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 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предмет на настоящата инструкция са доставката, експлоатацията и ремонта 

на колооси и техните елементи предназначени за товарни вагони  на „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД. 

1.1 Названията на частите и детайлите на колоосите, са посочени в Приложение 

1. 

Названията на отделните части и размерите от повърхността на търкаляне, са 

посочени в Приложение 2. 

2. Всички предписания на настоящата инструкция се отнасят за колооси с 

бандажни, валцовани  и ковани колела, намиращи се в експлоатация, независимо от 

датата на производството и доставката им. 

3. (1) Новодоставените колооси трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 

13260. 

    (2) Колоосите в експлоатация трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 

15313  и Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на 

влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт. 

4. Предписанията на настоящата инструкция са задължителни за всички лица, 

заети с експлоатация  и ремонт  на колооси. 

 
II. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА НОВИ ВАГОННИ КОЛОСИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ 

ИМ 

 

 5. (1)  Техническите условия за производство и доставка на осите за колооси са 

посочени в  БДС EN 13261.  

     (2) Техническите условия за производство и доставка на валцовани или 

ковани дискове за бандажни колооси са посочени във фиш 812-1 на UIC. 

        Дисковете трябва да бъдат без ребра или спици, във вид на цели шайби. 

     (3) Техническите условия за производство и доставка на валцовани 

необработени бандажи от нелегирана валцована стомана са посочени във фиш 810-1 на 

UIC. 

     (4) Техническите условия за производство и доставка на нелегирана 

профилирана стомана за укрепителни пръстени са посочени във фиш 813 на UIC. 

     (5) Техническите условия за производство и доставка на колела са посочени в  

БДС EN 13262 и Общи технически условия „ОТУ 2 11/ІV”. 

 6. Техническите условия за производство и доставка на вагонни колооси са 

посочени в БДС EN 13260 и  фиш 813 на UIC. 

 6.1. Колоосите могат да бъдат с: 

 -валцовани колела; 

 -бандажни колела, съставени от валцовани или ковани дискове и валцовани 

бандажи. 

 - ковани колела. 
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 6.2. Осите на колоосите трябва да бъдат пригодени за монтаж на ролкови лагери, 

съгласно  БДС 4842-87 и фиш  510-1 на UIC. 

 6.3. Електрическото съпротивление на колоосите, измерено между 

повърхностите на търкаляне на двете колела, не трябва да надвишава 0,01 Ω. Тази 

стойност се определя при максимално напрежение 1,8 до 2V и сила на тока в порядъка 

на 4 до 5А на колоос. 

 6.4. Монтирането на дисковете или валцованите колела върху оста може да се 

извърши: 

 - чрез пресоване на хидравлична преса със записване на процеса на запресоване; 

 - чрез предварително подгряване на главината и последващо монтиране на оста – 

при тези случаи се снема диаграма само при проверката на разпресоване. 

 6.5. Монтирането на бандажите върху дисковете се извършва чрез 

предварително подгряване на бандажа и последващо монтиране върху диска. 

 

 III. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ВАГОННИТЕ КОЛООСИ И 

ЕЛЕМЕНТИТЕ ИМ 

 

7. Основните размери на новодоставяните колооси са дадени в Приложение 3. 

8. Във вагонния парк на „БДЖ-ТП”ЕООД с междурелсие 1435 мм се използват 

колооси с плъзгащи лагери с бандажни колела и колооси с ролкови лагери с бандажни 

и валцовани колела. 

 8.1.Основните размери и конструкция  на осите на колоосите са дадени в 

Приложение 4. 

 8.1.1.За установяване на колоосите при обработката им на бандажни стругове 

или други машини и съоръжения, всяка ос трябва да има центрови отвори с размери 

показани в Приложение 5. 

 За контролиране и евентуално възстановяване на геометричния център на оста, 

по челото на шийките на колооси с плъзгащи лагери трябва да има контролна 

окръжност с диаметър 100 мм., ширина и дълбочина-0,5мм. 

 8.2. Формата и размерите на дискове за бандажни колела са дадени в 

Приложение 6. 

 8.2.1. Формата и размерите на бандажните и укрепителния пръстен за бандажни 

колела са дадени в Приложение 7. 

 8.3. Формата и размерите на целовалцованите колела са дадени в Приложение 8. 

 8.4. Обработените повърхности на търкаляне трябва да имат профил показан в 

Приложение 9, фиг.1 и фиг.2. 

 

 IV. ПРЕГЛЕДИ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ 

 

9. Колоосите на всички вагони подлежат на: 

 -текущи прегледи; 

 -обикновено освидетелстване; 

 -пълно освидетелстване. 
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10. Текущи прегледи се извършват: 

 -в пунктовете на натоварване на товарни вагони; 

 -при съставяне на товарни влакове в разпределителни гари; 

 -при заминаване на влаковете от началните гари; 

 -в гарите, където съгласно графикът на движението с предвиден престой на 

влака за технически преглед; 

 -при пристигане на влаковете в крайните гари; 

 -при текущ отцепъчен ремонт на вагоните, в случай, че не се изваждат или 

подменят колоосите. 

 10.1. За откриване на неизправности, които могат да бъдат открити само при 

движение /например: окопаване, напластяване/, трябва да се извършва прослушване на 

влака в движение. 

 10.2. Текущият преглед на колоосите се извършва през време на работата им под 

вагоните намиращи се в експлоатация, от дежурните ревизор вагони. 

 Текущият преглед при текущ отцепъчен ремонт на вагоните се извършва от 

майсторите по ремонта. 

