према потреби,
док кола са лежајевима имају одељке са 6 лежајева када ноћу саобраћају
а у току дана сматрају се као свака путничка кола 2. разреда.
Кола ресторан служе да би путник у току путовања могао да се
освежи неким напитком или да нешто поједе. Постоје разне комбинације
као што је половина кола бифе а друга половина са седиштима за путнике,
или пак одељак за припремање хране и већи део кола трпезарија.
Службена (пртљажна) кола имају одељак за смештај службених
лица кроз који се може проћи из суседних кола и ходником поред већег
дела за смештај пртљага у наредна кола (слика).
Поштанска кола су приватног власништва (ПТТ), али их је ЖС
уврстила у свој возни парк, те је у саобраћајном погледу она одговорна за
њихову исправност. Служе за превоз поштанских пошиљки и имају диспозицију као на слици:
Кола за превоз аутомобила уврштавају се у путничке возове, те се
због тога сматрају путничким колима.
Инспекцијска кола служе за превоз инспекција које требају да раде
на терену.

2.2. ВРСТЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ
ТЕРЕТНИХ КОЛА
2.2.1. СЛОВНЕ И БРОЈЧАНЕ ОЗНАКЕ КОЛА
Теретна кола, као и путничка, морају бити обележена потребним
натписима ради лакшег и тачног идентификовања. Ови натписи морају,
поред осталог, пружити службама корисницама податке о њиховим карактеристикама и начину њихове експлоатације. Ознака за идентификацију
теретних кола састоји се из 4 дела:
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- идентификација режима размене којем кола подлежу у међународном саобраћају;
- ознака железнице којој кола припадају или која је иста уврстила, ако
се ради о колима корисника превоза;
- експлоатационе карактеристике и
- број кола у серији.
Потпуном нумеричком обележавању одређеном за електронску обраду
података у вези проблема теретних кола додаје се једна контролна цифра.
Нумеричко обележавање састоји се од укупно 12 цифара, по следећем распореду:
2 цифре за режим размене,
2 цифре за железницу сопственицу, односно железницу уврстиоца,
7 цифара (3+4) за податке о експлоатационим карактеристикама теретних кола и њиховог броја у серији
1 цифра за контролу индивидуалног броја.
Седмоцифрени број у трећој групи ознака показује за свака кола појединачно њихове експлоатационе карактеристике и њихов број и серију.
Овај број се добија из једне од табела које се налазе у Правилнику, при
чему прва цифра (пета по реду у целокупном индивидуалном броју) представља серију (обичног или специјалног типа) коме кола припадају. У
оквиру појединих серија, за сваку подсерију дефинисану индентичним
експлоатационим карактеристикама према одредбама Правилника, предвиђен је низ или више низова од 1000 бројева којима се означавају прве 4
цифре у седмоцифреном броју.
Врсте и словне ознаке теретних кола приказане су на следећој шеми:
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2.2.2. ОПИС ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА ТЕРЕТНИХ КОЛА
Обична отворена кола (кола серије Е) имају странице висине 80 до
180 cm за превоз робе у расутом стању свих гранулација, као и у комадима,
које не треба штитити од атмосферских утицаја за време транспорта. Ова
кола могу бити двоосовинска или четвороосовинска и имају двоја или
троја чеона врата. Утовар и истовар се врши кроз врата или одозго. Код
неких отворених кола са стране постоје ушице, па се терет може заштитити
покривачима. Конструкција свих обичних отворених кола је веома слична.

Различите конструкције обичних отворених кола серије Е
Отворена кола специјалног типа (F) називају се још самоистресачима, јер се истоварају путем гравитације отварањем преклопних врата
која се налазе на бочним странама кола. Такође, код неких кола постоје
левкови кроз које се врши истовар робе, а путем механизма за отварање и
затварање отвора може се вршити дозирање у вреће, елеваторе или на
друга места. Клапне за истовар могу да се отварају и затварају ручно,
пнеуматски или у комбинацији са платформе на челу кола. Утовар се врши
кроз горњи отвор сандука кола. Отворена кола типа F служе за превоз
камена-туцаника, руде и сл.
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Различите конструкције специјалних отворених кола серије F
Обична затворена кола (G кола) у железничком возном парку су
најуниверзалнија кола која служе за превоз комадне робе, разних других
материјала и животиња који морају бити заштићени од атмосферског
утицаја. Због различитих намена имају многобројна конструктивна решења
са различитим дужинама, носивостима, брзинама трчања, положајима
врата, бројем и положајем отвора за проветравање и сл. Праве се као двоосовинска или четвороосовинска.

Различите конструкције обичних затворених кола серије G
Затворена кола специјалног типа (кола Н) такође превозе робу
која мора бити заштићена од атмосферских утицаја. За разлику од типа G,
бочне странице се читавом дужином могу отворити, немају отворе за про-
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ветравање, роба се може учврстити и, најважније, њихов превоз се може
вршити трајектима, јер имају притврдну кочницу. Могу бити и са два пода
(нивоа) за превоз ситне стоке и других малих животиња. Због овакве
конструкције, није потребна утоварна рампа у висини пода кола, јер виљушкар може да приступи утоварном простору са висине колосека, без уласка у сама кола. Унутар ових кола постоје хоризонталне или вертикалне
преграде, које служе за фиксирање терета против померања док на крајевима се додају ваздушни јастуци.

Различите конструкције специјалних затворених кола серије Н
Кола хладњаче (кола I) намењена су за превоз кварљиве робе (свеже месо, воће, поврће и сл.) која треба да се транспортује под одређеном
температуром. За утовар и истовар робе служе бочна врата која се херметички затварају. На чеоним странама испод крова налази се по један отвор
за смештај леда у ледару, а на дну цев за одводњавање приликом топљења
леда. Код ове серије треба разликовати следећа кола:
• изотермичка кола, која имају двоструке зидове између којих је
смештена изолирајућа маса. На тај начин изолује се утицај спољње
температуре (мраза или жеге) на температуру у колима, која остаје стално
иста. Ова кола немају никакве уређаје за вештачко расхлађивање;
• расхладна кола, имају двоструке изолирајуће зидове и ледењаке
(резервоаре са ледом), помоћу којих се расхлађују кола;
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• кола за дубоко замрзавање, која имају изолирајуће зидове и
расхладне уређаје за стварање ниских температура у колима и одржавање
пошиљака у замрзнутом стању. Ова кола немају ледењаке;
• топлотна кола, која имају посебне уређаје за загревање унутрашњости кола при превозу одређених врста пошиљака за које је нужна,
нарочито зими, виша температура у колима од спољашње.

Различите конструкције кола хладњача серије I
Плато двоосовинска кола (К кола) са ступцима или ниским страницама служе за транспорт предмета већих димензија који се учвршћују на
под. Користе се за нарочите пошиљке и као штитна кола. Њима се превозе
и контејнери, а плато кола са страницама намењена су за превоз песка,
шљунка, туцаника, руда итд. где истовар није механизован.
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Плато кола специјалног типа са независним осовинама (L кола)
намењена су за превоз аутомобила. Састављена су од две јединице са горњом и доњом платформом за товар. Рампа са чеоне стране горње платформе спушта се косо до висине друге преко које се товаре горње платформе
читаве композиције. Након обављеног утовара платформа се поново
поставља у водораван положај. На плaтформама постоје вођице за аутомобилске точкове, а на њима уређаји за фиксирање аутомобила. Ова кола су
грађена за саобраћај у теретном и путничком транспорту, а опремљена су
свим уређајима за путнички саобраћај, због чега се често сврставају у
путничка кола.

Плато кола специјалног типа серије L
Плато кола са обртним постољима (R кола) служе за транспорт
робе у већим комадима или веће тежине као што су: металуршки, шумски,
папирни производи, сено, слама у балама, плоче, камен, грађевинске
машине, сандуци, чамци, контејнери и сл. Могу бити снабдевена ступцима
(подсерије Rs и Rgs) или уређајима за причвршћивање контејнера (Res).
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Четвороосовинска плато кола серије R
Плато кола са обртним постољима специјалног типа (S кола)
служе за транспорт терета већих тежина (котурови лимова, тежа друмска
возила, контејнери). За утовар имају уграђен хидраулички уређај за спуштање пода ради лакшег утовара. Обртна постоља имају 4, 6 или више
осовина. Ова серија кола потпада под стратешке резерве државе, односно
служи за превоз војно –техничких средстава. Ако немају подсерију „а“ или
„аа“, ова кола су четвороосовинска, носивости 50 t и више, што је основни
тип ових кола. Контенери се на овим колима не причвршћују закачаљкама, већ се постављају на под, а њихово попречно кретање се спречава
специјалним 15 mm жљебовима. Још једну специфичност кола серије Ѕ
чине железничка теретна кола за превоз комплетних друмских теретних
возила и седластих полуприколица – серије Saadkms (Ro – La вагони). Оно
што посебно карактерише ова кола јесте већи број осовина са точковима
веома малог пречника. Недозвољено прекорачење товарног профила на
железници могуће је спречити смањењем дозвољене висине друмског
возила (неприхватљиво за корисника у друмском саобраћају) или
снижавањем висине пода железничких кола. Снижавање висине товарне
површине вагона захтевало је знатно смањење пречника точкова таквих
кола. Као основни проблеми су истицани опасност од исклизнућа оваквог
осовинског слога, проблем одвођења топлоте приликом кочења, велики
број обртаја точкова па тиме и њихово знатно брже хабање (при кретању
воза брзином од 100 km/h ротациона брзина точкова је 2,5 пута већа од
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ротационе брзине точкова класичних железничких кола) и сл. Спајање
товарних површина вагона и стварање ''пута'' за кретање друмских возила
је остварено на тај начин што сваки вагон на свом крају уместо два одбојника (што је карактеристично за класична железничка кола) има само
један, с тим што су одбојници вагона који се спајају дијагонално постављени један у односу на други. За квачење специјално конструисаних
нископодних вагона са стандардним железничким колима и вучним
возилима, развијена је грудна греда која се заједно са одбојницима и
влачном направом може лево или десно окренути, и тако омогућити
слободан пролаз за утовар или истовар возила. Грудна греда се поставља
само на крајњим вагонима који формирају писту за кретање друмских
теретних возила. Ro – La вагони су због своје сложене конструкције, великог броја осовина (до 12 осовина) као и додатне опреме на колима веома
скупи (чак и до 2,5 пута виша цена од цене класичних Ѕ кола).
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Кола са кровом који се отвара (Т кола) слична су обичним затвореним колима. На бочним странама имају по једна врата, а кров се отвара
на страну по читавој дужини кола помоћу механизма који је смештен на
челу кола. Утовар и истовар се може вршити одозго када је кров отворен,
што је велика предност, нарочито када се то обавља краном. Постоји више
конструкција и подсерија, као што су Ts, Tads итд.

Кола цистерне (Z кола) са челичним судовима за превоз течних или
гасовитих производа опремљена су челичним судом који одозго има поклопац преко кога се врши утовар. Истовар се врши бочно преко вентила
који се налази испод суда. Неки судови у својој унутрашњости имају
грејна тела, док су неки пластифицирани, у зависности од врсте робе која
се транспортује. Са чеоне стране се налазе степенице помоћу којих се
може попети до горњег поклопца кад кола нису на електрификованом
колосеку или када је напон искључен. Кола цистерне могу бити са 2, 3, 4, 6
или више осовина. Овим колима могу се превозити разне течности али, да
би се избегло детаљно прање резервоара после транспорта, на колима
пише за коју врсту течности су кола намењена. Поред различитих техничко
– експлоатационих карактеристика између појединих подсерија као и код
других теретних кола, ова кола се дефинишу и према намени тј. разврставају се у групе зависно од тога која материја се превози из следећих
разлога:
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• течности или гасови унутар своје групе могу се узастопно товарити
и превозити у истој цистерни без потребе да се она подвргне претходном
прању (дезинфекцији).
• Ако би се у цистерни намењеној једној групи течности хтело да
превезе течност из друге групе онда би се морала опрати цистерна што
није практично јер захтева трошкове прања и одвожења до станице где се
кола могу опрати, а такође се губи време које би се могло искористити за
превоз. Цистерне се често користе за превоз опасних материја па се из
разлога распознавања врсте течности (гасова) који се превози додатно
обележавају и то: бојењем котлова, стављањем трака за означавање врсте
материје и ознака опасности (RID табле), детаљним описом врсте течности
итд.
• цистерне се у погледу сопствености чешће појављују као приватна
кола и кола у закупу него као кола чији је власник железница јер углавном
потребе за оваквим колима имају предузећа из области петрохемије.

