CỘNG HÒẶ XÃ HỘI CHỦ
NGHĨẶ VIỆT NẶM

BỘ GIẶO THÔNG
VẬN TẢI

PHÝÕNằ TẳỆN ằẳĩO T▪ÔNằ ÐÝỜNằ SẮT

22TCN359-06

- GIÁ CHUYỂN HÝỚNG TOA XE KHÁCH -
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YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI SẢN XUẤTẢ LẮP RÁP MỚI

( Ban hành kèm theo Quyết ðịnh số 53 /2006/QÐ-BGTVT
ngày 29 tháng 12 nãm 2006 của Bộ trýởng Bộ Giao thông vận tải )

1. Quy ðịnh chung
1.1. Phạm vi ðiều chỉnh
Tiêu chuẩn này quy ðịnh những yêu cầu kỹ thuật cõ bản ðối với giá
chuyển hýớng toa xe khách loại ờ trục khi sản xuấtớ lắp ráp mới ðể sử
dụng cho toa xe khách chạy trên mạng ðýờng sắt quốc giaớ ðýờng sắt
chuyên dùng có kết nối với ðýờng sắt quốc giaụ
1.2. Ðối týợng áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng ðối với tổ chứcớ cá nhân có liên quan ðến hoạt
ðộng sản xuấtớ lắp ráp mới giá chuyển hýớng toa xe khách loại ờ trục (sau
ðây gọi tắt là giá chuyển hýớng).

2.

Tiêu chuẩn trích dẫn
- 22TCN340-05: Quy phạm kỹ thuật khai thác ðýờng sắtở
- 22TCN347-06: Phýõng tiện giao thông ðýờng sắt - Toa xe khách - Yêu
cầu kỹ thuật khi sản xuấtớ lắp ráp mớiụ

3.

Giải thích từ ngữ
Trong Tiêu chuẩn nàyớ các từ ngữ dýới ðây ðýợc hiểu nhý sauừ

3.1. Tốc ðộ cấu tạo là tốc ðộ vận hành lớn nhất ðýợc hạn chế bởi ðiều kiện an
toàn và ðộ bền kết cấu mà toa xe có thể vận hành ổn ðịnh liên tục theo
thiết kếụ
3.2. Cự ly trục là khoảng cách giữa ờ ðýờng tâm dọc trục xe trong cùng một
giá chuyển hýớngụ
1

3.3. Giang cách bánh xe là khoảng cách phía trong giữa ờ ðai bánh hoặc vành
bánh trong cùng một bộ trục bánhụ

4.

Yêu cầu kỹ thuật chung của giá chuyển hýớng

4.1. Tốc ðộ cấu tạo
a)

Không quá ửờắ kmấhớ ðối với khổ ðýờng ửụắắắ mm;

b)

Không quá ửứắ kmấhớ ðối với khổ ðýờng ửụợếổ mm.

4.2. Phýõng thức hãm giá chuyển hýớng
a)

Ðối với khổ ðýờng ửụắắắ mm:
Dùng kiểu hãm guốc mặt lãn hoặc hãm ðĩa;

b)

Ðối với khổ ðýờng ửụợếổ mm:
- Dùng kiểu hãm guốc mặt lãn hoặc hãm ðĩa khi giá chuyển hýớng có tốc
ðộ cấu tạo ≤ 140 km/h.
- Dùng kiểu hãm ðĩa khi giá chuyển hýớng có tốc ðộ cấu tạo > 140 km/h.

4.3. Bội suất hãm của giá chuyển hýớng phải ðúng với quy ðịnh của thiết kếụ
4.4. Giá chuyển hýớng phải thông qua ðýợc ðýờng cong có bán kính nhỏ nhất
nhý sauừ
a)

97 m trên ðýờng chính tuyến và ộổ m trên ðýờng nhánhớ ðối với khổ ðýờng
1.000 mm;

b)

145 m trên ðýờng chính tuyến và ửắ0 m trên ðýờng nhánhớ ðối với khổ ðýờng
1.435 mm.