 10.3. При текущият преглед на колоосите се проверява: 

 -състоянието на елементите на колоосите; 

 -дали отговарят на изискванията на Раздел V от настоящата инструкция; 

 -дали типа и размерите на колоосите отговарят на типа на вагона /само при 

текущ отцепъчен ремонт/; 

11. Обикновено освидетелстване на колооси се извършва при всички случаи на 

поставянето им под вагони, ако непосредствено преди това не са били подложени на 

пълно освидетелстване. 

 11.1. Обикновеното освидетелстване обхваща следните операции: 

 а/ преглед преди почистване, с цел да се открият изместване или отслабване на 

главината и пукнатини по отделните части на колооста; 

 б/ почистване на онези части на колооста, които предизвикват съмнение; 

 в/ проверка на размерите на колооста, по размерна схема посочена в 

Приложение 10; 

 г/ при колооси с плъзгащи лагери – ултразвукова дефектоскопия на цялата ос; 

 д/ за колооси с ролкови лагери ултразвуков контрол на подглавинната част на 

оста и на повърхността на търкаляне на колелата; 

 е/ преглед на буксите, предния капак и лабиринния пръстен за пропуск на смазка 

или други повреди /за букси и ролкови лагери/. 

 11.2. След обикновено освидетелстване на колоосите не се поставят нови 

щемпели. 

12. Пълно освидетелстване се извършва: 

- при всеки среден ремонт. 

 -при комплектоване на нови колооси; 

 -при ремонт на колоосите със смяна на един или няколко от елементите им; 

 -след проверка на колоосите на рапресоване; 

 -при неясни или заличени печати от предишното пълно освидетелстване; 
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 -след дерайлиране на вагон; 

 -при пълна ревизия на буксите; 

 -при наличие на окопаване или напластяване по повърхността на търкаляне. 

 12.1. Пълното освидетелстване обхваща следните операции: 

 а/ преглед преди почистване, с цел да се открият изместване или отслабване на 

главината, и пукнатини по отделните части на колооста; 

 б/ демонтаж на буксите и лагерите. 

 При ролкови лагери, чийто вътрешни пръстени са с втулково закрепване, се 

допуска да не се сваля лабиринтния пръстен, ако колооста веднага се подава за монтаж. 

 При ролкови лагери, чийто вътрешни пръстени са закрепени върху шийката с 

пресова сглобка, не се демонтират вътрешните пръстени и лабиринтния пръстен, ако по 

самите тях няма повреди: 

 в/ почистване от нечистотии, смазка и боя до достигане на чиста метална 

повърхност в местата и по начините, указани в действащите инструкции за ултразвуков 

безразрушителен контрол /изпитване/ на осите на колоосите на вагоните и на 

повърхността на търкаляне на колела тип-моноблок и бандаж.  

 г/ ултразвуков контрол на цялата ос и на повърхността на търкаляне на колелата; 

 д/ преглед на всички елементи на колооста; 

 е/ проверка на размерите на колооста, по размерна схема посочена в 

Приложение 10; 

 ж/ монтаж на лагерите и буксите. 

 12.2. След пълно освидетелстване, на челата на осите за плъзгащи лагери на 

годните колооси се поставят установените от настоящата инструкция щемпели 

/съгласно Приложение 27/. 

 12.3. Колооси минали през пълно освидетелстване и не са били в експлоатация 

повече от 6 месеца се подлагат на ново на пълно освидетелстване. 

 12.4. Нови колооси, които се подават за комплектоване с ролкови лагери се 

подлагат на текущ преглед. 

13. Обикновено и пълно освидетелстване на колооси се извършва от лица, които 

имат специално удостоверение съгласно Приложение 11. Удостоверението се издава 

от ЦУ на „БДЖ-ТП” ЕООД и Директорите на съответното ПТП. 

 За получаване на удостоверението за правоспособност работниците и 

служителите трябва да положат изпит по настоящата инструкция и Инструкцията за 

вагонни лагери. 

 Всеки работник или служител притежаващ удостоверение за правоспособност се 

подлага ежегодно на контролен изпит. На неиздържалите изпита се отнема 

удостоверението. 

 13.1. Удостоверение за правоспособност трябва да притежават длъжности, 

ежегодно определени със заповед на Управителя на „БДЖ-ТП” ЕООД. 
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 V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОЛООСИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

14. В съответствие с чл. 182 на Наредба № 58 колоосите в експлоатация трябва 

да отговарят на изискванията посочени в настоящия раздел, които осигуряват 

нормалното взаимодействие между колелото и релсата. 

15. Разстоянието между колелата на една колоос на празен или натоварен /за 

нормално междурелсие/ вагон, измерено на нивото на глава релса, както и дебелината 

на реборда, трябва да отговарят едновременно на следните три условия: 

 15.1. Разстоянието между външните водещи повърхности на ребордите на 

колооста, измерено на 10 мм над кръга на търкаляне трябва да бъде: 

 а/ най-много 1426 мм; 

 б/ най-малко 1410 мм за колела с диаметър не по-малък от 840 мм., 1418 мм за 

колела с диаметър не по-малък от 840 мм на двуосни вагони с база, по-голяма от 8 

метра, допуснати за движение със скорост 100 km/h и осно натоварване 22,5 т/ос и 1415 

мм за колела с диаметър под 840мм.; 

 15.2. Разстоянието между вътрешните челни повърхности на бандажите или 

между венец-бандажите при моноблок колелата, трябва да бъде: 

 аа/ най-малко 1357 мм за колела с диаметър не по-малък от 840 мм и 1359 мм за 

колела с диаметър под 840 мм; 

 аб/ най-много 1363 мм 

 Изискванията за колела с диаметър не по малък от 840 мм по т.15.1,буква „б” и 

т.15.2 букви „аа” и „аб”се отнасят за междинните колооси на вагони с 3 колооси с 

шарнирно конструирана рама, но не са валидни за междинните колооси на вагони без 

талиги и за междинните колооси на талигите. 