Специјална кола која не могу да се уврсте у напред наведена специјална кола (U кола) служе првенствено за превоз цемента, мада се могу
користити и за превоз других материјала у праху или зрну до 5 mm пречника. Зависно од конструкције, на колима има 1 до 4 резервоара, у које се
товари материјал кроз отворе на горњем делу. Када на колима има више
резервоара, у сваком се може превозити други материјал. Резервоари су
израђени у облику уздужног цилиндра постављеног на постоље, или у
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облику двоструке купе са средњим цилиндричним делом намештеним
окомито на постоље кола. Истовар се врши преко цеви помоћу компримованог ваздуха, те осим на прикључку ваздуха и прикључку за истовар,
резервоари требају бити херметички затворени. Количина и време пражњења зависе од даљине и висине на коју се празни, притиска и количине
ваздуха, а при нормалним условима празни се 4 до 5 m3 у минуту. Постоје
три основна типа ове серије теретних кола:
– Uc – теретна кола за превоз прашкастих и зрнастих материјала са
истоваром под сабијеним ваздухом
– Uai (Uaai) – теретна кола за превоз нарочитих пошиљки (оне које
су веома тешке или прекорачују товарни профил)
– Ut – службена теретна кола намењена су за обављање послова
возовође и манипуланта код теретних возова.
Uc кола су првенствено намењена за превоз цемента, али се успешно
моги користити и за превоз других материјала у праху или у зрну до 5 mm
пречника. Међутим када је гранулација зрна преко 2 mm могу се превозити
само материје са погодним физичким својствима, првенствено малих
специфичних маса, као што је песак, житарице итд. Истовар се врши помоћу сабијеног ваздуха - ова кола имају уграђене компресоре који дају притисак ваздуха 2 ÷ 3 atm са протоком од око 5 m3 у минути, тако да се истовар
врши цевним системом причвршћеним за под кола на даљину до 100 m и
висину до 20 m изнад пода кола.
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Uai (Uaai) кола служе за превоз тешких и гломазних предмета, као
што су котлови, трансформатори и слично и који се због своје висине не
могу товарити на друга кола јер би прекорачивали товарни профил. Ова
кола имају четири или више осовина. Са овим колима треба веома пажљиво руковати у саобраћају. Забрањено је одбацивање, заустављање ручним
папучама, ранжирање преко спушталице, на њих не смеју да налећу поједина или група кола и не смеју се користити за кочење других кола у возу.
Нека од ових кола имају спуштен и ојачан под, а нека кола су уствари два
обртна постоља која када се споје теретом чине једну хомогену целину.
Број осовина код ових кола је може ићи и до 32 осовине. Поједина кола на
себи имају посебну опрему која се користи за одређено померање товара у
хоризонталној и вертикалној равни колосека нарочито у кривинама. Пошто
се поједине нарочите пошиљке морају пратити од стране стручног особља,
нека кола ове серије поседују кабине за превоз радника на колима.
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III КОНСТРУКЦИОНЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛА (6)
3.1. КОНСТРУКЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ТЕРЕТНИХ КОЛА
Конструкционе карактеристике и важнији показатељи о карактеристикама теретних кола су следећи:
- дужина кола је мера која се добија мерењем од једног до другог чела
кола преко несабијених одбојника. Овај податак је битан ради добијања оптерећења кола по дужном метру. Изражава се у метрима и
десетим деловима метра.
- дужина постоља кола је мера која се добија мерењем преко спољњих површина чеоних греда постоља кола и изражава се у милиметрима.
- размак осовина је мера која се добија мерењем одстојања два осовинска склопа код двоосовинских кола или одстојања два осовинска
склопа у једном обртном постољу. Изражава се у метрима и десетим
деловима метра и битан је код одређивања допуштене брзине трчања
кола.
- корисна дужина пода кола је мера која се добија мерењем унутрашњих чеоних страна сандука кола. Ова мера је потребна како би се
знало која дужина терета може да се постави на под кола. Изражава
се у метрима и десетим деловима метра.
- корисна површина пода кола или товарена површина кола је
мера која се добија множењем корисне дужине пода кола са корисном ширином пода кола, што је потребно ради правилног искоришћења пода кола. Изражава се у квадратним метрима.
- корисна запремина кола (товарна запремина кола) је мера која се
добија када се корисна површина пода кола помножи са корисном
висином кола. Изражава се у кубним метрима.
- сопствена тежина кола је мера која се добија мерењем самих
ненатоварених кола са свим припадајућим алатом и прибором и
изражава се у килограмима или њутнима. Ова мера је потребна ради
добијања оптерећења кола по дужном метру и осовинског притиска.
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- товарна тежина (носивост кола) – тежина граничног товара који се
сме натоварити на дотична кола. Изражава се у тонама и десетим
деловима и мора бити позната још приликом градње кола.
- однос сопствене и товарне тежине кола је карактеристика која
говори о квалитету кола. Раније је овај однос износио један, тј. кола
су се градила толико масивна да су се за превоз терета одређене
тежине користила исто толико тешка кола. Развојем технологије
материјала овај однос постаје све мањи и мањи, тако да је данас тај
однос око 0,2, иако се обично креће у границама од 0,4 до 0,32.

3.2. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПУТНИЧКИХ КОЛА
Дефиниције за дужину кола, дужину сандука (постоља) кола и размак осовина путничких кола исте су као код теретних кола. Осим тих
показатеља, за путничка кола дефинишу се још:
- тежина кола по једном путнику – добија се када се сопствена тежина кола подели са бројем седишта и изражава се у килограмима.
- највећа дозвољена брзина – брзина за коју су кола грађена, а изражава се у километрима на час (km/h).
- мирноћа хода кола – карактеристика која говори о томе како се кола
понашају током трчања. Логично је да уколико су кола мирнија при
трчању утолико је конструктивно решење боље, нарочито у погледу
огибљења. Ова карактеристика утврђује се мерењем помоћу динамометарских кола, чиме се добија одговарајући дијаграм.
- удобност (комфор) говори о томе шта је све пружено у колима у
погледу:
1. удобности приликом седења,
2. комодитета,
3. осветљења, узимајући у обзир и ноћне лампе,
4. видљивости кроз прозоре,
5. одељка за умивање, као и санитарног чвора,
6. електричних прикључака и њиховог броја за бријање,
7. естетског решења унутрашњости кола,
8. грејања,
9. проветравања и климатизације и слично.
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Дакле, сви ови показатељи више говоре о експлоатационим карактеристикама путничких кола него о конструктивним карактеристикама, које
се могу видети у следећим табелама за најмасовније примењивана Х и Y
кола:
Серије X кола

стара
ознака
нова
ознака

дужина кола преко
одбојника
дужина постоља
кола
ширина сандука
кола
размак стожера
размак осовина у
обртном постољу
сопствена тежина
број одељака
број седишта
број лежајева
максимална брзина
Серије Y кола
дужина кола преко
одбојника
дужина постоља
кола
ширина сандука
кола
размак стожера
размак осовина у
обртном постољу
сопствена тежина
број одељака
бр. сед. или лежаја
максимална брзина

јед.
мере

Аа

АВа

Ва

Вас

Aabm

ABabm

Babm

Babcm

m

26,4

26,4

26,4

26,4

m

25,1

25,1

25,1

25,1

m

2,826

2,826

2,826

2,826

m

18,00

18,00

18,00

18,00

m

3,0

3,0

3,0

3,0

t

41,0/42,0
10
60

41,0/42,0
5+6
30+48

41,0/42,0
12
96

km/h

140

140

140

41,0/42,0
9+s
72
54
120

јед. мере

Аа

АВа

Ва

Вас

Bab
gtt

m

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

m

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

m

2,893

2,893

2,893

2,893

m

17,2

17,2

17,2

17,2

2,89
3
17,2

m

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

t

42,0
9
54
160

38,2
3
90
160

45,0
10
30
160

km/h

42,0 41,0/42,0 41,0/42,0
4+5+s
10
9+s
24+40
80
54/72
160
160
160

Waggh

2.893
17,2

Тип обртног постоља Y кола је Wegman.

3.3. ГЛАВНИ ПОДСКЛОПОВИ И УРЕЂАЈИ
Ако се кола посматрају као један склоп, може се уочити да се она
састоје од основних подсклопова и уређаја. Главни подсклопови су:
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1. трчећи строј код двоосовинских кола, односно обртна постоља
код четвороосовинских кола,
2. постоље кола и
3. сандук кола.
Поред ових основних подсклопова, железничка кола не би могла да
одговоре својој намени када не би имала и следећа три уређаја:
1. ваздушну кочницу,
2. тегљеничке уређаје и
3. одбојничке уређаје.
Теретна кола у зависности од њихове намене могу имати још и уређаје за вентилацију, хлађење, убрзани или аутоматски истовар, покретање
крова итд., док путничка кола имају уређаје за повећање удобности путника.

3.4. ГРАНИЦА ТОВАРЕЊА И ТАБЛИЦА ТОВАРЕЊА
Граница товарења представља максималну (граничну) вредност терета израженој у тонама којом се теретна кола могу оптеретити у одређеним
условима експлоатације кола. Од свих могућих граничних вредности
терета за различите услове и врсте шина, може се сачинити таблица товарења. Граничне вредности и таблица товарења даје се уз све врсте кола
једног возног парка, заједно са осталим важним карактеристикама кола,
како је приказано за кола серије G у следећој табели:
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IV ГЛАВНИ ПОДСКЛОПОВИ
КОЛА (8)
Као што је већ наведено, главни подсклопови кола су трчећи строј
код двоосовинских кола, односно обртно постоље код четвороосовинских,
те постоље кола и сандук. У овом делу биће речи о трчећем строју и његовим деловима, а у осталим деловима и о осталим главним подсклоповима.

4.1. ТРЧЕЋИ СТРОЈ – ПОДЕЛА И ДЕЛОВИ
Трчећи строј је најважнији и у безбедносном смислу најодговорнији
подсклоп кола. Од његовог конструктивног решења и квалитета одржавања зависи мирноћа хода кола, као и очување горњег строја пруге, а самим
тим и трошкови одржавања. Такође је и најоптерећенији подсклоп кола, јер
одозго прима сав терет од сандука кола преко постоља и преноси га на
шине, а одоздо прима додатна оптерећења која се јављају у току трчања
приликом наиласка на саставе шина, скретница, кривина и сл. Због свега
тога, већ током израде морају се користити веома квалитетни материјали, а
током експлоатације брижљиво проверавати могућа оштећења и редовно
спроводити мере одржавања. Врсте трчећег строја зависе од врста његових
делова који су уграђени, а састоје се од:
- осовинских склопова,
- мазалица са свим потребним елементима,
- носећих гибњева и
- везних елемената.
Трчећи строј кола са по једном осовинским склопом напред и назад
примењују се код двоосовинских кола, док се код вишеосовинских кола
готово искључиво користе обртна постоља са по 2, 3, 4 или више осовинских склопова.

4.2. ОСОВИНСКИ СКЛОП – ДЕЛОВИ
Осовински склоп је најважнији и најодговорнији део трчећег строја, јер
од његовог стања и квалитета обраде и материјала зависи првенствено без-
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бедност саобраћаја, мирноћа хода кола и век трајања горњег строја колосека.
Код железничких кола осовински склоп чини једну чврсту целину, јер
се точкови обрћу заједно са осовином. У зависности од врсте точкова
уграђених у један осовински склоп, разликују се две врсте: осовински
склоп са обручем и осовински склоп без обруча.
Осовински склоп са обручем састоји се од:
- једне осовине,
- два точка,
- два обруча точка и
- два сигурносна прстена.
Осовински склоп без обруча састоји се од:
- једне осовине и
- два моноблок точка.

Изглед осовинског склопа

4.2.1. КОЛСКА ОСОВИНА
Колска осовина је део осовинског склопа који је од велике важности
за безбедност саобраћаја, због чега се подвргава специјалним прегледима
помоћу апарата за ултразвучно испитивање материјала код сваке периодиPage
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чне оправке кола. Механичка испитивања се врше са тзв. сировим осовинама и то пробама на удар и истезање (кидање) пробних штапова.
Израђује се ковањем од угљеничног Сименс-Мартиновог или електро челика чврстоће 500 N/mm2. Дужина осовине је мера која се добија
мерењем од средине једног до средине другог рукавца. У употреби се
налазе осовине дужина 1956 и 1970 mm, док према прописима UIC-а све
нове стандардне осовине морају бити дуге 2000 mm. Пречници осовина се
крећу од 145-150 mm и 160-170 mm код старијих, а код новијих осовина од
185-190 mm. Приликом обраде крајњих делова осовина, тзв. рукаваца мора
се обрадити посебна пажња на финоћу обраде, а пречници руакаваца могу
бити 120, 130 и 140 mm, док се дужина креће и до 250 mm. Обрађене
осовине не смеју имати рисеве нити грешке на површини, као ни грешке у
самом материјалу.
Осовине се разликују према врсти лежаја, односно геометријском
облику на осовине са клизним и осовине са ваљкастим (котрљајућим)
лежајима. На једној осовини са клизним лежајима налазе се: два венца на
крајевима, два рукавца, два прелазна дела за прашник, два седишта
главчине точкова и труп или средишњи део осовине. На следећој слици
приказана је унифицирана осовина у обрађеном стању и то лева половина
за клизна, а десна за котрљајућа лежишта.

Димензије и делови колске осовине

Рукавац за клизно и котрљајно лежиште
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Димензије колске осовине и точкова

4.2.2. ТОЧКОВИ
Постоји више различитих начина извођења точкова колског склопа,
који се могу поделити према изради и облику и то на оне на које се не
навлачи обруч и на оне на које се навлачи обруч. У точкове без обруча сврставају се Грифин и моноблок точкови, а у точкове са обручом спадају
звездасти, пуни или плочасти, лако и мали, померљиви на осовини,
огибљени гумом.