4.5. Kích thýớc ðýờng bao của giá chuyển hýớng không výợt quá khổ giới
hạn ðầu máy toa xe quy ðịnh tại Tiêu chuẩn 22 TCN 340-05.
4.6. Giá chuyển hýớng phải hoạt ðộng bình thýờng trong môi trýờng vận
dụng có nhiệt ðộ từ - 10°ủ ðến + 50°ủ.
4.7. Các cụm chi tiếtớ bộ phận của giá chuyển hýớng cùng kiểu loại phải có
tính lắp lẫn ðể thuận lợi cho quá trình bảo dýỡngớ sửa chữaụ
4.8. Ðộ bền của khung giáớ xà nhúnớ bộ trục bánh xe phải phù hợp với yêu cầu
của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
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4.9. Tính nãng vận hành của giá chuyển hýớng phải ðảm bảo cho toa xe
khách ðạt ðýợc các chỉ tiêu ðộng lực học ðýợc quy ðịnh tại Tiêu chuẩn
22 TCN 347-06.

5. Yêu cầu ðối với kết cấu của giá chuyển hýớng
5.1. Bộ trục bánh và cự ly trục
a)

Bộ trục bánhừ
- Dùng bộ trục bánh kiểu ổ lãnở
- Thép chế tạo trụcớ bánh xe phải ðúng với quy ðịnh của thiết kế và tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ Yêu cầu trục xe chế tạo bằng công
nghệ rèn hoặc cánở bánh xe chế tạo bằng công nghệ thép cán liền hoặc
thép ðúc hợp kim thấp;
- Kiểu loại và kích thýớc bộ trục bánh xe phải phù hợp với tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ

b)

Cự ly trụcừ
- Từ ử.980 mm ðến 2.600 mm, ðối với khổ ðýờng ử.000 mm;
- Từ 2.400 mm ðến 2.600 mm, ðối với khổ ðýờng ửụợếổ mmụ
Ðối với trýờng hợp cự ly trục výợt quá ờụ600 mm, yêu cầu trong thuyết
minh tính toán của thiết kế phải có nội dung kiểm toán về cự ly trụcụ

5.2. Mặt lãn bánh xe phải có biên dạng và kích thýớc (danh nghĩa) nhý quy
ðịnh tại Phụ lục của Tiêu chuẩn này hoặc quy ðịnh của thiết kế.
5.3. Hệ lò xo và giảm chấn
a)

Hệ lò xoừ
- Giá chuyển hýớng phải sử dụng kết cấu hai hệ lò xoừ
▪ Hệ lò xo hộp trụcở
▪ Hệ lò xo trung ýõngụ
- Dýới tải trọng, tổng ðộ nhún thẳng ðứng tĩnh của hai hệ lò xo phải phù
hợp với quy ðịnh của thiết kếở

b)

Bộ phận treo lò xo trung ýõng phải có bộ giảm chấnở hệ số sức cản của
bộ giảm chấn phải phù hợp với yêu cầu của thiết kếụ