 15.3. Дебелината на реборда на едно колело, измерена на 10 мм над кръга на 

търкаляне, трябва да бъде: 

 - най-малко 22 мм за колела с диаметър не по-малък от 840 мм; 

 - най-малко 27,5 мм за колела с диаметър под 840мм, но не по-малък от 630 мм. 

 Изискванията по т.15.3 не се отнасят за междинните колооси на вагони без 

талиги и за междинните колооси на талиги. 

16. Диаметърът на кръга на търкаляне на колелата на товарни вагони  не трябва 

да бъде по-малък от: 

 - 840 мм за колела с първоначален диаметър 900 до 1000 мм; 

 - 760 мм за първоначален диаметър 840 мм; 

 - 680 мм за първоначален диаметър 760 мм.; 

 - 630 мм за първоначален диаметър 680 мм; 

 16.1. Диаметърът по кръга на търкаляне на колелата за пътнически вагони не 

трябва да бъде по-малък от 840 мм. 

17. Широчината на бандажа или заменящата го част трябва да бъде най-малко 

133 мм и най-много 140 мм /включително развалцоването/. 

18. Дебелината на бандажите, измерена в равнината на кръга на търкаляне, 

трябва да бъде най-малко: 
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 - 35 мм за пътнически вагони и за товарни вагони със скорост на движение до 

120 км/ч. 

 - 30 мм за товарни вагони със скорост на движение до 100 км/ч. вкл. и 

допуснатите за скорост 120 км/ч само в празно състояние; 

 - 25 мм за останалите вагони. 

 18.1. За валцованите колела минималната дебелина на заменящата бандажа част 

трябва да бъде указана на челната му повърхност с концентричен жлеб. Жлебът трябва 

да бъде винаги напълно видим, съгласно Приложение 29. 

19. Височината на реборда на колелото измерена от кръга на търкаляне трябва 

да бъде най-много 36 мм. 

 19.1. Износването по повърхността на търкаляне измерено по кръга на търкаляне 

не трябва да бъде по-голямо от 7 мм. 

20. Размерът qR - вертикалното подрязване, измерен със специален уред, на 

реборда на едно колело, трябва да бъде по-голям от 6,5 мм, при което не се допускат 

ръбове в областта на външната водеща повърхност на реборда до 2 мм от върха му 

/Приложение 12/. 

 По останалата част от реборда се допускат ръбове не по-високи от 2 мм, при 

спазване изискванията на т.19. 

21. По повърхността на търкаляне на колооста не се допускат: 

 - пукнатини; 

 - побитости; 

 - окопани места с дължина по-голяма от 60 мм; 

 - напластени места с дължина по-голяма от 60 мм или височина по-голяма от 1 

мм. 

 Повредите по повърхността на търкаляне /откъртвания, шупли, разслояване/ не 

трябва да имат дължина по-голяма от 60 мм. 

22. Бандажите не трябва да имат отчупвания, напречни или надлъжни 

пукнатини. 

23. При колело с набит бандаж: 

 23.1. Бандажът не трябва да бъде разхлабен. 

 Един бандаж се счита за разхлабен, когато е налице най-малко един от следните 

признаци: 

 - Превъртане на бандажа върху венеца и в равнината на колелото /видимо 

несъвпадение на контролните репери върху бандажа и венеца на колелото, съгласно 

изискването на Приложение към Заповед № 395 от 02.04.1986 г. т.46.8. Тази 

маркировка трябва да се подновява, ако е необходимо при всяко изваждане на вагона от 

експлоатация/. 

 - неясен звук; 

 - неплътна сглобка /луфт/ на укрепителния пръстен ; 

 - поява на ръжда между бандажа и венеца на колелото, на повече от 1/3 от 

обиколката им. 
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 23.2. Бандажът не трябва да показва следи от странично изместване /счита се, че 

има странично изместване на бандажа, когато укрепителния пръстен липсва или е 

разхлабен, когато е счупен или явно деформиран/. 

 23.3. По укрепителния пръстен не трябва да има пукнатини. Когато 

укрепителния пръстен е закрепен с помощта на клин, последният не трябва да липсва. 

24. Колелото не трябва да показва следи от надлъжно изместване върху оста или 

превъртане около нея. 

Разместването на контролните черти между главината и оста означават, че има 

изместване. 

Изтичането на масло, появата на ръжда и разкъсването на слоя боя, между оста и 

главината на колелото не доказват по сигурен начин, че има изместване, то трябва да 

бъде установено. 

25. Главината на колелото не трябва да има пукнатини. 

26. Не се допускат пукнатини по дисковете на бандажните и целовалцованите 

колела. 

27. Оста не трябва да има, в която и да е своя част: 

 - никаква пукнатина, нито повреда, отстранена със заварка; 

 - претрити места с остри ръбове; 

 - обработени претрити места с дълбочина по-голяма от 1 мм. 

 Диаметърът на средната част на оста може да бъде най-малко 155 мм за ос с 

номинален диаметър 160 мм и най-малко 160 мм за ос с номинален диаметър 165 мм. 

Частите от лостовата спирачна система или други части, не трябва да трият 

върху средната част на оста. 

28. Оста не трябва да бъде изкривена. При дерайлирали колооси виж т.51. 

29. Не се допуска наличие на следи от контакт с електрод или електрозаваръчен 

кабел, в която и да е част на оста. 

30. Кръгови износвания /канали/ по повърхността на търкаляне се допускат със 

следните размери: 

 - дълбочина 1 мм и ширина 15 мм от основата на реборда до 100 мм, мерено от 

вътрешната челна повърхност бандажа; 

 - дълбочина 2 мм и ширина 15 мм за останалата част. 