Пресек неких врста точкова
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Точкови без обруча:
- Грифин точкови су точкови који се више не употребљавају у међународном саобраћају, јер је максимална дозвољена брзина трчања 60
km/h, али се код неких цистерни и кола добијених још после другог
светског рата налазе у употреби.
- Моноблок точак је точак израђен из једног дела ваљањем челика у
топлом стању и има много предности
у односу на точак с обручем, због
чега се све више примењује, посебно
на возилима за велике брзине. Сигурнији су у експлоатацији, јер нема
опасности од пуцања и спадања
обруча, могу се знатно више трошити и лакши су од точкова с обручем,
па су и возила лакша. Међутим,
њихова примена је скупља јер се
након истрошења мора мењати цео
точак. На колску осовину (3) се навлачи помоћу пресе, а скида довођењем уља из хидрауличке пресе под
високим притиском (око 1000 бара)
између додирних површина осовине
и тела точка преко одговарајућег
прикључка (2) на точку.
Пресек моноблок точка (додати димензије!!!)
Точкови с обручом:
Точкови с обручом састоје се од тела точка (1),
обруча (4) и сигурносног прстена (3). Обруч се на
тело точка навлачи након што се претходно загреје
на температуру 250-300оС, а након тога се хлађењем
између обруча и тела точка ствара чврсти спој који
осигурава сигуран рад точка током експло-атације.
Точкови се на осовину навлаче на исти начин као
што се то чини код точкова без обруча. При дужем
кочењу обруч се загрева, што може довести до
слабљења споја с телом точка, а да би се спречило
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спадање обруча с тела точка уграђује се сигурносни прстен. Основна
предност точова са обручом огледа се у могућности замене само обруча
точка након истрошења, чиме се штеди у материјалу и трошковима
одржавања. Током времена користило се више врста точкова с обручом,
као што су:
- звездасти точкови је први точак на који је навучен обруч и данас се
могу видети само код парних локомотива и старијих кола. Састоје се
од главчине, паока и наплатка. У почетку су паоци спајани са главчином и наплатком ковањем, а касније ливењем.
- пуни или плочасти точкови се израђују ливењем, а најчешће ваљањем у топлом стању помоћу профилисаних ваљака. Састоје се од
главчине, тела точка и наплатка.Тело точка је извијено, чиме се постиже већа еластичност точка. Спољашњи пречник пуног нормалног
точка је 840 mm.
- лаки челични точкови се употребљавају код возила код којих се
жели смањити сопствена тежина (лака моторна возила и њихове приколице) како би могла да се експлоатишу и на колосецима код којих
је дозвољени осовински притисак мали. Употребом шупљих осовина
и танких обруча може се постићи смањење тежине осовинског склопа и до 50%. Точкови се израђују пресовањем.
- мањи и мали точкови су се до пре 30 година сматрали нормалним
точковима и то су тзв. метарски точкови. Пречник ових точкова на
кругу котрљања је 1000 mm, док је пречник самог точка (наплатак)
око 840 mm. Данас се уграђују као точкови код путничких кола пречника 950 и 920 mm. Међутим, код возила код којих се жели смањити
висина ради уклапања у габаритне мере уграђују се мањи точкови
чији пречници у кругу котрљања износе око 800 mm, па и мање.
Употребом тањих обруча на оваквим точковима може се постићи
још веће смањење висине возила. Век трајања обруча, као и осовинског лежишта је мањи него код нормалног осовинског склопа.
- померљиви точкови на осовини – на местима где са широког колосека треба прећи на нормални и обрнуто, а ради лакшег даљег одвијања саобраћаја постоје различита решења. Код путничких кола путници или прелазе из једног у други воз или се врши замена осовинских склопова или обртних постоља, што се обавља веома брзо (15ак минута). Међутим, код теретних кола овај проблем је
компликованији, како због разноврсности товара, јер поједине мате-
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рије нису погодне за претовар, тако и због количине и димен-зија.
Као најбоље решење овог проблема показало се најбољим при-мена
померљивих точкова на осовини. Померање точкова се врши помоћу
тзв. навоза, на којем точкови својим венцима наилазе на олучасте
шине код којих се ширина мења. Услед дејства аксијалних сила на
точкове долази до померања точкова на потребан међусобни размак.
Kолски склопови с главним лежајевима чине неогибљене масе које
кретањем по шинама на спојевима и неравнинама с великим вертикалним
убрзањима стварају динамичке силе које знатно оптерећују горњи строј
пруге и надградњу возила. Да би се смањила динамичка оптерећења и
вибрације, могу се користити точкови с еластичним елементима (слика
доле лево). Тело точка (4) се преко гумених елемената (5), плоче (1), вијака
(2) и наплатка (3) веже с обручем точка (6). Гумени елементи знатно
смањују неогибљене масе (75 – 80 %), побољшавају адхезијска својства
точка, смањују вертикална убрзања и буку (20 – 30 %). Недостатак таквог
начина извођења точка представља повећани отпор вожње и висока цена.
Због унутрашњег трења гумених елемената и између тих елемената и
металних делова точка ствара се топлота којом се ти елементи загревају. За
хлађење тих делова користи се природна циркулација ваздуха кроз предвиђене отворе како то на слици показују стрелице. Нешто другачије и
једноставније решење точкова с гуменим умецима приказано је на
слици доле десно. Између тела точка (4) и обруча точка (1) уграђени су
гумени елементи (2). Учвршћење и осигурање споја остварује се посебним
прстеном (3). Такав точак нешто је једноставније конструкције, а осигурава иста својства као што су наведена у претходном случају.
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4.2.3. КУЋИШТА ЛЕЖИШТА
4.2.3.1. ПОЈАМ И НАМЕНА КУЋИШТА ЛЕЖИШТА
Лежајеви осовинских склопова спадају међу најодговорније елементе
трчећег строја железничких возила. У току експлоатације, ови машински
елементи изложени су веома интензивним оптерећењима и од њихове поузданости зависи, не само поузданост осовинског склопа, већ индиректно и
читавог воза. Лежајеви су смештени у одговарајућа кућишта преко којих се
врши пренос оптерећења на рукавце осовине и ограничава подужно и
попречно померање осовинских склопова. Кућиште треба да заштити рукавце од оштећења и прљавштине, да одозго преко носећих гибњева прими
сав терет и пренесе га на осовински склоп, прими лежиште са свим потребним елементима за подмазивање (мазалице), да прими мазиво и да га
сачува од расипања, спречи улазак
воде и прашине, као и да води
осовински склоп по колосеку. Поред
тога, кућиште је оптерећено накнадним оптерећењима у току трчања
кола, која се јављају на саставима
шина, скретницама, уласком воза у
кривину колосека и сл. Елементи
улежиштења се по правилу налазе са
спољашње стране точкова осовинских склопова (слика лево).
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4.2.3.2. ВРСТЕ КУЋИШТА ЛЕЖИШТА
Према врсти лежишта разликују се две врсте кућишта лежишта:
- кућишта за клизна лежишта и
- кућишта за котрљајна лежишта.
Према конструкцији кућишта за клизна лежишта могу бити једноделна
и дводелна, док се за котрљајна лежишта израђују једноделна кућишта.
Кућишта са клизним лежиштима израђују се од ливеног челика, а
ретко ковањем. Кућиште обезбеђује правилно вођење осовинског склопа, а
тиме и мирно трчање кола. Према начину подмазивања разликују се кућишта са подмазивањем помоћу јастучића и кућишта с аутоматским подмазивањем помоћу пропелера. Аутоматско подмазивање захтева квалитетније
мазиво, али је ради тога ређе периодично подмазивање. Интензитет подмазивања зависи од брзине кретања воза, што је предност овог начина подмазивања, док је лоша страна чест квар пропелера.
Кућишта са котрљајним лежиштима почела су се примењивати још
пре 120 година и то са уграђеним кугличним лежајевима, да би се након
тога прешло на примену ваљкастих. Током времена настало је више решења са ваљкастим лежиштима и велики број произвођача тих лежишта, а
најдуже се задржало решење са дворедним цилиндричним ваљцима, који
се и данас масовно примењује. Kод савремених типова железничких возила користе се искључиво котрљајни лежајеви, дефинисани и стандардизовани од стране UIC, док се
клизни лежајеви могу срести
само код старијих возила која се
мање користе у комерцијалном
железничком саобраћају. Постоји више различитих конструктивних решења улежиштења
која углавном зависе од типа
железничког возила. Међутим,
важно је нагласити да се сва
решења базирају на сличном
концепту.
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4.2.3.2 ОСОВИНСКА ЛЕЖИШТА
Осовинска лежишта као непокретни елементи имају основни задатак
да се у њима обрћу рукавци осовина при кретању кола. Рукавци носе на
себи, заједно са мазалицама и лежиштима, целокупан терет кола. Према
томе имају задатак да приме вертикалне силе одозго од сандука кола, као и
ударе одоздо од колосека, а у извесним моментима на њих делују и хоризонталне силе од кочнице, убрзања и успорења кола, као и аксијалне силе.
Због свега тога, лежишта морају да омогуће лако, стално и сигурно трчање
кола у току експлоатације уз мали утрошак мазива. Последице квара
лежишта могу да буду катастрофал-не, а узроци отказа лежа-јева
осовинских склопова су многобројни. Неки од њих су: грешке у материјалу елемената лежаја; гре-шке у производњи елеме-ната лежаја; грешке у
геометрији појединачних елемената лежаја или целокупног склопа лежаја;
неправилно склапање и монтажа лежаја; неправилно подмазивање у виду
недостатка мазива, вишка мазива или неадекватног мазива; пролазак
електричне струје; утицај влаге; утицај прашине; утицај механичких
нечистоћа, итд. У највећем броју случајева то за последицу има отказ
лежаја и исклизнуће, не само датог железничког возила, већ и великог дела
композиције. Овакве ситуације су изузетно честе и нарочито су
карактеристичне за теретне вагоне који се користе у екстремним условима
експлоатације. Један од карактеристичних примера су вагони који служе за
транспорт угља у термоелектранама. На слици горе су приказане
последице отказа лежаја једног осовинског склопа.
Како је већ наведено, лежишта могу бити клизна и котрљајна
(ваљкаста).

Клизна лежишта
Почела су да се примењују већ код самог почетка грађења железничких кола, као елементи по којима се клизају (обрћу) рукавци осовина.
Усађују се изнутра у горњи део кућишта. Састоје се од шкољке (шоље) у
којој се налази наливена легура метала лежаја. Још увек се налазе у
експлоатацији код старијих типова кола. Пресек једног типа клизног
лежишта приказан је на следећој слици:
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Лежиште са слике спада у једноделно клизно лежиште, са
релативно малом потрошњом
мазива. У доњем делу налази се
лимена посуда за мазиво, а испред рукавца постељица са јастуком и опругом. Спреда је
заптивена поклопцем са 4 завртња, а на њему је отвор за доливање и контролу стања уља. На
задњој страни има џеп за котур
за прашење, а одозго се налази
жлеб у који улази чеп опасача
носећег гибња, док са обе бочне
стране једно вертикално ребро, које служи за вођење слога.

Котрљајна – ваљкаста лежишта
У циљу проналажења решења за истовремену примену лежишта како за
путничка, тако и за теретна кола, настало је унифицирано UIC котрљајноваљкасто лежиште осовинског склопа за нормалну ширину колосека, које
је приказано на слици:
1 – тело кућишта, 2 – чаура за
центрирање опруга, 3 – поклопац кућушта, 4 – завртањ, 5 –
подлошка, 6 – гумена заптивка, 7 – лавиринтски прстен, 8
– филцани заптивач, 9 – цилиндрично-ваљкасти
лежај
WJ, 10 – цилиндрично-ваљкасти лежај WJР, 11 – рукавац
осовине, 12 – сигурносна навртка, 13 – осигурач, 14 – еластична подлошка, 15 – завртањ.
Унутрашњи прстен лежаја напресован је на рукавац осовине и обрће
се заједно са њим. Kућиште се преко својих унутрашњих површина ослања
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на спољашњи прстен. Обртање осовине омогућавају цилиндрични ваљци
који се обрћу између спољашњих и унутрашњих прстенова лежаја. У току
експлоатације, лежајеви су изложени веома интензивним статичким и
динамичким оптерећењима која могу бити радијална и аксијална.
Радијална оптерећења зависе од укупне тежине железничког возила, удара
точкова о неравнине и саставе шина, интензитета подужних сила услед
кочења, итд. Аксијална оптерећења зависе од интензитета центрифугалних
сила при проласцима кроз кривине, начина вођења и закретања осовинског
склопа у кривинама, интензитета бочних сила које настају при вијугању
осовинског склопа, удара при преласку преко неравнина, скретница, итд.
Функционалност и квалитет рада целокупног склопа осовинског лежаја
зависи од функционалности и исправности рада сваког његовог дела,
укључујући и средство подмазивања. Kонтрола и одржавање лежајева
осовинских склопова дефинисани међународним стандардима (UIC, ЕN,
итд.), железничким регулативама, као и инструкцијама појединачних
произвођача.

4.3. ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (ЛИСНАТИ
ГИБЊЕВИ)
Системи ослањања су еластични механизми и елементи чији је задатак да све силе и моменте који се појављују између точкова и шина при
кретању возила пренесу на оквир или постоље уз што веће ублажавање
ударних оптерећења, као и обезбеђивање стабилности возила, посебно при
кретању у кривинама. Kретање возила по подлози изазива осцилације возила као и маса које су у или на возилу. Што су брзина кретања и маса возила
већа то су веће и осцилације. Због убрзања маса проузрокованих осцилацијама може доћи до прекида контакта точка са шином, а услед тога губи се и
могућност управљања и кочења и може довести до губитка стабилности
возила. Kод добро изведених система ослањања динамичке силе се у мањој
мери преносе на сандук вученог возила и путнике у путничком вагону,
тако да вожња неће изазвати умор и непријатност код путника приликом
вожње.
Систем ослањања је комплексан систем који се генерално састоји од
четири посебна система: механизма за вођење точкова, еластичних ослонаца, елемената пригушивања и стабилизатора.
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Задатак система за вођење точкова је да обезбеди што повољније
релативно кретање точкова у односу на оквир или постоље возила. Елементи система вођења точкова такође морају да обезбеде преношење хоризонталних сила и момената са точка на оквир или постоље возила.
Задатак еластичних ослонаца је да пренесу вертикалне силе на оквир
или постоље возила и да обезбеде што веће ублажавање приликом преноса
вертикалних сила, тј. да се ударна оптерећења смање у највећој могућој
мери. Еластични ослонци треба да заштите структуру возила од непријатних вертикалних померања и обртања око вертикалне и хоризонталне осе
возила. Еластични ослонци се изводе на неколико начина: као лиснате,
спиралне или торзионе опруге, гумено или гумено-метални еластични
елементи.