5.4. Khung giá và xà nhún
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Khung giá và xà nhún phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Chế tạo bằng thép ðúc hoặc thép hànở
- Thành phần hóa học và cõ tính của vật liệu phải phù hợp với yêu cầu của
thiết kếở
- Sau khi ðúc hoặc hànớ khung giá và xà nhún phải ðýợc xử lý nhiệt ðể
khử ứng suất dý và xử lý bề mặt bằng phun cát hoặc biện pháp xử lý
khácở
- Phải tiến hành kiểm tra khuyết tật bên trong vật ðúc (ðối với khung giá
và xà nhún chế tạo bằng thép ðúcậ và kiểm tra mối hàn tại các vị trí quy
ðịnh trong thiết kếở mức ðộ khuyết tật không výợt quá mức cho phép của
thiết kế và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhở
- Dung sai kích thýớc của khung giá và xà nhún sau khi chế tạo không
výợt quá dung sai quy ðịnh trong thiết kếụ
5.5. Kết cấu của khung giá và các bộ phận cấu thành của giá chuyển hýớng
phải thuận tiện cho việc lắp ráp và kiểm traớ sửa chữaụ
5.6. Giá chuyển hýớng phải có cõ cấu ðịnh vị xà nhúnớ ðịnh vị hộp trục theo
chiều dọc và chiều ngang ðối với khung giáụ
5.7. Cõ cấu truyền lực của giằng hãm giá chuyển hýớng phải ðảm bảo ðộ bền,
làm việc tin cậy và có khả nãng ðiều chỉnh khi ðýờng kính vòng lãn bánh xe
và chiều dày guốc hãm thay ðổi trong phạm vi cho phép.
5.8. Khi thiết kếớ ðối với bộ phận chi tiết mà trong quá trình làm việc có sự tiếp
xúc, va ðập hoặc chuyển ðộng týõng ðối với nhau, phải sử dụng vật liệu
chịu ðýợc mài mòn và có biện pháp làm giảm va ðập.
5.9. Giá chuyển hýớng phải có các cõ cấu an toàn nhý xíchớ quang ðỡ ðể
phòng giữ các bộ phận nhý suốt hãmớ xà hãmớ ðế ðỡ lò xo.
5.10.Kết cấu của giá chuyển hýớng phải ðảm bảo khả nãng ðiều chỉnh ðýợc
ðộ cao của móc nối ðỡ ðấm toa xe.

6.

Yêu cầu ðối với vật liệu chế tạo giá chuyển hýớng

6.1.Vật liệu sử dụng ðể chế tạo khung giáớ xà nhúnớ trục xeớ bánh xeớ
lò xo và các bộ phận cấu thành giá chuyển hýớng phải có thành
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phần hóa học và cõ tính ðúng với quy ðịnh của thiết kế và các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
6.2. Loại que hànớ dây hàn và vật liệu hàn khác phải phù hợp với quy ðịnh
của thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
6.3. Sản phẩm cao su và các vật liệu phi kim loại khác phải phù hợp với quy
ðịnh của thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ

7. Yêu cầu về lắp ráp giá chuyển hýớng
7.1. Bánh xe
a)

Ðộ ô van của ðýờng kính vòng lãn bánh xeừ
- Không quá ử mm, khi tốc ðộ cấu tạo Ệ ử20 km/h;
- Không quá ắớổ mm, khi tốc ðộ cấu tạo ≥ ử20 km/h.

b)

Sai lệch về ðýờng kính vòng lãn của ờ bánh xe trong cùng một trụcừ
- Không quá ử mm, khi tốc ðộ cấu tạo Ệ 120 km/h;
- Không quá ắớổ mm, khi tốc ðộ cấu tạo ≥ 120 km/h.

7.2. Giang cách bánh xe
Giang cách bánh xe phải thỏa mãn yêu cầu:
a)

924±ử mm, ðối với trục bánh xe khổ ðýờng ửụắắắ mmở

b)

1.353±ử mm, ðối với trục bánh xe khổ ðýờng ửụợếổ mmụ

7.3. Lực ép bánh xe vào trục xe phải theo quy ðịnh của thiết kế và tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
7.4. Kiểu loại ổ lãn và việc lắp ráp ổ lãn phải phù hợp với quy ðịnh của thiết
kế và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
7.5. Cự ly tâm hộp trục của khung giá
a)

Sai lệch về cự ly tâm hộp trục theo chiều dọc và chiều ngang của khung giá
không quá ờ mmở

b)