30.1 Не се допуска колоос със съмнение за термично претоварване /прегряване/ 

на колелата от спирачката, характеризиращо се със следните признаци: 

- изгаряне на боята на колелото в прехода между венеца и диска или следи от 

оксидация на венеца, или 

- стопяване на калодките, или 

- напластяване по повърхността на търкаляне. 

Колоос със съмнение за термично прегряване на колелата се подлага на 

проверка на междубандажния размер както при дерайлирали колооси /т.51 и 51.1/. В 

случай, че измерванията са в експлоатационните норми и допуски, повърхността на 

търкаляне на колелата се подлага на проверка с ултразвуков контрол за наличие на 

пукнатини. Изгорялата боя на годните колооси се възстановява.  
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 VI. РЕМОНТ НА КОЛООСИ 

 

31. В зависимост от обема на изпълняваните работи съществуват следните 

видове ремонт на колоосите: 

 а/ без смяна на елементите; 

 б/ със смяна на елементите; 

32. Ремонт без смяна на елементите се извършва при следните случаи: 

 - престъргване на повърхността на търкаляне; 

 - престъргване и накатка на шийките на осите; 

 - подмяна на разхлабен или повреден укрепителен пръстен. 

33. Ремонт със смяна на елементите на колоосите се считат следните случаи: 

 - замяна на оста; 

 - замяна на едно или двете валцовани колела; 

 - замяна на един или двата диска; 

 - замяна на един или двата бандажа; 

 - разхлабен един или двата бандажа; 

 - изместване на колелата върху оста; 

 - несъответствие на разстоянието между вътрешните челни повърхнини на 

бандажите или на заменящите ги части на установените размери; 

 - разлика в разстоянията между челата на оста и вътрешните челни повърхнини 

на бандажите или на заменящите ги части, от едната и другата страна на колооста, по-

голяма от допустимите размери. 

 - проверка на разпресоване на едното или двете колела, имащи признаци за 

отслабване на пресовата сглобка. 

 - комплектоване на колоос с един или няколко нови елементи и монтаж на 

употребявани годни лагери. 

34. При ремонта на колоосите се разрешава използването на стари годни 

елементи от други колооси, които са били разкомплектовани поради бракуване на 

някои от елементите им. 

35. Грапавостта на повърхнините при обработка на нови и стари годни елементи 

на колоосите не трябва да бъде по-ниска от посочената в чертежите. 

36. Разпресоването на колелата при дисковете от осите се извършва на 

хидравлически преси. При разпресоването не се допуска огъването на шийките, 

повреждане на челата на осите и деформация на резбата на оси за ролкови лагери. 

37. Колооси, имащи изместване на главината спрямо оста се разпресоват. 

Годните елементи от тези колооси се използват наново. 

38. За осигуряване на необходимата чистота на повърхнините и спазване на 

геометричните размери, премахване на следите от корозия, завличане, резки и други 

дефекти, появили се след разпресоване на колоосите, подглавинните части на осите се 

обстъргват с последващо шлайфане или накатяване с ролки на обработените 

повърхнини. 
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39. Размерите на подглавинните части на нови и стари годни оси и отворите в 

главините на нови и стари годни целовалцовани колела и дискове трябва да 

съответстват на чертежите и на настоящата инструкция и да осигуряват необходимата 

стегнатост при комплектоване на колоосите. Допуска се елипсовидност за диска и 

бандажа не по-голяма от 0,5 мм и конусовидност не по-голяма от 0,2 мм. 

40. При ремонт на колооси се допуска подглавинната част на новите оси да се 

обстърже до по-голям диаметър от указания за нови оси, при условие дебелината на 

главината да не бъде по-малка от допустимата. 

41. Монтирането на дисковете или валцованите колела може да се извърши по 

един от начините описани в т.6.6.4. 

41.1. Техническите изисквания и технология за монтиране чрез пресоване на 

студено на хидравлична преса, са дадени в Приложение 13. 

41.2. Техническите изисквания и технология за монтиране чрез предварително 

подгряване на диска или колелото са дадени в Приложение 14. 

42. Проверка на разпресоване се извършва при установяване на изместване или 

превъртане на колелото или диска спрямо оста на колооста. 

 42.1. Проверката на разпресоване се осъществява на хидравлична преса със 

записване на процеса на разпресоване със самопишещ манометър на лента. 

 42.2. Усилието при проверката на разпресоване трябва да бъде 1,2 по-голямо от 

усилието на запресоване. 

 42.3. На лентата – диаграма се записват следните данни: 

 - дата на проверка; 

 - типа на колооста; 

 - номер на оста; 

 - диаметъра на подглавинната част; 

 - страната, която е била изпитана; 

 - усилието на разпресоване. 

 42.4. Редът на съхранение на диаграмите е същият, както при диаграмите при 

комплектоване на колооси. 

43. Снемането на годни бандажи, които ще се пренабиват, както и на пределно 

износени и повредени бандажи, трябва да се извърши чрез изрязване на струг на 

укрепителния пръстен и нагряване на бандажа до температура 320
º
С. 

Допуска се снемане на бандажи, които ще се бракуват, чрез газокислородно рязане, без 

да се наранява венеца на диска. 

 43.1. На бандаж, който ще се използва повторно, размерите на канала за 

укрепителния пръстен и на борда, в който опира диска, трябва да се контролират чрез 

измерване и с шаблони по начина указан в Приложение 28, дали отговарят на 

Приложение 7 лист 1-2. 

 43.2. Температурата на нагряване на бандажа не трябва да превишава 

предписаната в т. 43 и трябва да се контролира автоматично. 