4.3.1. ГИБЊЕВИ – ЗАДАТАК И ВРСТЕ
Према прописима о градњи, сва железничка возила морају бити огибљена због веома важних задатака који су гибњевима намењени при кретању возила по колосеку и то:
- носећи гибњеви морају бити довољно јаки да би могли да приме сав
терет одозго, од постоља и сандука, товара или путника, и да га
пренесу даље до лежишта, осовинских склопова, односно обртних
постоља и шина;
- морају бити истовремено и еластични, како би могли да ублаже све
ударе и потресе који настају при кретању кола по колосеку због неравнина, спојева шина, скретница итд., а како не би штетно утицали
на кола и товар, односно путнике;
- морају да омогуће лакше и правилније постављање осовинских
склопова у кривинама према колосеку услед своје слободе кретања;
- морају да омогуће сигурнији прелаз кола при преласку из правца у
кривину и обрнуто својим притиском на точкове тако да су они увек
притиснути на шину;
- морају да смање буку насталу услед кретања возила по колосеку,
односно кретања метала по металу.
Гибњеви се углавном разликују према оптерећењу којег морају да поднесу. Оптерећење је код данашњих новограђених кола у веома широком
распону, а све у циљу да сопствена тежина кола буде што мања, а користан
терет што већи. Услед тога је веома тешко решити проблем огибљења при
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конструисању, а при томе конструктор мора да води рачуна и о висини одбојника како у празном тако и у товареном стању кола и да се уклопи у
граничне висине од 1065 до 980 односно 940 mm. Поред тога, мора се водити рачуна и о томе да неогибљене масе буду што мање. Све то се до недавно постизало уграђивањем челичних лиснатих и завојних гибњева, који,
поред много мана, имају и велику тежину, па се од недавно прешло на примену тзв. ваздушних и гумених гибњева. Дакле, према врсти материјала од
ког се израђују и како се називају, носећи гибњеви могу бити:
- челични,
- гумени и
- ваздушни.
Челични носећи гибњеви према изради и облику могу бити:
- лиснати,
- завојни и
- пужасти.
ЛИСНАТИ ГИБЊЕВИ
Лиснати гибњеви су, дакле, еластични елементи који се под дејством
силе савијају. Састоје се од више уздужних опруга (листова) правоугаоног
или елипсастог облика, а због оптерећења на савијање састоји се од више
листова различите дужине и различитог радијуса кривине, док се у циљу
смањења трења између листова постављају слојеви од пластике. Лиснати
гибњеви за теретна кола су краћи, али имају већи број листова, што доприноси већој носивости, док су гибњеви код путничких кола знатно дужи (до
2000 mm) са мањим бројем листова те је угибање веће а вожња удобнија.
Листови су направљени од ваљаних или вучених челичних трака које су
наслагане једна на другу. Листови гибња су осигурани помоћу централног
завртња (1) и стеге (2), како се не би уздужно померали један у односу на
други, а такође се обезбеђују да се листови не би померали бочно један у
односу на други. Главна предност лиснатих гибњева у односу на друга
решења је да омогућавају не само обављање функције еластичног ослонца,
већ могу да преносе уздужне силе (погонска и кочиона сила) на постоље
или рам возила. Због међусобног трења између појединачних листова,
лиснати гибањ такође обавља и функцију пригушног елемента. Лиснати
гибњеви су релативно јефтино, а истовремено поуздано и робусно решење.
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Лиснати гибњеви

Лиснати гибњеви на локомотиви
ЗАВОЈНЕ ОПРУГЕ
Спиралне (завојне) опруге су у потпуности истиснуле из употребе
лисна-те гибњеве како код путничких тако и код теретних кола. Предности
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спи-ралних опруга у односу на лиснате гибњеве су мања тежина, дужи век
трајања, одсуство трења, једноставнија конструкција, мања цена, лака
уградња и једноставније одржавање. Спиралне опруге се израђују од челичне жице кружног, квадратног, правоугаоног или елипсастог пресека истог
квалитета као и лиснати гибњеви и најчешће се користе као основни еластични ослонац. Када морају да носе већи терет, онда се примењују двоструке или троструке завојне опруге које се смештају једна у другу, као
што је приказано на слици. Један од проблема примене завојних опруга на
вученим возилима јесте повећавање осцилација, због чега се уз сваку групу
завојних опруга морају примењивати пригушивачи осцилација (амортизери). Такође, завојне опруге могу да примају силе искључиво у аксијалном правцу због чега се не користе за примање бочних и уздужних оптерећења. Због тога конструкције са спиралним опругама увек садрже уздужне
и попречне упорне споне које се једним крајем везују за доњи ослонац
опруге а другим делом за каросерију. На тај начин упорне полуге примају
на себе уздужна и попречна оптерећења, док спиралне опруге примају
вертикална оптерећења.

Пресек двоструких и примена завојних опруга

ГУМЕНЕ ОПРУГЕ
Гумене опруге се користе у разне сврхе и у разним димензијама на
возилима. Гума поседује добре карактеристике пригушивања осцилација и
вибрација, малу тежину, једноставну конструкцију и прихватљив век траја-
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ња. Израђују се често у комбинацији са пластичним и металним чаурама и
користе се за еластично спајање металних елемената система ослањања.
Осим тога су и одлични звучни изолатори.

ГУМЕНЕ ВАЗДУШНЕ ОПРУГЕ
Систем ваздушног огибљења је врста система огибљења са гуменом
ваздушном опругом као еластичним елементом. Тренутно, готово сва
вучена возила, посебно путничка имају системе ваздушног огибљења.
Возило са системом ваздушног огибљења може остварити аутоматско
подешавање положаја тела. Такође, то доводи до ниске природне
фреквенције, одличног ефекта пригушења и звучне изолације, што знатно
побољшава мекоћу и удобност седишта. У исто време, може ефикасно
заштитити само возило и транспорт прецизних инструмената и електричне
опреме у теретним колима, смањити учесталост одржавања и трошкове
одржавања, те продужити век трајања возила. Изглед неких делова
ваздушног огибљења са гуменим ваздушним елементима приказан је на
сликама:
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Гумене опруге су уствари ваздушни јастуци или душеци и могу бити
из 1, 2 или више обручева, а могу бити и издуженог облика подешени
према облику колевке, чиме се побољшава мирноћа хода кола. Дакле,
гумени јастуци су уствари утегнуте хармонике од гуме са унакрст
убаченом тканином и улошцима. Пречник јастука обично износи од 400600 mm.Између свака два обруча уграђен је прстенасти појас од челика
одређеног пречника. Гумени мех има и са горње и са доње стране заптивач
као челично дно са залепљеним обручом.
Ваздушне опруге најчешће се уграђују између постоља кола и обртних постоља, односно колевке. Највећа корист од ваздушних опруга је у
томе што им се особине не мењају било код празних или товарених кола.
Осим тога, могу се једноставно конструктивно извести да висина
одбојника и подова кола остане константна, упркос промењљивом оптерећењу кола.

4.4. ВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
Везни елементи су механички делови који служе за остваривање везе
трчећег строја са постољем кола, а у случају примене обртног постоља они
остварују везу између рама обртног постоља, односно колевке, и осовинских склопова. Поред тога, морају да омогуће правилно функционисање
носећих гибњева, као и њихово померање приликом уласка воза у кривину,
наиласка на састав шина, проласка преко скретница итд. Како постоји већи
број типова трчећег строја и обртног постоља, то су и везни елементи различити.
Код теретних кола у почетку су се примењивале тзв. осмице за везу
чапка и ока гибња помоћу сворњака осигураних расцепкама. Касније се за
везукористе стандардне двоструке правоугаоне карике са сворњацима и
зегеровим прстеновима (жабицама), што је приказано на слици:
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Према међународној UIC објави 571, сва двоосовинска теретна кола
морају бити изграђена са дугачким вешањем, односно са двоструким алкама и међуделовима. Само вешање и сви поједини делови вешања морају
одговарати утврђеним стандардним мерама (слика). Овако двоструко вешање омогућава лакше постављање осовинских склопова у кривинама,
смањује отпоре и хабања како обруча тако и делова који су подвргнути
трењу, посебно при већим брзинама.
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Код теретних кола са обртним постољима, с обзиром на расположиву
висину, изводи се једноструко вешање, али са дужим правоугаоним карикама, ради омогућавања лакшег рада носећих гибњева, односно слогова.
Код путничких двоосовинских кола примењују се овалне карике од
округлог гвожђа, док се код кола са обртним постољима користе вешалице
на навој. Карике се израђују пресовањем у калупима, а вешалице ковањем
и нарезивањем навоја.

Карика на путничким колима
Веза трчећи строј-постоље кола код четвороосовинских кола која
имају обртну шољу и колевку остварује се помоћу стожера који пролазе
кроз шољу, док код кола која немају шољу само кроз колевку.

V ОБРТНА ПОСТОЉА (8)
5.1. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ОБРТНИХ ПОСТОЉА
У тежњи за изградњом што дужих кола а ради превоза већег терета и
броја путника, у једном тренутку дошло се до границе која није дозвољавала даље повећање дужине кола уз примену само трчећег строја. Проблем
се решио уградњом обртних постоља, што је допринело следећем:
- дужина се могла и даље повећавати, а самим тим и њихова носивост;
- кола су постала способна за веће брзине трчања;
- кола су имала мирнији ход јер се обртно постоље могло прилагођавати колосеку;
- терет је распоређен на већи број осовина и др.
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5.2. ГЛАВНИ ДЕЛОВИ ОБРТНИХ ПОСТОЉА
Обртно постоље се састоји од:
- осовинског склопа,
- лежишта са мазалицом,
- еластичних елемената (гибњева),
- рама обртног постоља,
- обртне шоље,
- клизача и
- везних елемената.
Делови обртног постоља омогућавају потпуну слободу у хоризонталној
равни у односу на рам вагона, што дозвољава пролажење кроз кривине
малог радијуса и у исто време смањује отпоре на кретање. Обртно постоље
на слици састоји се од ливених бокова, који се ослањају на тулце (2),
савијених цилиндричних гипких опруга (3), на чије крајеве се ослања надгибањски носач (4), који се помера при деформацији опруге у вертикалној
равни у правцу бокова. Оптерећење од рама вагона прима надгибањски
носач преко ослонца (5). У случају настанка већих осцилација у
вагонском обртном постољу са
гипким опругама предвиђен је
фрикциони клин-амортизер (6),
који има улогу амортизера осцилација.

5.3. ПОДЕЛА ОБРТНИХ ПОСТОЉА
У циљу добијања што бољег решавања проблема и задатака које треба да обави обртно постоље настало је више врста постоља, која се могу
поделити према:
1. броју склопова у саставу обртног постоља на:
- двоосовинска,
- троосовинска,
- четвороосовинска и
- петоосовинска.
2. броју огибљења – код теретних кола обично је једно огибљење,
док је код путничких два и више система огибљења.
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3. према намени:
- обртна постоља за теретна кола и
- обртна постоља за путничка кола.

Дво-, тро- и четвороосовинско обртно постоље

5.3.1. ОБРТНА ПОСТОЉА ТЕРЕТНИХ КОЛА
Обртна постоља теретних кола су знатно једноставније конструкције
од конструкције постоља путничких кола. Пре него што се дошло до унифицираног UIC обртног постоља теретних кола, у употреби је било више
типова, која се могу поделити на:
- обртна постоља са решеткасрим носачима, које је релативно лагано,
једноставно и прегледно са најчешћим растојањем осовина од 2000
mm, са једним огибљењем од групе елиптичних лиснатих гибњева и
- обртно постоље од челичног лива, такође са једним огибљењем
оствареним разним комбинацијама гибњева (завојне опруге, кратки
лиснати гибњеви са завојним опругама и др.).
УНИФИЦИРАНА ОБРТНА ПОСТОЉА
Прво унифицирано обртно постоље је тзв. немачко обртно постоље.
Рам овог постоља израђен је од пресованих листова међусобно спојених
закивцима или заваривањем, које се преко ослонца као везних елемената
ослања на лиснате гибњеве. Размак осовина је 1800 или 2000 mm. Терет се
преноси преко овалне шоље. Даљом модификацијом унифицираног немачког постоља са дужим и јачим лиснатим гибњевима, дужим правоугаоним
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карикама као и реконструкцијом самог рама дошло се до обртног постоља
способног за брзине трчања до 120 km/h. Ово постоље је према препоруци
УИЦ-а било уграђивано у сва четвороосовинска кола док се није изградило
постоље типа Y25, са више подтипова (Y25A, Y25G, Y25Cs, Y25Ls1 и др.)

Изглед неких од првих унифицираних обртних постоља теретних кола
Обртно постоље Y25 (слика доле) је унифицирано француско обртно постоље са једним системом огибљења, које остварују завојне опруге
смештене код бочних страна улежиштења. Оно се код нас уграђује код
новијих теретних кола. Размак осовина је 1800 mm, а остале димензије се
могу видети на скици испод. Омогућавају брзине кретања теретних вагона
при осовинском притиску од 20 t до 120 km/h. Осовински притисак које
могу да поднесу износи и до 25 тона. Израђују се од стандардних ливених
или варених делова, што смањује њихову цену.