Sai lệch về cự ly tâm hộp trục theo ðýờng chéo góc của khung giá không
quá ế mmụ

7.6. Tổng khoảng hở hoặc ðộ rõ giữa xà nhún và khung giá phải ðúng với quy
ðịnh của thiết kếụ
7.7. Sai lệch chiều dài làm việc của thanh khống chế xà nhún theo chiều dọc
khung giá không quá ờ mm.
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7.8. Xà nhún và lò xo trung ýõng
Dýới tự trọng của thân xe, xà nhún và lò xo trung ýõng phải thỏa mãn
yêu cầu sauừ
- Ðối với lò xo trung ýõng loại bằng thépớ ðộ nghiêng lệch xà nhún theo
chiều dọc xe không quá ờ mm và theo chiều dọc trục không quá ợ mm;
ðối với lò xo trung ýõng loại lò xo không khí hoặc cao suớ ðộ nghiêng
lệch xà nhún không výợt quá quy ðịnh của thiết kếở
- Sai lệch về ðộ cao lò xo trung ýõng trong một giá chuyển hýớng không
výợt quá quy ðịnh của thiết kếụ
7.9. Dýới tự trọng của thân xeớ sai lệch về ðộ cao lò xo hộp trục trong một bộ
trục bánh và trong một giá chuyển hýớng không výợt quá quy ðịnh của
thiết kế.
7.10. Sau khi lắp rápớ cõ cấu giằng hãm của giá chuyển hýớng phải hoạt ðộng
ổn ðịnh và linh hoạt. Khoảng cách từ cõ cấu giằng hãm ðến các bộ
phận khác của giá chuyển hýớng khi ở trạng thái hãm và nhả hãm phải
ðảm bảo theo quy ðịnh của thiết kếụ
7.11. Ở trạng thái nhả hãmớ khe hở giữa guốc hãm và mặt lãn bánh xe hoặc
giữa má hãm và ðĩa hãm phải ðều và theo quy ðịnh của thiết kếụ
7.12. Giữa các bề mặt chịu ma sát của giá chuyển hýớng phải có một lớp dầu
hoặc mỡ bôi trõn (trừ các mặt ma sát của bộ giảm chấn ma sát khô).
Trýờng hợp bàn trýợt chịu lựcớ phýõng pháp bôi trõn phải theo quy
ðịnh của thiết kếụ
7.13. Các chi tiếtớ bộ phận của giá chuyển hýớng ðều phải phủ lớp sõn bảo vệ
(trừ trýờng hợp có quy ðịnh riêng của thiết kế). Yêu cầu kỹ thuật của
lớp sõn phủ phải phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
7.14. Trên khung giá phải gắn nhãn, trong ðó ghi kiểu loại giá chuyển hýớng,
cõ sở chế tạoớ tháng, nãm chế tạo và các ký hiệu khác theo yêu cầu
của thiết kế.

8.

Yêu cầu về kiểm tra sau khi sản xuấtẢ lắp ráp
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8.1. Giá chuyển hýớng sau khi sản xuấtớ lắp ráp mới phải ðýợc kiểm tra chất
lýợng; kết quả kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
8.2. Ðối với giá chuyển hýớng sản xuấtớ lắp ráp mới theo thiết kế lần ðầu
a)

Khung giá chuyển hýớng phải ðýợc thử nghiệm sức bền tĩnh theo tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhở

b) Giá chuyển hýớng phải ðýợc thử nghiệm ðể ðánh giá các chỉ tiêu về ðộng
lực học theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hànhụ
c) Trýớc khi ðýa giá chuyển hýớng vào sản xuất, lắp ráp hàng loạt, sản phẩm
ðầu tiên phải ðýợc lắp vào toa xe khách ðể chạy thử nghiệm vận dụng tối
thiểu ửắắụắắắ km. Ðiều kiện thử nghiệm vận dụng phải týõng ðýõng với
ðiều kiện vận dụng chính thứcụ
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Phụ lục
BIÊN DẠNG VÀ KÍCH THÝỚC MẶT LÃN BÁNH XE
1. Mặt lãn bánh xe khổ ðýờng 1.435 mm:
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2. Mặt lãn bánh xe khổ ðýờng ửụắắắ mmừ
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