44. След снемане на бандажа, повърхнините за набиване на диска и на бандажа 

трябва да бъдат измерени и проверени за овалност и коничност. Допустимото им 
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отклонение трябва да бъде по-малко или равно на 0,20 мм. В случай на отклонения по-

големи от допустимите, съответните повърхнини се обстъргват. 

45. Вътрешната повърхност на бандажа и външната на венеца трябва да бъдат 

добре почистени със стоманени четки от ръжда, сажди и други нечистотии. 

 45.1. За осигуряване на необходимата стегнатост вътрешния диаметър на 

бандажа трябва да бъде по-малък от външния диаметър на венеца с 1-1,5 мм на 1000 мм 

от диаметъра: ако това не е налице се използват накладки от ламарина с качество: 65Г, 

60Г, 60 или 45. 

 45.2. Дебелината по кръга на търкаляне на монтиран  и обстърган стар годен 

бандаж не трябва да бъде под 45 мм. 

46. Монтирането на нови и стари годни бандажи трябва да се извършва при 

спазване на следните изисквания: 

 46.1. Набиването на бандажите върху дисковете трябва да се осъществява след 

предварителното им нагряване до температура 320°С, която трябва да се контролира 

автоматично. При това разликата в отделните зони на бандажа не трябва да бъде повече 

от 40°
 
С. 

 46.2. Накладките използвани за осигуряване на необходимата стегнатост на 

сглобката трябва да отговарят на следните условия: 

 - дебелината на ламарината до 1 мм; 

 - ивицата ламарина трябва да бъде неупотребявана, чиста от корозионни и 

механични увреждания или замърсявания, да бъде изработена от едно парче; 

 - широчината на ивицата да бъде равна или по-малка до 5 мм от широчината на 

венеца; 

 - дължината на ивицата да бъде равна или по-малка до 15 мм от обиколката на 

венеца, не се допуска припокриване на краищата на ивицата. 

 46.3. Всички операции при набиване на бандажи се извършват при хоризонтално 

положение на бандажа, който трябва свободно да се надене на диска. 

 46.4. За укрепителни пръстени трябва да се използува профилирана стомана 

съгласно Приложение 7. 

 Допуска се монтиране на укрепителен пръстен съставен най-много от 2 парчета 

съединени с газокислородна заварка. 

 46.5. След поставяне на укрепителния пръстен, вътрешната челна повърхност на 

бандажа в областта на пръстена се валцува по цялата ú обиколка на специална 

валцовъчна машина. Валцоването трябва да приключи при температура на бандажа не 

по-ниска от 200°С. 

 Качеството на валцуването се проверява с хлабиномерна пластина с дебелина 0,2 

мм, която не трябва да влиза в кое да е място между укрепителния пръстен и бандажа 

респективно диска, с дълбочина повече от 5 мм. 

 Освен това разстоянието между вътрешната челна повърхност на бандажа и ръба 

на канала за укрепителния пръстен не трябва да бъде по-малко от 8 мм /Приложение 

28/. 
 46.6. Краищата на укрепителния пръстен трябва да прилягат плътно един към 

друг. 
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 46.7. След монтиране на бандажа и укрепителния пръстен и валцоване на 

последния, колооста или колелото се оставят да изстинат на спокоен въздух и закрити 

помещения. 

 46.8. За контролиране по време на експлоатация положението на бандажа 

спрямо диска, върху външната повърхност на бандажа и диска да се поставят с бяла боя 

под 90° четири различни линии с широчина 20 мм и дължина около 100 мм. 

 46.9. Измерването на всеки контролен размер трябва да се извършва на 3 места 

равнини, сечения в зависимост от характера му, при което за действителен се приема 

средно-аритметичния /когато се отнася за сглобки/ и минималния или максималния, 

/когато се отнася за отклонение от геометричната форма и граничен размер/. 

Резултатите от измерванията и проверките съгласно точки 43.1, 44, 45.1 и 46.5 се 

нанасят в специално заведен прошнурован и прономерован дневник. 

 Измерванията трябва да се извършат при температура на контролирания детайл 

около 20°С. 

 Измерванията и верността на данните се контролират и удостоверяват от 

отговорниците по ремонта на колоосите и ИКППП, за което те се подписват в 

дневника. 

47. Повърхността на търкаляне при ремонт се обстъргва на бандажни стругове 

при следните изисквания: 

 47.1. Параметрите на напречния профил на повърхността на търкаляне след 

обстъргване при заводски, годишен и текущ ремонт трябва да отговаря на тези в 

Приложение 15. 

 47.2. Правилното обстъргване на повърхността на търкаляне се проверява със 

шаблон, свободно поставен върху колооста.  

 Допуска се просвет, между шаблона и повърхността на търкаляне от 0,5 мм по 

повърхността на търкаляне и 1 мм по повърхността на реборда. 

 47.3. Допуска се наличие на черни необстъргани петна или ивици на следните 

места: 

 - по реборда с дълбочина до 2 мм в зоната от 10 до 20 мм мерено от върха на 

реборда; 

 - по цялата повърхност на търкаляне с дълбочина до 0,5 мм; 

 47.4. Остри ръбове по реборда, напластяване по повърхността на търкаляне и 

развалцован материал по външната повърхност на бандажа или на заменящата го част, 

може да се премахнат и чрез обработка със шмиргел, само при текущ ремонт на 

вагоните. Колелата с възстановена фаска се подлагат на проверка с ултразвуков 

контрол за наличие на пукнатини, независимо от начина на ремонта. 

 47.5. Стойностите на размерите на отделните елементи на повърхността на 

търкаляне и допустимите им отклонения са указани в Приложение 15. 