Обртно постоље Y25 (изглед и димензије)

Обртно постоље Y25 – новија производња Татравагонка
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5.3.2. ОБРТНА ПОСТОЉА ПУТНИЧКИХ КОЛА
Поред основних задатака које морају да испуне обртна постоља на
вученим возилима, обртна постоља путничких кола морају да задовоље и у
погледу веће брзине и бољег комфора путника. Због тога је током времена
настало више врста, која се према начину вођења улежиштења могу
поделити на:
- обртна постоља са клизним вођењем помоћу ножица и
- обртна постоља без вођења, која могу бити држачка и блоковска.
Такође, према броју система огибљења, обртна постоља путничких кола
могу бити са два, три или четири система огибљења. Делови једног обртног постоља путничких кола са два огибљења приказани су на следећој
слици:

Делови путничког вагона: 1 - носач кочионог диска са кочницом, 2 - Примарно
огибљење, 3 – Бочни носач, 4 – Обртна шоља, 5 – Оквир, 6 - Осовински
лежајеви, 7 – Секундарно огибљење, 8 – Амортизер секундарног огибљења.

5.3.2.1. ОГИБЉЕЊЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА
Огибљење путничких кола најчешће је двоструко, примарно и
секундарно.
ПРИМАРНО ОГИБЉЕЊЕ - Осни лежајеви повезани су с оквиром
обртног постоља преко примарних опруга. Раније су се користиле лиснати
гибњеви, сада углавном завојне опруге или гумене опруге. Носачи осовина
су вођени осовинама, које су причвршћене на оквир. Завојне опруге примарног огибљења обично су постављене вертикално, осим на Вегмановим
постољима (о томе после). Имају троугласте носаче осовина, на чијим се
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спољним угловима налазе лежајеви осовина. Унутрашњи углови су ротационо повезани са оквиром и причвршћени у горњим угловима хоризонтално постављеним на опруге оквира, како је приказано на сликама:

Примарно огибљење
СЕКУНДАРНО ОГИБЉЕЊЕ - Секундарно огибљење код путничких
вагона углавном се састоји од завојних опруга или ваздушних опруга.
Раније је секундарно огибљење извођено обично са лиснатим гибњевима.
Секундарно огибљење са флексибилним завојним опругама или ваздушним опругама такође може преузети бочно навођење обртног постоља и
његово окретање сандука кола, тако да је постоље са бочним клизачима
избачено.

Секундарно огибљење
За постоља с секундарним огибљењем колевка је попречни елемент
спојен опругама с оквиром постоља који подржава окретни део. Обртно
постоље са колевком може постићи веће углове закретања у односу на осу
кола, што је посебно важно у случају уских кривина.
Обртна шоља, која се још назива и окретна шкољка, повезује обртно
постоље са постољем и сандуком кола и обично преноси уздужне силе
између сандука и обртног постоља. Подлога се креће око вертикалне осе
формиране осовином. У већини случајева возило је додатно потпомогнуто
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бочним клизним плочама на постољу, али оне не преузимају никакве
уздужне или бочне силе.

Обртно постоље са колевком од лиснатих гибњева и обртна шоља
Пригушивачи вибрација (амортизери) спречавају прекомерно кретање делова у обртном постољу, као и постоља између сандука возила.
Опругама за лиснате гибњеве обично није потребно посебно пригушивање
вибрација, јер је њихово кретање већ пригушено трењем између листова.
За пригушивање вибрације вијцима или ваздушним опругама обично су
потребне додатне компоненте. Вагони са једноставним пригушивачима
користе се у возилима при већим брзинама, при томе примарно вешање
мора бити веома круто дизајнирано, а извлачење из оквира носача у односу
на сандук возила са роло пригушивачима омета синусоидно вођење да би
се постигла најнижа могућа фреквенција .

Пригушивачи вибрација (амортизери)
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5.3.2.2. ОСНОВНЕ ВРСТЕ ОБРТНИХ ПОСТОЉА
ПУТНИЧКИХ КОЛА
Као што је већ наведено, обртна постоља путничких кола могу бити
вођена са ножицама и без ножица. У првој категорији најпознатија су обртна постоља Герлиц за Х кола, а у другој категорији Вегман за Y кола и
Минден-Дајц за Z кола.
ОБРТНА ПОСТОЉА ГЕРЛИЦ (Görlitz)
Ово је немачко обртно постоље намењено за Х кола, а током претходних 100 година настало је више врста, која се могу поделити на:
- лаки герлиц са три огибљења – има 14 обичних еластичних елемената, тј. лиснатих гибњева под колевком, сложених у три система
огибљења. Сви гибњеви и елементи за вешање су постављени споља,
те су видљиви и лако приступачни. Међуосовинско растојање је 3600
mm.
- тешки са три огибљења – ово су веома робусна (јака) обртна постоља, те су погодна за тежа путничка кола чија сопствена тежина износи преко 42 тоне, јер су и сама кола тежине око 7,5 тона, док им је
размак осовина 3600 mm. Огибљење је изведено лиснатим
гибњевима (укупно 8) и завојним опругама (8 завојних опруга
смештених на крајевима мазаличних гибњева помоћу вешалица).
Почетно је пречник точка износио 950 mm, да би се касније смањио
на 920 mm и
- лаки и тешки герлиц са четири огибљења – претходно описана обртна постоља нису се показала погодним за брзине веће од 120 km/h.
Да би се то омогућило, а и ради постизања удобније вожње, убачено
је четврто огибљење, које прима на себе хоризонталне силе. Ово
обртно постоље има укупно 18 гибњева и то: 2 лисната гибња
смештена у кориту испод колевке, 4 лисната гибња на кућиштима
лежишта, 8 завојних опруга смештених на крајевима мазаличних
гибњева помоћу вешалица и 4 завојне опруге смештене на крајевима
лиснатих гибњева у колевци.
У претходних 30-так година настало је још неколико типова герлиц
обртних постоља са новијим системима огибљења, која омогућавају и
брзине кретања возила преко 200 km/h, а и даље се развијају.
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Лаки Герлиц – Изглед и
скица: 1 – подужни носач, 2 – колевкин гибањ, 3 – вешалице колевкиног гибња, 4 –
обртна шоља, 5 –
бочни клизачи, 6 –
завојне опруге, 7 –
гибњеви лежишта, 8 –
колевка
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Тешки Герлиц – Изгле и скица

Новији типови Герлица
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ОБРТНО ПОСТОЉЕ ВЕГМАН (Wegmann) – ГОША
Намењено је за Y путничка кола, а у свом производном асортиману
има га и фабрика вагона „ГОША“ из Смедеревске Паланке. Ово обртно постоље спада у обртна постоља без ножица и карактеристично је по томе
што нема обртну шољу, али зато има велике бочне клизаче на којима лежи
кош кола. Лако га је препознати јер је једино обртно постоље које изнад
рама постоља има четири водоравно постављене спиралне опруге, по две
са сваке бочне стране. Приликом прегледа треба обратити пажњу на вешалице, исправност опруга испод колевке и изнад рама постоља. Изглед и
скица приказани су на сликама:

Изглед и попречни пресеци Вегман обртног постоља

ОБРТНО ПОСТОЉЕ МИНДЕН-ДАЈЦ
Ово је, такође, немачко обртно постоље без ножица и спада у групу
држачких постоља, јер су лежишта повезана са чеоном страном рама
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постоља помоћу челичних пљоснатих држача, тзв. ленкера. Врло је прегледно, лако по својој тежини и лако за преглед. Имају обртну шољу и
подешавајуће графитне клизаче, као и два огибљења остварена помоћу
завојних опруга. Осим тога, има још шест пригушивача осцилација (амортизера), од којих су четири постављена изнад лежишта, а два косо, под
углом, код колевке. Способна су за брзине и преко 160 km/h, те су код нас
уграђена код салонских и Z кола. Током времена је претрпело више модификација, а између осталог уграђени су и ваздушни гибњеви бочно на
колевци. Приликом прегледа посебно треба обратити пажњу на држаче,
који се у редовном одржавању испитују ултразвучним уређајима. Након
1979. године настало је неколико подтипова ових постоља серије 52, која је
претрпела више значајних измена, а све у циљу обезбеђивања већих брзина
и веће удобности путника, тако да и маса обртних постоља варира од 6,2-7
тона. Због позитивних искустава током тест вожње, Минден Дајц обртна
постоља се израђују са међуосовинским растојањем од 2500 mm. То су
постоља МD 530 и имају дужину 3480 mm и ширину од 2800 mm. У конструкцији је било важно учинити постоље довољно компактним да не
наруши аеродинамички изглед сандука кола. Пречник точкова је 920 мм и
смањује се у раду до 860 мм. Може да се креће брзином 280 km/h.

Обртно постоље Минден-Дајц MD522 (горе) и старији тип (испод)
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Минден-Дајц MD523 на колима немачких железница
Треба споменути и обртно постоље „Калака“, мађарске производње, заступљено код старијих путничких кола. Постоље има вођице лежишта као клизне, двоструко косо. Клизачи су од месинганог челика и служе
као амортизери по принципу трења. Постоље је конструисано за брзине
возила до 140 km/h и омогућава удобну вожњу када је исправно регулисано. Пречник точкова је 970 mm, а тежина постоља 5 тона.
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VI ПОСТОЉЕ КОЛА (4)
6.1. УЛОГА И ЗНАЧАЈ
Постоље кола представља један гвоздени рам повезан у целину од
разних носача, чија је основна улога да повеже све делове и носи кош и
терет кола, као и скелет и оплату сандука кола, те пренесе вучну и кочну
силу. Налази се на обртном постољу и представља слободноносећу конструкцију. Често се назива шасија кола. Код кола код којих терет носи
искључиво постоље, оно се може сматрати као равна греда са два ослонца
и два препуста, оптерећена најчешће континуалним оптерећењем. Због
тога мора да буде довољно издржљиво, јер оно не прима само вертикалне
силе од тежине сандука и терета или путника, него и велике чеоне силе
које се преносе преко одбојника на грудне греде, односно на постоље.
Изглед једног постоља кола приказан је на слици:

У основи, постоље је гвоздени рам који повезује разне носаче у једну
целину. Међусобно повезивање елемената постоља раније је било извођено
помоћу везних плоча или комада угаоника са закивцима, а данас се спајају
електролучним заваривањем. Први начин има доста мана: постоље је знатно теже, бушењем се слабе носачи, око рупа настају напрснућа и ствара
корозија и поред бојења. Код другог начина спајања, постоље је лакше,
отпорније и прегледније. Начин повезивања зависи од намене, врсте кола и
конструкције.
Бочни носачи могу бити ливени из челичног лива или састављени од
штапова пљоснатог челика. Постоље кола на чеоним спољашњим странама
опремљена су еластичним одбојницима и аутоматским квачилима.
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6.2. ПОСТОЉЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА
Постоље једних двоосовинских теретних кола приказано је на слици:

Постоље теретних кола: 1 – грудне греде, 2 – главни подужни носачи, 3 –
средњи подужни међуносачи, 4 – попречни међуносачи, 5 – косници, 6 –
носач чеоне странице, 7 – носач кочног цилиндра, 8 – везне плоче, 9 –
подножници, 10 – потпоре (конзоле), 11 – чеони стубови, 12 – рукохвати
за квачиоца, 13 – ножице, 14 – ваздушни вод, 15 – ступице.
Сви носачи постоља кола приказани на слици некада су били израђивани од тврдог дрвета, најчешће од храстовине. Сада се највише примењују разни ваљани профили, а од недавно (30 год.) ради олакшања кола савијени од лима. Некада су за главне подужне носаче дужих кола били коришћени врло високи профили, чак и до 30 cm, па се прешло на профиле U20
са тзв. распињачама (слика доле), било само испод подужних носача или
као просторна распињача (слика доле лево).
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6.3. ПОСТОЉЕ ПУТНИЧКИХ КОЛА
Постоље четвороосовинских путничких кола са деловима приказано
је на слици:

Постоље путничких кола: 1 – чеони носач, 2 – главни попречни носач,
3 – подужни носач, 4 – попречни носачи, 5 – носач вучних справа,
6 – предњи подужни носач, 7 – дијагонална веза, 8 – везни чворни лимови,
9 – кутијасти попречни носачи.
Код путничких 4-осовинских кола, поред других носача, уграђена су
и два главна попречна веома јака носача (2) на која се преноси целокупан
терет одозго од сандука преко обртних шоља и наслања на бочне клизаче.
У чеоном делу постоља, поред дијагоналних учвршћења, данас се
примењују чворни хоризонтални лимови и то у оба појаса, која се уграђују
заваривањем и на тај начин постижу лагане, али веома отпорне просторне
конструкције.
При градњи нових постоља путничких кола све више се примењују
разни савијени врло отпорни профили, уместо тежих од ваљаног гвожђа.
Тако се за главне подужне и неке попречне међуносаче примењују тзв.
кутијасти затворени носачи правоугаоног пресека, који поред лакоће дају
врло велику отпорност.
За подове путничких кола сада се примењује релативно лаган и танак
таласасти лим, који се заварује за носаче постоља. На тај начин он добро
прихвата подужне силе које долазе од одбојника.
Код појединих старијих типова путничких кола, такође су се уграђивале распињаче. Сва нова путничка и теретна кола израђују се у чеоном
делу тако да могу да приме уређај новог аутоматског квачила, с обзиром на
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његов габарит и на много веће вучне и одбојне силе, како је прика-зано на
сликама:

Положаји одбојника код два типа путничких кола
При изради нових кола, као и при вршењу ревизиа, веома је важна
контрола мера, тзв. унакрсних мера постоља, које играју веома важну улогу у погледу безбедног и сигурног трчања кола. Основно је да мора постојати паралелност осовина. Тачке за унакрсно мерење означене су на носачима изнад ножица.

