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(57) Спосіб контролю технічного стану гальмівної
системи, який полягає в вимірі температур гальмі-
вних  колодок, їх запам'ятанні, визначенні по всій
сукупності заміряних даних температур гальмівних
колодок середньостатистичного значення темпе-
ратури і порівнянні виміряної температури кожної
гальмівної колодки з цим середньостатистичним
значенням, який відрізняється тим,  що виявля-
ються гальмівні підсистеми, гальмівні колодки яких
мають температуру, що відрізняється від згадано-
го середньостатистичного значення  в більшу або
меншу сторону на величину, більшу довірчого ін-
тервалу, який визначається для даного рухомого
складу в даний момент часу.

Винахід відноситься до галузі залізничного
транспорту, зокрема до контролю за технічним
станом гальмівної системи з колодковим гальму-
ванням рухомих одиниць.

Мета винаходу - підвищення точності контро-
лю технічного стану.

Відомий спосіб контролю перегріву буксового
вузла рухомої одиниці (United States Patent
№3872456, Mar. 18, 1975, кл. G08b 21/00, В 61k
9/06, "TWO-LEVEL MULTIPLEX ALARM MONITOR
FOR HOT BOX DETECTOR SYSTEM", Arthur J.
Glazar, Kings Park N.), який полягає в вимірі тем-
ператури букс в окремих точках шляху, запомято-
вуванні та порівнянні заміряної температури з по-
роговим значенням. Відомо, що при аварійному
стані вузла відбувається зростання температури
вузла понад критичне значення. Недоліком даного
способу є те , що значення порогової величини
заздалегідь визначене.

Також відомий пристрій для контролю перегрі-
ву об'єкту («Устройство для контроля перегрева
объекта», авторское свидетельство SU 1090607 А,
В 61 К 9/04; G 01 R 7/22, 30.07.82., опубл. 07.05.84.
Бюл.№17) в якому також пропонується реалізову-
вати контроль шляхом порівняння перегріву об'єк-
та з пороговим значенням і у випадку перевищен-
ня температури порогового значення робиться
висновок про пошкодження об'єкту.

Основним недоліком відомого способу є побу-
дова контролю шляхом порівняння температури
об'єкту з заданим пороговим значенням та прийн-
яття у відповідності до цього відповідного рішення
про його стан. Застосування даного способу для
контролю технічного стану гальмівної системи
ускладнено за тієї причини, що при колодковому
гальмуванні в залежності від його інтенсивності
відбувається нагрівання колодок до різних значень
температур. При цьому діапазон робочих темпе-
ратур досить значний.

Найбільш близьким за сукупністю ознак до за-
являемого способу є «Способ контроля нагрева
букс» (Авторское свидетельство SU 1368216 ΑΙ, В
61 К 9/04, 22.11.85., опубл. 23.01.88. Бюл.№3) який
полягає в вимірі абсолютної температури кожної
букси рухомого складу в заданій одній точці при
його проходженні, фіксуванні результатів вимірю-
вання, визначення по всій сукупності значень тем-
ператур букс середнього значення, що приймаєть-
ся в якості порогового, порівняння з цим
пороговим значенням температури кожної букси і
виявленні букс, абсолютна температура яких пе-
ревищує середнє значення температур букс.

Причини, які перешкоджають досягненню про-
тотипом при застосуванні його для реалізації кон-
тролю технічного стану гальмівної системи колод-
кового гальмування очікуваного технічного
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результату, полягають у тому, що при цьому не
виявляються колодки які не приймають,  або в не-
достатній мірі приймають участь у процесі гальму-
вання. Що в свою чергу приводить до переванта-
ження інших колодок, зношенню відповідних
колісних пар, та інших вузлів.

В основу винаходу поставлено задачу вдоско-
налення способу контролю технічного стану галь-
мівної системи рухомої одиниці при колодковому
гальмуванні, в якому шляхом введення додатко-
вих блоків досягається виявлення систем колод-
кового гальмування колісних пар створюване га-
льмівне зусилля яких не відповідає середньому
значенню гальмівного зусилля, що в цілому під-
вищує надійність системи гальмування рухомої
одиниці.

Поставлена задача досягається способом по-
рівняння температури кожної гальмівної колодки з
заданим значенням, який включає вимір абсолют-
ної температури кожної гальмівної колодки в зада-
ній одній точці при її проходженні, фіксуванні ре-
зультатів вимірювання, визначення по всій
сукупності значень температур колодок середньо-
го значення, що приймається в якості заданого,
порівнянні з цим заданим значенням температури
кожної гальмівної колодки, згідно винаходу при
перевищенні температури гальмівної колодки за-
даного значення на певну величину, або при зна-
ченні температури гальмівної колодки меншому
більш ніж задана на деяку величину відбувається
виявлення гальмівних систем, технічний стан яких
не відповідає заданому технічному рівню.

Введення нових відмінних ознак при взаємодії
з відомими ознаками забезпечують виявлення
нових технічних властивостей винаходу, зокрема
підвищення точності контролю технічного стану
гальмівної системи з колодковим гальмуванням
рухомих одиниць.

На Фіг.1 показана функціональна схема при-
строю, що реалізує спосіб контролю технічного
стану гальмівної системи рухомого складу при
колодковому гальмуванні.