48. Шийките и предглавинните части на осите се обработват при спазване на 

следните изисквания: 

 48.1. Обработката на шийките може да се извършва както преди монтиране на 

колелата или дисковете върху оста, така и след монтирането им и обстъргване на 

повърхността на търкаляне. 
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 48.2. След всяко престъргване на шийките или предглавинната част трябва да се 

извърши накатяване с ролки. Усилието на ролката върху оста трябва да бъде 2500 кг. 

 48.3. Разликата между диаметрите и дължините на шийките на стари годни оси 

на една колоос не се регламентира. 

 Те обаче не трябва да бъдат по-малки от допустимите стойности с цел да 

осигуряват необходимата товароспособност на съответния тип колоос. 

 48.4. Стойностите на размерите на стари годни оси и допустимите отклонения са 

указани в Приложение 16. 

49. По колоосите се допускат следните заваръчни работи: 

 а/ наваряване на износен ограничителен венец на шийки на колоос за плъзгащ 

лагер; 

 б/ наваряване на износени резби на шийките; 

 в/ наваряване на сработени центри на оси; 

 г/ наваряване на чела на оси. 

 49.1. Посочените в т.49 букви „а” и „б” процеси трябва да се извършват с 

автоматични или полуавтоматични уредби под слой от флюс или в среда от СО2 или 

инертен газ. 

 Посочените в т.49 букви „в” и „г” процеси може да се извършват ръчно. 

50. При  ремонта на колоосите не се допуска: 

 - пробиване на нови отвори в дисковете или колелото; 

 - изстудяване на дисковете при пренабиване на бандажи с наливане на вода 

върху диска. То може да се извършва само на спокоен въздух в закрити помещения. 

51. Разстоянието между вътрешните челни повърхности на бандажите на 

дерайлирали колооси се измерва с уред, в близост до релсите и то най-малко на 3 места 

разположени на 120° помежду си. 

 Допуска се максимална разлика между измерените разстояния: 

 -   4 мм за колооси с пъзгащи лагери; 

 - 2 мм за колооси с ролкови лагери, при условие, че минималните и 

максималните размери съгласно т.15 са спазени. 

 51.1. Ако разликата е по-голяма, колооста се поставя на струг за обстъргване до 

допустимите размери по т.15, ако това е невъзможно колооста или тежко повредения и 

елемент /ос или колело/ се бракуват. 

 

 VII. БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ (ДЕФЕКТОСКОПИЯ)   

 

52. Отделните елементи на колоосите (оси и колела) се проверяват за наличие на 

пукнатини и други дефекти чрез безразрушителен контрол (дефектоскопия), по методи и 

технологии, съгласно действащите инструкции за безразрушителен контрол на “БДЖ 

Товарни превози” ЕООД (респ. одобрени от “БДЖ Товарни превози” ЕООД инструкции 

за безразрушителен контрол (ултразвуков и магнитно-прахов) на външни ремонтни 

предприятия).  
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В процеса на производство нови колела и нови оси подлежат на 

безразрушително изпитване съгласно EN13262 и EN13261, по методики на 

производителите – одобрени от дружествата-ползватели. 

 Ултразвуков безразрушителен контрол (дефектоскопия) на колооси в 

експлоатация се извършва: 

 52.1. При обикновенно освидетелстване: 

 - на цялата ос на колооси с плъзгащи лагери; 

 - на подглавинната част на оста и на повърхността на търкаляне на колелата на 

колооси с ролкови лагери.  

 52.2. При пълно освидетелстване: 

 - на цялата ос и на повърхността на търкаляне на колелата.  

52.3. При текущ ремонт – на колелата в случаите, описани в т.30.1 (съмнение за  

термично претоварване/прегряване на колелата) и т. 47.4 (възстановена фаска) на 

настоящата инструкция. 

53. Безразрушителен контрол (дефектоскопия) на елементите на колооси се 

извършва от персонал с  квалификация и/или сертификация в съответствие с БДС EN 

ISO 9712 или еквивалентен стандарт по съответния метод за безразрушителен контрол 

(ултразвуков (UT), магнитно-прахов (МТ), изпитване с проникващи течности 

(капилярен РТ)) минимум ниво 2.  

Квалификацията се придобива чрез преминаване на курс на обучение и полагане 

на изпити по теория и практика за съответния метод за безразрушителен контрол в 

ЦПО при „ХБДЖ” ЕАД или друг лицензиран или одобрен център за обучение на 

персонал по изпитване без разрушаване (напр. БАН, ТУ – София и други). 

Обучаващата организация издава документ за квалификация по съответния метод за 

безразрушителен контрол – удостоверение за професионално обучение, сертификат за 

професионална квалификация и др. 

Сертификацията на персонала в съответствие с БДС EN ISO 9712 се извършва от 

акредитирани от ИА „БСА” съгласно БДС EN ISO/IEC 17024 сертифицикационни 

центрове за персонал по контрол без разрушаване. 

Периодът на валидност на придобита квалификация/сертификация по 

съответния метод за безразрушителен контрол е пет години. 

 

 

 VIII. ИЗМЕРВАНИЯ, УРЕДИ И ШАБЛОНИ 

 

54. Проверяването с шаблони по време на експлоатация цели да установи дали 

колоосите намиращи се под вагоните отговарят на изискванията на Раздел V от 

настоящата инструкция. Те не могат да служат за установяване точната стойност на 

размерите. 

 Всички шаблони подлежат на ежегодна проверка във вагоните депа. 

55. Разстоянието между външните повърхности на ребордите се установява дали 

е в допустимите граници съгласно т. 15.1. с шаблона показан на Приложение 17. 
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 55.1. Проверката с шаблона се извършва в следната последователност-шаблонът 

се опира на линията В по вътрешната челна повърхност на бандажа. 