VII САНДУК КОЛА (4)
7.1. УЛОГА И ЗНАЧАЈ САНДУКА КОЛА
Сандук кола представља елемент кола који је постављен на постоље
кола и служи за спречавање растурања и испадања терета из отворених
теретних кола, односно да заштити путнике и терет од атмосферских утицаја код путничких и теретних затворених кола. Поред тога, у последње
време граде се такве конструкције путничких кола које могу да приме
известан део терета на себе као и да приме хоризонталне силе које се јављају у току саобраћаја. С обзиром на различите улоге сандука путничких и
теретних кола, њихове конструкције се умногоме разликују.

7.2. САНДУК ПУТНИЧКИХ КОЛА
7.2.1. КОНСТРУКТИВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
При изградњи сандука путничких кола тежи се таквој конструкцији
која омогућава веће брзине кретања и већу удобност путника у току вожPage
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ње. Због тога се све више израђују од лаких метала, чиме се смањује тежина кола, те омогућава повећање брзине уз мањи утрошак погонске енергије. Такође, ради повећања удобности путника, уграђују се такви елементи
који доприносе том циљу. Током времена настало је више типова скелета
кола, као што су насађени, самоносећи и слободноносећи. Приказ самоносећег колског сандука са врстама профилисаних елемената од којих су
изграђена дат је на слици лево:

Самоносећи колски сандук (лево) и лака конструкција кола (десно)

7.2.2. САСТАВНИ ДЕЛОВИ КОЛСКОГ САНДУКА
На једном колском сандуку путничких кола разликују се: кров, бочне
стране, чеоне стране и под, са свим додатним елементима. Изглед сандука
кола типа Y дат је на слици:
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ПОД КОЛА израђен је од профилисаног лима. Ради топлотне изолације са горње стране подног лима ставља се устњени плуто или стаклена
вуна, а преко тога панел плоча. Преко панел плоче, ради лакшег одржавања чистоће, стављен је пластични под или нека друга погодна подлога.
Под кола са унутрашње и спољашње стране приказан је на сликама:

На спољашњи оплатни лим набацује се азбестно влакно, ради
заштите од пожара, док је унутрашња оплата од шпер плоче преко које се
стављају плоче од пластичних материјала ради лакшег одржавања чистоће.
Између азбестног влакна и унутрашње оплате налази се ваздушни простор
који служи као топлотни изолатор.
УНУТРАШЊОСТ ПУТНИЧКИХ КОЛА разликује се по томе да
ли су у питању кола са одељцима или без одељака. Без обзира на врсту
увек се посебна пажња поклања изгледу и опреми ради што пријатнијег и
лакшег путовања. Зато се настоји да седишта буду што удобнија, да је
мањи број седишта и да им се углови наслона могу подешавати. Поред
тога, кола се опремају потребним уређајима и деловима који путнику могу
бити од користи, као што су погодне полице за смештај приручног пртљага, осветљење великог и ноћног за читање, клима-уређаји, прикључци за
лап-топ, апарат за бријање и интернет, озвучење, пепељаре, завесе, теписи
итд. Такође, зидови су украшени рекламним сликама и огледалима. У
новије време вагони имају сефове за сваког путника, телевизоре, кли-

му, а сточић у купеу може да се подигне и причврсти у вертикалном
положају. Такође, вагони имају и посебну зону с микроталасним пећницама и фрижидером. Тоалети у вагонима имају тушеве, аутоматске
славине, столове за повијање беба, папирне убрусе, дозере са сапуном итд.
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Унутрашњост купеа и тоалета нових руских путничких кола
У погледу безбедности путника и особља у сандуку кола веома
важну улогу играју ВРАТА, која се налазе на бочним странама (4 врата)
ради улаза и изласка путника, чеоним странама (2) ради прелаза из једних
кола у друга, те у сваком одељку. Конструисана су тако да не може да дође
до самоотварања, а могу и да се закључавају. Користе се различите конструкције са различитим начинима отварања и затварања и као једноделна
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и дводелна. Морају бити тако израђена да добро заптивају простор према
оплати кола како се не би губила топлота из кола.
Ради боље осветљености унутрашњости путничког простора у току
дана, као и могућности разгледања околине, уграђују се ПРОЗОРИ са
великим стакленим површинама и металним оквирима. За отварање прозора и стављање у одговарајући положај, те његово затварање користе се различити механизми од којих зависи и исправност прозора. Код неких кола,
ради топлотне изолације и боље заптивености, уграђују се дупли прозори
код којих је горња половина покретна док је доња непокретна (слиа доле).
Прозори се уграђују у свим одељцима, као и у ходнику путничких кола.

1 – притисни оквир, 2 – механизам прозора, 3 – тачно
подешавање, 4 – покретни
део, 5 – непокретни део, 6
– ручица, 7 – притискивач,
8 – затварач, 9 – кедер, 10
– осовиница, 11 – горњи
уређај завесе, 12 – завеса,
13 – доњи уређај завесе.

ХОДНИК путничких кола се налази са стране вагона из којег се улази у одељке. Дуж његове дужине, на супротној страни одељка, налазе се
прозори и грејна тела. На плафону целом дужином смештена су сијалична
места. Ради одржавања чистоће смештене су пепељаре, а код појединих типова кола налазе се и помоћна седишта.
СТЕПЕНИЦЕ за улаз и излаз путника морају бити јаке конструкције и исправне. Има их различитих конструкција и све се више тежи ка
изградњи кола која омогућавају лак улаз и излазак старијих особа и особа
са инвалидитетом.
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За прелазак из једних кола у друга обавезно се на чеоним странама
уграђују тзв. ПРЕЛАЗНИЦЕ, које могу бити отворене или затворене.
Отворене се састоје од прелазних мостова и ограда (гитера) са стране ради
безбедности путника и железничких радника и могу се још наћи код неких
старијих путничких и службених кола. Затворене прелазнице, поред
прелазних мостова имају још и хармоника или цевасте саставнице (слика
доле). Код новијих кола цевасте саставнице се израђују од гуме и то једна
одозго и по једна са сваке стране чела кола, односно прелазнице. Оне омогућавају продужење платформе кола за 150 mm од чела несабијених одбојника. Због њиховог ширег габарита изводе се угоднији, шири прелазни
мостови и шира чеона пролазна двострука помична врата. Пречник
гумених цеви је 370 mm, а дебљина гуменог платна 8 mm. Гума је тачно
одређене еластичности, односно тврдоће. Горња цев има кишну летву ради
одвођења воде. Гумене цеви не захтевају никакво међусобно повезивање,
јер је сасвим довољно само налегање суседних цеви једне на другу.

7.3. САНДУК ТЕРЕТНИХ КОЛА
Сандук теретних кола се битно разликује од сандука путничких кола
већ по својој намени и по саставним деловима. Такође се међусобно сандуци различитих типова теретних кола разликују. Саставни делови могу
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бити: бочне и чеоне странице, под, кров, врата, прозори, жалузине, отвори,
поклопци, заклопци итд. У основи, он се састоји од скелета и оплате.
Скелет сандука је једна врста рама који се састоји од угаоних и довратних
међустубова, венчаница, хоризонталних, попречних и подужних веза,
укрућења и кровних лукова. Склоп се повезује са оплатом у чврсту целину.

VIII ГЛАВНИ УРЕЂАЈИ
ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ КОЛА
(8)
Сва новосаграђена путничка и теретна кола која су намењена јавном
саобраћају, без обзира на намену и тип, морају имати следећа три основна
уређаја:
- тегљеничке уређаје,
- одбојничке уређаје и
- кочницу.
Осим тога, у обавезне уређаје путничких кола убрајају се још и систем
електричног осветљења, грејање, вентилација и санитарни уређаји (водовод и канализација).
НАПОМЕНА: У овом поглављу биће речи о тегљеничким уређајима, о
осталим у наредним поглављима, док се кочнице проучавају у посебном
предмету.
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8.1. ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈИ
Основни задатак сваког тегљеничког уређаја је да омогући међусобно
квачење возила. Преко овог уређаја преноси се вучна сила локомотиве од
кола до кола. Вучна сила је прилично велика те према прописима сви
тегљенички уређаји морају бити еластични (огибљени) и прописане издржљивости како не би дошло до прекида везе између возила, што би довело
до катастрофалних последица.
Еластичност ових уређаја остварује се уградњом гибњева. Оптерећење
уређаја зависи од тежине воза и успона, а ли се мора водити рачуна да не
пређе 300 kN за I квалитет, односно 250 kN за II квалитет тегљеничких
уређаја.
Уређаји се постављају у подужну осу кола и хоризонталну осу оба
одбојника. Према конструкцији деле се на:
- чеоне,
- продужне и
- комбиноване (одбојно-вучне).
Према начину квачења подељени су на:
- ручна,
- полуаутоматска и
- аутоматска квачила.

8.2. ОПИС ТЕГЉЕНИЧКИХ УРЕЂАЈА
Према стандардима, тегљенички уређаји који се уграђују у локомотиве, као и у кола новије градње морају да буду димензионисани за 1000
kN, а квачила за 850 kN. Потребна издржљивост квачила је мања како би
пре свега код њих дошло до раскида, јер се може употребити квачило са
других кола. У случају раскидања тегљеника возило се не може даље
користити.
КУКЕ
Израђују се ковањем у калупима одређених димензија. Ако су
квалитета 1000 kN морају носити ознаку „U“, што значи да су замењиве.
Маса куке износи око 20 kg. Изглед куке и димензије приказан је на
следећој слици:
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ЧЕОНИ ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈИ
Уграђују се на оним колима код којих се из конструктивних разлога
не могу уградити продужни, као што је то код двоспратних путничких и
теретних кола спуштеног пода, као и код кола велике дужине. Данас се код
свих нових 4-осовинских кола искључиво уграђује тегљеник са пужастим
опругама приказан на слици доле лево. Старије
решење приказано је на слици доле десно, на
којој се види да је оно у вези са одбојницима
преко тзв. ормана гибњева.

Новије решење чеоног уређаја је са прстенастим опругама, смештених у један цилиндар који се налази одмах иза грудне греде, а димензионисан је за силу од 470 kN (слика доле).
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ПРОДУЖНИ ТЕГЉЕНИЧКИ УРЕЂАЈ
Овај уређај се протеже дуж целих кола повезујући обе куке на челима кола, а причвршћен је за подужне међуносаче у средини постоља кола.
Еластични елемент је пужасти гибањ који ублажава трзаје и промене вучне
силе локомотиве у току вожње. Састоји се од:

2 куке (1),
3 тегљеника (један кратки и два
дуга –2),
еластичног елемента (9),
2 чеоне плоче,
4 шкољкасте спојнице (4),
2 квачила и других везних елемената.

КОМБИНОВАНИ УРЕЂАЈИ
Постоји више различитих конструктивних решења за квачење возила
која су истовремено и одбојници. У суштини они представљају различите
врсте квачила, као што су квачило на завртањ, полуаутоматско и аутоматско квачило.
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КВАЧИЛО НА ЗАВРТАЊ
Ово квачило је ручно квачило које се може регулисати (продужити и
скратити) помоћу завојног вретена и завртња. Квалитет материјала мора
бити означен на сваком делу, а ако је квачило за 850 t мора имати утиснуту
ознаку „U“. Основни делови су две вешалице (13), 2 навртке (4 и 8),
вретено (2) са левом и десном завојницом, копча (стремен – 1) и ручица (5)
за обртање вретена.

Квачило на завртањ
ПОЛУАУТОМАТСКО КВАЧИЛО
Ово квачило се аутоматски квачи са квачилом са суседних кола, а
ручно се раставља помоћу једне ручице са стране квачила. Раније се користило на шинобусима док га није заменило аутоматско квачило. Положаји
процеса квачења и отквачивања приказан је на следећим скицама:

а – основни положај, б – за време спајања, ц – спојено, д - разрешено
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Изглед полуаутоматског квачила приказан је на слици:

АУТОМАТСКА КВАЧИЛА
Аутоматска квачила морају да задовоље следеће услове:
- потпуно квачење два возила мора да се обави аутоматски и сигурно
при брзини налета од 1-15 km/h,
- појединачно расквачивање треба да је остварљиво ручно са обе
стране кола када су иста под извесном вучном силом,
- треба да су димензионисана тако да приме:
вучну силу истезања од
1500 kN
силу притиска
2000 kN
граничну еластичну вучну силу 750 kN
Ови услови говоре о томе да је преласком на аутоматско квачило омогућена вуча тежих возова. Такође, постигнуте су следеће предности:
- квачење је аутоматско, па самим тим и много брже,
- време ранжирања је због тога краће,
- обрт кола је краћи,
- смањен је број извршилаца око ранжирања,
- неутралисана је опасност за раднике при ранжирању,
- већа је сигурност у саобраћају,
- могуће је превлачење много тежих возова,
- повећана је пропусна моћ пруга.
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Аутоматска квачила која се најчешће користе су типа: Вилисон, SA-3 и
Уникуплер.