Пристрій має телескопічний об'єктив 1, при-
ймач 2 інфрачервоного випромінювання, розташо-
ваний в фокусі об'єктиву,  ключовий елемент 3,
вхід якого підключено до приймача випромінюван-
ня 2, а управління - з виходом формувача 4 імпу-
льсів селекції, формувач 5, вхід якого підключено
до виходу ключового елементу 3, а один з виходів
- до першого входу блоку 6 визначення середньо-
статистичної температури гальмівних колодок, а
також довірчого інтервалу, другий вихід - до входу
блоку 7 затримки, блок 8 порівняння з визначення
признаку невідповідності технічних характеристик
гальмівної системи, один з входів якого підключе-
но до виходу блока 7 затримки, другий - до виходу
блоку 6, датчик температури оточуючого середо-
вища 9, вихід якого підключено до другого входу
блоку 6, рейкові датчики 10 проходження колісних
пар, з'єднані з входом формувача 4 імпульсів се-
лекції.

Рейкові датчики проходження колісних пар
встановлюються на бокових поверхнях рейки для
визначення напрямку та швидкості руху, номера
вісі колісної пари та відповідно гальмівної колодки.

Телескопічний об'єктив встановлюється поблизу
колії таким чином, щоб продовження оптичної вісі
об'єктиву співпадала з поверхнею гальмівних ко-
лодок рухомого складу.

Спосіб полягає в тому, що вимірюється в одній
точці проходження безконтактним способом абсо-
лютна температура всіх гальмівних колодок рухо-
мого складу після проведення рухомим складом
гальмування, а потім визначається середньо ста-
тистична температура букс рухомого складу і ви-
діляється номер гальмівної колодки, температура
якої відрізняється від середньостатистичної в бі-
льшу або меншу сторону на величину, більшу до-
вірчого інтервалу.

Перевищення температури гальмівної колодки
величини довірчого інтервалу або при температурі
нижчій від довірчого інтервалу вказує на наявність
несправностей в даній системі колодкового галь-
мування. Гальмівні системи, температура гальмів-
них колодок яких попадає в довірчий інтервал,
вважаються такими, технічний стан яких відпові-
дає технічним вимогам.

В запропонованому способі критерієм праце-
спроможності є середньо статистична температу-
ра гальмівної колодки і її довірчий інтервал, який
визначається для даного рухомого складу в даний
момент часу.

Пристрій працює наступним чином.
При проходженні колісної пари за рахунок сиг-

налів,  що поступають з датчиків 10, на виході фо-
рмувача 4 діє сигнал, що відкриває ключовий еле-
мент 3 на час «спостереження» об'єктивом
поверхні гальмівної колодки. Теплове випроміню-
вання від поверхні гальмівної колодки сприйма-
ється об'єктивом 1 і попадає на розташований в
фокусі об'єктиву приймач 2.

Ключовий елемент 3,  відкритий тільки на час
спостереження об'єктивом поверхні гальмівної
колодки, пропускає відповідний температурі пове-
рхні сигнал з приймача 2 на формувач 5. З його
виходу поступають сигнали, величина яких пропо-
рційна температурі гальмівних колодок, на блок 6
визначення порогу і на лінію блока 7 затримки. В
блоці 6 по всій сукупності виміряних температур
проводиться визначення середньостатистичної
температури гальмівних колодок, а також довірчо-
го інтервалу з врахуванням температури оточую-
чого середовища, сигнал відповідний якій поступає
з датчика температури 9. Довірчий інтервал при-
ймається в якості порогу відхилення температури
поверхні гальмівної колодки від середньостатис-
тичного значення. Час затримки, що визначається
блоком 7 встановлюється визначенням порогу в
блоці 6. В блоці 8 порівняння з визначення при-
знаку невідповідності технічних характеристик га-
льмівної системи визначається різниця між сигна-
лами відповідними середньостатистичним
значенням температури гальмівних колодок та
температурі даної гальмівної колодки. Переви-
щення цієї різниці на величину довірчого інтервалу
приводить до появи на виході блоку 8 сигналу про
те, що технічний стан гальмівної системи колодки
за даним номером не відповідає заданому техніч-
ному рівню по причині перевантаження. У випадку,
коли температура гальмівної колодки нижча від
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середньостатистичного значення температури
гальмівних колодок більше ніж на величину довір-
чого інтервалу, на виході блоку 8 сигналу про те,
що технічний стан гальмівної системи колодки за
даним номером не відповідає заданому технічно-
му рівню по причині недовантаження. В протилеж-
ному випадку, коли температура гальмівної колод-
ки не виходить за межі довірчого інтервалу,  на
виході блоку 8 з'являється сигнал про відповід-

ність технічного стан гальмівної системи колодки
за даним номером заданому технічному рівню.

Технічним результатом введення додаткових
блоків у відповідності до заявленого способу є
виявлення систем колодкового гальмування із
всієї сукупності відповідних систем даного рухомо-
го складу, технічний стан яких не забезпечує зада-
не гальмівне зусилля, що в цілому підвищує точ-
ність контролю технічного стану як окремих
гальмівних систем, так і всієї гальмівної системи.

Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 28 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601