 Шаблонът трябва да е перпендикулярен на повърхността на търкаляне и се 

стремим точка А да опре в нея: 

 - ако точката Б опре в реборда преди точката А да опре в повърхността на 

търкаляне колелото е годно; 

 - ако точката А опре преди точката Б-колелото е негодно. 

 Тази проверка трябва да се извърши задължително и на двете колела на една 

колоос. В случай, че едното колело не отговаря на горните условия, колооста като цяло 

е негодна. 

56. Разстоянието между вътрешните челни повърхности на бандажите или на 

заменящите ги части се установява дали е в допустимите граници съгласно т. 15.2. с 

калибъра показан в Приложение 18.  

 56.1. Проверката с калибъра се извършва в следната последователност: 

 - към частта 1 се навива частта 2 – при това положение калибърът трябва да 

преминава свободно между външните повърхнини на ребордите; 

 - отвива се частта 2 и се навива частта 3 – при това положение калибърът не 

трябва да преминава. 

 Неизпълнението на едно от горните условия показва, че размерът не е в 

допустимите граници. 

57. Шаблонът показан в Приложение 19 установява дали дебелината на реборда 

не е по-малка от стойностите указани в т. 15.3. 

 57.1. Проверката с шаблона се извършва в същата последователност и 

изисквания указани в т.55.1. 

58. Шаблонът показан в Приложение 20 определя дали дебелината на 

бандажите или на заменящите ги части не е по-малка от стойностите посочени в точки 

18 и 18.1. 

 58.1. За измерване шаблонът се опира по линията Б по въшната челна 

повърхност на бандажа и се стремим точката А да опре в повърхността на търкаляне. 

По съответната разграфена страна отчитаме стойността на дебелината на бандажа или 

заменящата го част. 

59. Шаблонът показан в Приложение 21 установява дали височината на реборда 

не превишава стойността указана в т.19. 

 59.1. Проверката с шаблона се извършва в следната последователност – 

шаблонът се опира по линията Б по вътрешната челна повърхност на бандажа. 

Шаблонът трябва да е перпендикулярен на повърхността на търкаляне и се стремим 

точката А да опре в нея: 

 - ако точката А опре в повърхността на търкаляне преди шаблона да спре във 

върха на реборда – колелото е годно. 

 - ако шаблонът опре във върха на реборда преди точката А да опре в 

повърхността на търкаляне – колелото е негодно. 

60. Износването по повърхността на търкаляне се установява, че не превишава 

допустимата стойност указана в т.19.1. с шаблона показан в Приложение 21. 
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 60.1. Проверката с шаблона се извършва в същата последователност и 

изисквания указани в т.59.1. 

61. Вертикално подрязване – размерът qR се установява дали не превишава 

стойността указана в т.20, с шаблона показан в Приложение 22.  

 61.1. Проверката с шаблона се извършва по следния начин: 

 - шаблонът се поставя перпендикулярно на повърхността на търкаляне, така че 

точката А да се опира в нея, а линията Г да опира във върха на реборда, при което: 

 - ако точката В не опира в реборда, а опира точката Б-колелото е годно. 

 - ако точката В опира в реборда, а не опира точката Б-колелото е негодно. 

62. Измерването на дебелината, височината и вертикалното подрязване /qR/ на 

реборда се извършва едновременно с комбинирания уред ЛСБ-2 показан в 

Приложение 23.  

63. Диаметърът по кръга на търкаляне се измерва с уреда серия IDK показан в 

Приложение 24.  

64. Установяването на разстоянието между вътрешните челни повърхнини на 

бандажите се извършва с уреда даден в Приложение 25,  фиг. 1;2;3;4. 

65. Износванията по кръга на търкалянето се измерват с помощта на уреда 

посочен в Приложение 23. От получената стойност за височината на реборда се 

изважда 28 мм – полученият резултат е износването по кръга на търкаляне. 

 

 

 IX. ПРИЕМАНЕ И ГАРАНЦИИ 

 

66. Всяка колоос, която се поставя под вагон трябва да бъде освидетелствана 

/проверена/ и приета от приемчик имащ правоспособност за това. 

 66.1. Новопроизведените колооси се приемат от приемчик на „БДЖ-ТП” ЕООД 

или от упълномощено за това лице. Приемането се извършва в съответствие с 

предписанията на UIC фиш 810 до 813 и техническите условия на сключеният договор 

за доставка. Приемането става въз основа на сертификати, диаграми за пресоване, 

протоколи за приемане и документация съгласно подписания договор за доставка. 

 66.2. Всички новоформирани и ремонтирани колооси се приемат от техническо 

лице, имащо правоспособност за това. Контрол по приемането извършват ИКППП към 

съответните цехове. При проверката и приемането трябва да се установи, че отделните 

детайли и колооста като цяло отговарят на предписанията на настоящата инструкция. 

67. При доставка на нови колооси срокът за гаранция съгласно предписанията на 

UIC е пет години. При съгласуване на гаранционния срок с доставчика на колоосите в 

техническите условия към договора по изключение може да се приеме и по-къс срок за 

гаранция. Гаранцията се отнася за дефекти свързани с монтажа и изготвянето на 

колооста и неоткрити при контрола в завода-производител. 

 67.1. Срокът за гаранцията започва от края на месеца на производството на 

колооста съгласно щемпелите набити на нея. Ако колоосите са монтирани под ново 

строителство вагони то гаранцията им се определя от срока на пускане на вагона в 

експлоатация. 



ТП_ПВС 4/16  Инструкция за колооси на вагоните 

Версия 01/30.05.2016 г.  Стр. 17 / 64 

 

 

 67.2. Ако се появят дефекти по колооста в гаранционния срок, в процеса на 

експлоатацията, същите се рекламират по ред и начин уреден в договора за доставка 

или ремонт. 