Вилисон аутоматско квачило

SA-3 аутоматско квачило – изглед и пресек

У последње време масовно се користе вишенаменска квачила
(МФЦ), која су „потпуно аутоматска“, као и електрички управљана квачила. Обе врсте све везе између шинских возила (механичких, ваздушних
кочница и електричних) остварују без људске интервенције, за разлику од
ранијих аутоматских квачила која су управљана механичким путем.
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Већина возова опремљених овим врстама квачила су вишеструке јединице,
посебно оне које се користе у операцијама масовног превоза.
Постоји неколико дизајна потпуно аутоматизираних квачила које се
користе широм света, као што су Шарфенберг, Тајтлок (користи се у
Великој Британији), Веџелок, Делнер (по изгледу сличне Шарфенберг
квачилима), БСИ квачило итд. Већина ових аутоматских квачила слични
су Шарфенбергу, али нису нужно компатибилни са њим. Изглед нових
квачила приказан је на следећим сликама:
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IX ОДБОЈНИЧКИ УРЕЂАЈ (4)
9.1. ЗАДАТАК И ВРСТЕ ОДБОЈНИКА
Одбојнички уређаји су уређаји који при трчању, а нарочито при
маневрисању кола примају све хоризонталне силе и ударе, ублажују их и
на тај начин штите кола од оштећења, товаре од померања, а путнике од
незгода. С обзиром на своју улогу, одбојници морају бити довољно еластични и издржљиви.
На вученим возилима уграђују се по два одбојника са чеоних страна
кола, како би се оптерећење које делује на њих и кола при међусобном
контакту (удару) боље распоредило. Њихово међусобно растојање код свих
кола износи 1750 mm, а висина од ГИШ варира и креће се од 940-1065 mm.
У последње време одбојнички уређаји се израђују у пару са аутоматским
квачилом и у том случају на чеоним странама кола поставља се по један
одбојник-квачило.
Током времена настао је велики број одбјника, који се према конструкцији деле на корпасте и чаурасте, а према еластичним елементима
могу бити са пужастим, прстенастим и гуменим опругама, односно хидраулички и пнеуматски.

9.2. ОПИС ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ОДБОЈНИКА
КОРПАСТИ ОДБОЈНИЦИ
Ове одбојнике налазимо код старијих 2-осовинских кола и код новограђених кола се не примењују.
Састављени су од:
- корпе,
- подложне плоче,
- пужастог гибња,
- руде,
- тањира и
- ударног прстена.
ЧАУРАСТИ ОДБОЈНИЦИ
Чаурасти одбојници су много издржљивији од корпастих, па се ређе
кваре. Еластични елементи ових одбојника могу бити:

Page
75

Мр. Драган Товаришић – ВУЧЕНА ВОЗИЛА - Трећи разред
- пужасти гибњеви (опруга) – одбојници са овим системом морају да
издрже силу од 160 kN при сабијању од 75 mm код 2-осовинских
теретних кола, односно 240 kN код 4-осовинских;
- прстенасте опруге – одбојник са прстенастом опругом мора да прими код свих теретних кола при сабијању од 75 mm силу од 350 kN, а
код путничких кола при сабијању од 110 mm силу од 320 kN. Овај
податак мора бити исписан на чаури одбојника. Цела опруга се
састоји из више прстенова поређаних редом један до другог са косим
додирним површинама. При дејству силе коносне додирне површине
клизају једна преко друге, при чему се спољашњи прстен шири, а
унутрашњи скупља. Ова опруга је уграђена у одбојник притиском од
10 kN.

Као варијанта чаурастих одбојника користе се одбојници са гуменим
опругама, који су показали веома добре резултате. Гумену опругу чини 12
гумених прстенова међусобно раздвојених лименим тањирима већег пречника. Под дејством силе гума се сабија и радијално шири и на тај начин је
ублажује. Максимална сила коју
овај одбојник прима је 215 kN.
Такође, постоје одбојници који
имају уграђене две гумене опруге, где пакет мањих гумених
прстенова прима мање силе, а кад
се одређена сила прекорачи ступа
у дејство мањи пакет већих
гумених прстенова.
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Одбојник са две гуме
ФРИКЦИОНИ ОДБОЈНИК СА ЗАВОЈНИМ ОПРУГАМА
Претходне врсте одбојника користе се како код теретних, тако и код
путничких кола. Међутим, силе
које делују на одбојник код теретних кола могу да буду много
веће, те се уграђују и неке друге
врсте одбојника. Један од таквих
је одбојник у комбинацији фрикције са двема завојним опругама.
У почетку дејства силе прво се
сабија унутрашња опруга, а затим
јача спољашња опруга. Принцип
рада и делови приказани су на
слици:
ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ ОДБОЈНИЦИ
Хидраулички одбојници раде на принципу хидрауличких амортизера, а израђују се и као хидрауличко-пнеуматски. При деловању силе на одбојник, предњи део се помера ка унутрашњости цилиндра и истискује уље
кроз вентил који помера клип, а овај сабија ваздух. Приликом престанка
дејства силе, ваздух почиње да се шири и обавља се обрнут процес.
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Међусобни положај вучно-одбојничких уређаја на челу кола приказан је на следећој слици:

Х ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ
ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТНИХ КОЛА
(8)
Вучена возила, поред свих до сада обрађених уређаја, имају још читав низ помоћних уређаја који омогућавају саобраћање током ноћи или у
време хладнијих периода, чиме се повећава комфор путника, односно код
појединих типова теретних возова омогућавају безбедан превоз лакокварљиве робе или робе која треба да се загрева.

10.1. УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ
Према прописима UIC-а и Упутству 256 ЖС, постројења и уређаји за
грејање гарнитура у возовима у међународном саобраћају морају бити исправни и спремни за грејање у току целе године. У возовима који саобра-
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ћају на пругама ЖС тај услов мора бити испуњен у периоду од 10. септембра до 15. маја, као и ван тог периода ако је температура нижа од +12 оС.
Температура у одељцима мора да обезбеди пријатан боравак путника и
особља које борави у колима. То значи да не сме бити ни превисока, јер би
исушивала ваздух и ометала нормално дисање, али ни прениска. Идеална
температура за боравак у колима је +20оС, са толеранцијом од +10%.
Према прописима UIC-a, сва кола почевши од 1.1.1971.године, морају бити
опремљена електричним системом за грејање, или пак комбинацијом електричног и парног грејања. Поред ове две врсте грејања, у прошлости се
користило и водено и ваздушно грејање, а у последње време се користе и
електрични клима уређаји.

10.1.1. ПАРНО ГРЕЈАЊЕ
Готово сва наша старија путничка кола имају уграђено ово грејање,
макар у комбинацији са другим врстама грејања. Настало је још у време
масовније примене парних локомотива и задржало се и након тога. За парно грејање треба да постоје следећи уређаји за:
- производњу паре (генератор паре),
- спровођење паре (главни вод паре, сабирни лонац, чеоне славине,
полуспојке итд.) и
- грејна тела у колима.
Према притиску паре са којим је пара улазила у грејна тела, разликују
се две врсте парног грејања:
- грејање са ниским притиском - притисак до 0,5 бара. Пред њега су се
постављали доста захтевни услови, због чега је настало више типова
(Хајново, Вестингхаусово, Курс, Лучић-Рони, Фридман, Пинч)
- грејање комбинацијом високог и ниског притиска – Давно избачено
из употребе као непрактично.
Према принципу грејања, системи парног грејања могу бити повратна,
односно проста (примери мађарски Курс и наш Лучић-Рони) и кружна,
односно циркулациона (примери аустријски Фридман и немачки Пинч).
ПАРНО ГРЕЈАЊЕ ФРИДМАН
Овај систем парног грејања спада у циркулациона грејања ниског
притиска. Постојало је више врста овог грејања, а шематски приказ типа
„F“ приказан је на следећој слици:
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Шема парног грејања Фридман типа „F“: A – Главни вод, B –
кондензациони лонац, C – вентил регулатора за пуштање паре, D – сисак,
E – вод за пуњење (напојни вод), F – славине (вентили) одељка за пуштање
паре у грејалице, G – Грејна тела, H – кондензни вод, J – спој напојног и
кондензног вода, K – одвајач, L – повратни вод, M – спољња цев регулатора, N – алуминијумска цев регулатора, R – кутија регулатора.
Из главног вода паре после отварања разводника пара прелази у
сабирни лонац, који прима кондензат из главног вода. Пара даље пролази
кроз сисак стварајући вакуум који кроз цевчицу повлачи топлу воду
(кондензат). Даље смеша паре и воде улази у регулатор, а одатле у напојни
вод, из напојног вода преко вентила у одељцима улази у грејна тела где се
ствара кондензат, Кондензат након тога улази у кондензни вод преко
колена и повратним водом одлази у регулатор, док се хладнија вода
испушта напоље преко одводњача. На тај начин је остварена веза и кружни
ток паре и воде.
Код нешто новијег типа Фридмановог грејања сваки одељак има свој
термостатички регулатор испод прозора. Овај тип парног грејања почео се
уграђивати у сва наша кола од 1961.године.

10.1.2. ГРЕЈАЊЕ ТОПЛОМ ВОДОМ
Ова грејања се изводе посебно за свака кола и независна су од топлотног извора за грејање воза, као што је то био случај за парно грејање воза
које је имало посебна кола за грејање воза. Грејна тела код грејања топлом
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водом нису била претерано загрејана, јер температура воде није прелазила
100оС. Овај систем је првобитно био уграђиван само у спаваћа и салон кола, а након тога и у остала. Постоје две групе грејања топлом водом:
- обична – могу бити са циркулационом пумпом или без ње. Кретање
воде кроз систем остварује се на основу разлика специфичних тежина хладне и топле воде. Како би систем био ефикаснији у погледу
циркулације воде уграђује се циркулациона пумпа.
- специјална – примери Вебасто и Хагенук.

Шема воденог грејања спаваћих кола
ВОДЕНО ГРЕЈАЊЕ ХАГЕНУК
Комплетан уређај овог грејања смештен је у средини кола, испод
постоља, а састоји се од котла и покретног дела са гориоником, сличног
Вебасто уређају. Вода се може загревати помоћу електричне енергије,
паром или лож-уљем, па кола са овим системом могу да се уврштавају у
све возове чија је вуча електрична, парна или дизел. Загрејана вода циркулише помоћу циркулационе пумпе.

10.1.3. ГРЕЈАЊЕ ТОПЛИМ ВАЗДУХОМ
Ово грејање почело се примењивати још пре другог светског рата, а
шема тог уређаја приказана је на слици:
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Комора – 1. Електрични грејач, 2. Парни грејач, 3. Вентилатор,
4. Електромотор, 5. Филтер, 6. Усисни канал, 7. Главни канал
загрејаног ваздуха, 8. Разводни канал, 9. и 10. Термостати
Код грејања са топлим оптицајним ваздухом комора за загревање
ваздуха, филтер и вентилатор налазе се испод кола. Из главног вода паре,
преко вентила пара улази у грејач. Електрични грејач је смештен поред
парног у комори за загревање ваздуха. Ваздух се узима кроз жалузине
поред прозора и спроводи у комору. Испод жалузина налази се клапна, а
преко ње ручица са два положаја: „Свеж“ и „Оптицајни ваздух“. Укључивањем прекидача на положај који означава грејање, вентилатор се неће
укључити у рад све док се грејно тело довољно не загреје, како се не би
удувао хладан ваздух. Оптицајни ваздух се користи при релативно ниским
спољашњим темепературама и приликом предгревања кола. Од грејања
топлим ваздухом захтева се да имају топлотну моћ 35 kW ради загревања
1800 m3/h ваздуха при спољашњој температури од – 10оС, а да загрејаност
одељка при томе буде +20оС. Регулисање загрејаности одељка може сам
путник да врши преко термостата кога може да постави у било који положај између „Хладно“ и „Топло“. Пре почетка грејања прекидач, односно
бирач напона мора да се постави у одговарајући положај.

1 – Главни канал,
2 – Довод топлог ваздуха кроз мрежу
3 – Улаз топлог ваздуха
4 – Сабирни канал
5 – Улаз свежег ваздуха
6 – Канал за ваздух
7 – Канал ка комори за загревање

Поред овог система ваздушног грејања, користе се и различити
системи за аутоматско грејање и проветравање.
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10.1.4. ЕЛЕКТРИЧНО ГРЕЈАЊЕ КОЛА
У почетку примене електричне вуче грејање је и даље било помоћу
паре, да би се након тога постепено прешло на електрично грејање кола
напоном 1000 V наизменичне струје, а након тога и 1500 V и 3000 V.
Према прописима UIC-a кола за међународни саобраћај морају имати
вишенапонско грејање како са наизменичном тако и једносмерном струјом,
због чега кола морају бити снабдевена ручним или аутоматским прекидачем-бирачем напона. Шема електричног грејања приказана је на следећој
слици:

Шема електричног грејања кола – 1. Главни локомотивски прекидач, 2.
Локомотивски трансформатор, 3. Осигурачи, 4. Мењач врсте струје, 5.
Утикачка кутија, 6. Спојни кабл, 7. Главни прекидач и осигурач, 8. Грејна
тела одељака, 9. Утикачка глава, EL – Електрична локомотива, В – кола
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Електрична енергија за грејање добија се из контактне мреже преко
пантографа локомотиве. Из трансформатора машиновођа може да грубо
регулише грејање воза у зависности од спољашње температуре. Преко проводног кабла испод локомотиве, спојница и кабла испод кола електрична
енергија долази у струјна кола грејних тела (грејалица) одељака, ходника и
тоалета.

НАПОМЕНА: Сви електрични уређаји (извори и потрошачи електричне енергије) на свим серијама путничких и теретних вучених возила,
са свим електричним шемама објашњени су у књизи „ЕЛЕКТРИЧНА
ОПРЕМА НА ВУЧЕНИМ ВОЗИЛИМА – Драган Товаришић“ у
издању Завода за уџбенике – Београд.

10.2. ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ КОЛА
Осветљење кола изведено је помоћу електричне енергије, а потрошачи (сијалице) електричну енергију добијају из батерија и електричног
генератора, те је независно од система за снабдевање из локомотиве.
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Генератор се налази испод кола и покреће га осовина преко каишника. Док
воз стоји или када је брзина кретања кола мања односно када је напон
генератора нижи од 24 V, систем електричног осветљења енергију добија
из акумулаторских батерија. Ради регулисања напона и пребацивања извора напајања уграђен је регулатор, који има следеће задатке да:
- склопком остварује везу између батерије и инсталације светљења и
при напону генератора од 24 V ову везу прекида, а остварује везу
генератор-осветљење,
- одржава сталан напон осветљења и
- омогући пуњење батерија.
Када генератор даје електричну енергију треба да је упаљена црвена
сијалица изнад ходничких врата при кретању воза. Ако то није случај кондуктер треба да главни прекидач постави у положај „1/2“. Регулатора има
више врста, а према њиховим именима назива се и осветљење кола. На разводној табли кола налазе се осигурачи и главни прекидач са положајима
„0“, L „1/2“ и „1“.
Према условима UIC-а у сва RIC кола уграђује се флуоресцентно осветљење наизменичне струје напона 220 V. Једносмерна струја напона 220 V
из батерија трансформише се помоћу турбо претварача у струју напона 24
V наизменичне струје, а затим се преко трансформатора напон подиже на
напон потребан за рад осветљења од 220 V, 50 Hz.
Поред овог осветљења у одељцима постоје изнад сваког седишта мале
светиљке за читање када
је велико светло одељка
угашено.
Такође, у тоалетима
постоје прикључци за апарат за бријање, а уколико је
тоалет заузет укључена је
жута или црвена светиљка изнад ходничких врата.

О ОВИМ И ОСТАЛИМ УРЕЂАЈИМА КОЈИ НИСУ ОВДЕ НАВЕДЕНИ
МНОГО ВИШЕ У КЊИЗИ КОЈА ЈЕ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНА!!!
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XI ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И НАТПИСИ
НА КОЛИМА (6)
С обзиром на намену и врсту, кола се разврставају на серије и подсерије, а за њихово означавање користе се словне и бројчане ознаке. Серије
представљају врсту и тип кола и означавају се великим словима латинице.
Подсерије представљају разлике (одступања) од редовних кола исте серије
у погледу извесних карактеристика или уграђених уређаја, с обзиром на
њихово коришћење, а исписују се малим словима латинице.
Разне железничке управе различито су обележавале исте серије и
подсерије кола. То је изазвало проблеме у међународном саобраћају. Да би
се решили ти проблеми, Међународна железничка унија је оформила комисију са задатком да изради упутства за јединствено обележавање кола свих
управа чланица UIC-a што је обелодањено у Објави број 438 од 1.7.1964.
године. Према тој објави, тадашња Заједница ЈЖ је донела упутства број 96
и 96а о преобележавању теретног и путничког возног парка ЈЖ.
Према наведеним упутствима и Објави UIC-а, сва кола морају бити
обележена словним и бројчаним ознакама, на основу којих се могу брзо и
тачно распознати. Бројчане ознаке састоје се од 12 цифара, које дају ближе
информације о карактеристикама кола и начину њихове употребе. Исписују се у групама као обележја, на бочним странама и подужним носачима
кола. Поред тога, путничка кола морају да имају и натписе и ознаке у унутрашњости кола. Облик и величина слова и бројева прописани су стандардом СЖС V0.007 и V0.008.

11.1. СЛОВНЕ И БРОЈЧАНЕ ОЗНАКЕ
ПУТНИЧКИХ КОЛА
Стандардом СРПС V0.008, чији је део усклађен са Објавом UIC-а
број 580 одређени су врста, облик, димензије, значење и распоред свих
спољашњих и унутрашњих натписа и ознака за све уређаје на путничким
колима. У унутрашњости кола ознаке и натписи распоређени су у
одељцима, ходницима, на разводној табли итд. Како има велики број натписа и ознака на путничким колима, то их овде нећемо све проучавати,
него само научити принцип означавања помоћу слова и бројки (о томе је
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било речи у другом поглављу). Распоред натписа и ознака на спољашњој
страни путничких кола приказан је на следећој слици:
Као што је познато, бројчане ознаке се састоје од дванаест цифара,
које су груписане у пет група и то:

Свако возило има свој јединствен број, који се мења само уколико је
нека од његових карактеристика промењена, односно уколико је возило
модификовано. Структура јединственог броја возила у зависности од врсте
возила, дата је у следећој табели:

Као што се из табеле види, јединствени број кола даје ближе податке
везане за:
1) интероперабилност;
2) државу где је возило регистровано;
3) имаоца возила;
4) техничке карактеристике возила.
Како је велики број ознака којима се кола означавају, нећемо се
бавити сваком појединачно. Прорачунавање контролног броја изводи се на
следећи начин:
1) бројеви у парним положајима у односу на основни број, бројећи
здесна, узимају се у сопственој вредности;
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2) бројеви у непарним положајима у односу на основни број, бројећи
здесна, множе се са два;
3) утврђује се збир цифара на парним положајима и свих цифара које
чине производе добијене на непарним положајима;
4) на збир из тачке 3. додаје се допуна која је потребна да би се тај
збир довео до пуне десетице - та допуна представља контролни број;
5) у случају да је збир из тачке 3. пуна десетица, онда је контролни
број 0.
ПРИМЕР:
Нека је основни број 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0
Фактор множења
21212121212
6 3 16 4 8 7 186 2 0 0
Збир: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52
Број јединица овог збира је 2. Допуна до пуне десетице је 8 и то је
контролни број.
Основни број, дакле, постаје јединствени број 33 84 44796 100-8.

11.2. СЛОВНЕ И БРОЈЧАНЕ ОЗНАКЕ
ТЕРЕТНИХ КОЛА
Према одредбама правилника RIV и објавама UIC-а број 437 и 438,
као и према српском стандарду СРПС, сва теретна кола ЖС морају имати
прописане натписе и ознаке. На следећим сликама дат је распоред места
натписа и ознака:
Као што је већ наведено у другом поглављу, ознака за идентификацију теретних кола састоји се из 4 дела:
- идентификација режима размене којем кола подлежу у међународном саобраћају;
- ознака железнице којој кола припадају или која је иста уврстила, ако
се ради о колима корисника превоза;
- експлоатационе карактеристике и
- број кола у серији.
Потпуном нумеричком обележавању одређеном за електронску обраду
података у вези проблема теретних кола додаје се једна контролна цифра.
Нумеричко обележавање састоји се од укупно 12 цифара, по следећем распореду:
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2 цифре за режим размене,
2 цифре за железницу сопственицу, односно железницу уврстиоца,
7 цифара (3+4) за податке о експлоатационим карактеристикама теретних кола и њиховог броја у серији
1 цифра за контролу индивидуалног броја.
Како је и овде велики број словних и бројчаних ознака, њихов преглед се може проучити у наведеним упутствима.

XII ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ
И ТЕРЕТНИХ КОЛА (4)
12.1. ЗАДАТАК И ОСНОВНА НАЧЕЛА
ОДРЖАВАЊА КОЛА
У току експлоатације вучених возила њихови делови се хабају. Делови који се троше преко одређених граница смањују способност возила за
рад и могу да проузрокују веће или мање кварове и да доведу у питање
економичност и сигурност возила. Да би се отклониле све неправилности у
раду, возила се повремено повлаче из саобраћаја, прегледају и оправљају.
Врсте, рокови и обим радова на одржавању вучних и вучених возила, као и
возила за железничке сврхе регулисан је Правилницима ЖС број 241 и 268.
Према тим правилницима, задатак одржавања је да железничка возила буду у исправном стању за сигуран, уредан и економичан рад у
експлоатацији. Одржавање има превентивни карактер, при чему се радови
одржавања унапред предвиђају у оквиру периодичних контролних прегледа и редовних поправака. Учесталост ових прегледа и поправака се одређује експериментално у зависности од времена које је возило провело у
експлоатацији, броја пређених километара возила или неког другог
прикладног критеријума. Редовно одржавање допуњује се извршењем
ванредних поправака када се за то укаже потреба.
Одржавање жељезничких возила, зависно од значаја и обима, врши
се у ремонтним радионицама, радионицама депоа, колским радионицама,
жељезничким станицама и градилиштима.
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Основна начела при организацији одржавања жељезничких возила
су:
- одредити врсту, учесталост и састав операција одржавања. Радови
на одржавању требају бити прилагођени стварним истрошењима и оштећењима делова, склопова и агрегата возила;
- придржавати се прописаних рокова и обима радова за поједине
врсте редовног одржавања;
- гарантовати квалитет за извршене радове при одржавању возила;
- трошити минимум радног времена и материјала за извршење радова
одржавања;
- осигурати правовремено потребне резервне делове за замену
истрошених, као и одређен број резервних склопова ради омогућења организовања поправака возила по систему агрегатне замене;
- при одржавању за замену истрошених и оштећених делова употребљавати само оргиналне делове или делове произведене, односно обновљене по овереној техничкој документацији и примљене од контролнопријемних органа ЖС.
- специјализовати ремонтне радионице за извршење редовних оправака одрећених серија возила, односно појединих склопова и уређаја;
- дати техничку документацију за одржавање у форми коју могу
извршиоци одржавања непосредно примењивати.

12.2. ВРСТЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ
МЕРА ОДРЖАВАЊА
Одржавање железничких возила може бити:
a) редовно, које се периодично понавља и унапред планира и
b) ванредно, које се обавља ради отклањања кварова, недостатака
или истрошења.
У редовно одржавање спадају:
a) стални надзор,
b) прање и чишћење,
в) дезинфекција, дезинсекција и дератизација (код путничких кола),
г) контролни прегледи,
д) редовни поправци.
У ванредно одржавање спадају:
а) ванредне поправке мањег обима,
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б) ванредне поправке већег обима,
в) прање, дезинфекција и дератизација (код теретних кола)
Стални надзор, прање и чишћење, дезинфекција, дезинсекција и
дератизација, контролни прегледи и ванредне оправке чине такозвано –
текуће одржавање.
Редовну оправку чине такозвано инвестиционо одржавање када се
улагањем у возило приликом поправка оно доводи у исправно техничко
стање, способно за редовно коришћење без већих интервенција до следеће
редовне оправке.
- Под прањем и чишћењем возила подразумева се одстрањивање
нечистоће са возила (споља и изнутра)
- Под сталним надзором возила подразумева се визуелни преглед
техничке исправности и снабдевености возила, који се обавља при
припреми возила за рад, током рада возила и по извршеном раду
возила.
- Под дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом кола подразумева се уништавање инфективних клица, бацила и бактерија, инсеката и штакора.
- Под контролним прегледима возила подразумевају се прегледи,
провере исправности рада и обављање одговарајућих подешавања
одређених делова, склопова, уређаја и агрегата возила, као и замена
неисправних дијелова, потрошних елемената и материјала, а према
количини радова прописаној за сваку врсту прегледа, врсту и серију
возила. Осим тога, приликом контролних прегледа обављају се и
одговарајућа чишћења и прања возила и њихових делова, склопова,
уређаја, агрегата и опреме.
- Под редовним оправкама возила подразумевају се прегледи, контроле и поправке свих или ограниченог броја делова, склопова, уређаја и агрегата у циљу довођења возила у прописано техничко стање
за дотичну врсту редовног поправка а према прописаној количини
радова за сваку врсту редовне оправке.
- Под ванредним оправкама подразумевају се оправке на појединим
деловима, склоповима, уређајима и агрегатима возила ради отклањања кварова (оштећења) насталих у експлоатацији, које је уочило
особље задужено за извршење сталног надзора и контролних прегледа, као и отклањање оштећења на возила насталих приликом ванредног догађаја (исклизнућа, судари, налијетања, окрзнућа, пожари,
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експлозије, раскинуће воза и сл.) у циљу остварења сигурности возила у експлоатацији. Вандредне оправке могу бити :
- мањег обима, при којима се возило посебно не искључује из експлоатације,
- већег обима, при којима се возило искључује из експлоатације.
- Под оштећењем возила подразумева се оштећење делова, склопова или уређаја возила које је настало услед хабања, деформација,
корозије, замора, услова рада, утовара и истовара робе.

12.3. РОКОВИ И ЦИКЛУСИ ОДРЖАВАЊА
Да би се редовне оправке могле обављати организовано, равномерно
и рационално, као и да би се радионице могле правовремено припремити
за брзо и квалитетно извршење оправке, унапред се израђују планови
редовних оправака возила (годишњи и квартални).
Циклуси и рокови појединих врста редовног одржавања начелно за
сва путничка и теретна кола приказују се графички у табелама и одређени
су у зависности од конструкције односно намене кола (2-осовинска или 4осовинска), врсте службе (међународни, унутрашњи, међуградски и локални саобраћај), највише дозвољене брзине кола итд. Могу да буду дневни,
недељни, петнаестодневни, месечни, двомесечни, тромесечни, полугодишњи, годишњи итд.
Пример циклуса и рокова контролних прегледа путничких кола дат
је на следећим сликама:
Врста контролних прегледа
Врста

П0

кола

П1

П3

Дани

2-ос.

1

-

90+10

4-ос.

1

30+10

-

*Ознаке П0, П1, П2 и П3 односе се на временски период и врсте радова који
се при томе предузимају.
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Пример циклуса и рокова редовних оправки и контролних прегледа
различитих врста теретних кола са котрљајним лежиштима и за брзине од

80-120 km/h дат је на следећој слици:
*Значење ознака:
МО – мале оправке,
ВО – велике оправке

КРАААААААААЈ!!!
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