68. Железопътните заводи и вагоноремонтните цехове гарантират качеството на 

ремонтираните колооси за товарни вагони в продължение на две години от деня на 

приемането им.  

 

 X. МАРКИРОВКА 

 

69. Всяка новопроизведена колоос трябва да има следната маркировка съгласно 

Приложение 27. 

 69.1. На външната челна повърхност на бандажа или заменящата го част: 

  а/ номера на отливката на бандажа; 

  б/ знака на завода-производител на бандажа; 

  в/ поредния номер на бандажа; 

  г/ месеца и последните две цифри на годината на производството; 

  д/ сорта-вида на бандажния материал; 

  е/ щемпел на приемчика. 

 Тези знаци се нанасят на топло веднага след валцоването на бандажа със 

затапени щемпели с дълбочина 3-4 мм., така че при престъргването на бандажа в 

експлоатация да не се унищожават. 

 69.2. На челото на осната шийка: 

  а/ инициалите на доставчика на материала за оста; 

  б/ поредния номер 00-00-00000 на колооста 

 

           номер 

    година и месец 

    на производството 

  в/ знак на железницата БДЖ-собственик; 

  г/ инициалите на завода производител на колооста; 

  д/ номера на отливката; 

  е/ означение на материала; 

  ж/ щемпел за приемане на готовата ос; 

  з/ щемпел за приемане на готовата колоос; 

 69.3. На диска /в близост до маркировката на бандажа/. 

  а/ знака на завода-производител; 

  б/ месеца и последните две цифри на годината на производство; 

  в/ знака на железницата-собственик; 

  г/ щемпел на приемчика. 

70. На приета колоос след: ремонт, пълно освидетелстване, преокомплектоване, 

набиване на бандаж или дефектоскопия на едното чело на осната шийка за колоос с 

плъзгащи лагери /и на вътрешната страна на главината/ за колоос с ролкови лагери се 

поставя щемпел с датата, вида и мястото на извършената работа /виж Приложение 27/. 
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 XI. БОЯДИСВАНЕ 

 

71. След ново производство, преокомплектоване, ремонт и пълно 

освидетелстване завършено с приемане и дефектоскопия, колоосите трябва да бъдат 

боядисани. 

 71.1. На новопроизведените колооси върху метално чиста повърхност се нанася 

грунд или заменящо го антикорозионно покритие по всички елементи без осни шийки и 

повърхността на търкаляне на колелото. След което се боядисват с черна боя всички 

елементи без шийката и бандажа или заменящата го част. 

 71.2. След ремонта и пълно освидетелстване: 

  а/ средната част на оста и дисковете се боядисват с черна боя; 

  б/ вътрешното чело на главината и част от оста на разстояние 40-50 мм се 

боядисва с бяла блажна боя.. 

 Върху бялата боя по дължината на оста с червена боя се поставя контролна 

черта дълга около 60 мм и широка 30 мм. Боята на мястото където се съединява оста с 

главината трябва да бъде в съвършено равен и плътен слой. 

 Бандажът или заменящата го част не трябва да бъде боядисван, тъй като при 

разпускане през гърбици боята пречи на гърбичната спирачка за задържане на вагона и 

може да доведе до изпускане на вагони и удари. 

 

 XII. БРАКУВАНЕ 

 

72. Колоосите се бракуват и изключват от експлоатация при; 

  А/ демодиране и неотговаряне на условията за товароносимост; 

  Б/ сработени елементи на оста и колелата извън допустимите норми за 

ремонт – осни шийки под размер ø120n6, разбити резби М90 над М90-8g, други 

недопустими и ремонтно невъзстановими повърхностни повреди; 

  В/ недопустими дефекти по ултразвук или магнитно прахов контрол на 

оста; 

  Г/ колооси без ресурс на колелата с оси, произведени преди повече от 40 

години. 

  Д/ колооси с бандажни колела без ресурс на бандажите. 

 72.1. Бракуването на колоосите/осите се извършва със сборен протокол за брак, 

като се цитира номерът на всяка колоос/ос и конкретната причина за брак. Протоколът 

се изготвя от комисия от съответното експлоатационно ремонтно предприятие, като в 

комисията задължително участват: непосредствения ръководител, майстор по 

освидетелстване на колооси, дефектоскопист и ИКППП.. 

72.2. Условията за брак на колооси, упоменати в предходни т.72 и т.72.1. се 

отнасят за колооси под вагони в експлоатация и за свободни колооси (демонтирани от 

вагони). 
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 XIII.СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ 

 

73. Колела или оси в необработен вид се транспортират без опаковка с 

предпазване от корозия на повърхностите чрез покритие с тънък слой масло. 

Нови колооси се транспортират с антикорозионно покритие на обработените 

повърхнини и предпазни средства против удари на шийките. 

 При изпращане на колооси за ремонт или от ремонт към товарителницата трябва 

да бъде приложен и опис с цел да се следи придвижването им. 

 73.1. При товарене и разтоварване на колооси се забранява хвърлянето, удрянето 

една в друга или към какъвто и да е предмет, да се закачват с куки или синджири за 

осните шийки или предглавинната част на оста. 

 Укрепването на колоосите във вагона става съгласно правилника за 

натоварването им в открити вагони. 

 73.2. При съхранение на колоосите на открито същите трябва да бъдат 

предпазени от корозия и удар. За тази цел могат да се използуват различни 

антикорозионни покрития /масло, грес, лак, вазелин, боя и др./ и съответно предпазно 

средство /летви, гумен ръкав, кюнец и др./ против възможности от нараняване на 

шийките. 

 Предложенията за изменения и допълнения на настоящата Инструкция, се 

утвърждават от Управителя на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. 
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