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Охолоджуваність гальмового диска визначається його матеріалом, формою та іншими чинниками. У вентиляційному апараті гальмового диска під час гальмування відбувається значне підвищення температури повітря, і, таким чином, на внутрішніх елементах диска виникає термічний стрес [1, 2]. Найвищу температуру під час гальмування має фрикційна поверхня диска [3].
Під час гальмування швидкість повітряного потоку висока, і конвективний теплообмін впливає на температуру гальмового диска. Таким чином, коефіцієнт тепловіддачі конвекцією гальмового диска стає
одним з ключових параметрів моделювання теплової потужності залізничного гальмового диска. Швидкість повітря в одній точці на поверхні гальмового диска залежить від швидкості поїзда і лінійної швидкості обертання диска [4, 5]. У реальному процесі гальмування при високій швидкості поїзда кути між швидкістю поїзда і лінійною швидкістю
обертання кожної точки змінюються. Отже, виникає необхідність у еквівалентному коефіцієнті швидкості руху повітря.
Рух гальмового диска - це синтез руху колеса з плоскою динамікою поїзда і його власного обертання, тому швидкість повітря в точці
на поверхні гальмового диска розраховується як синтез швидкості руху залізничного транспортного засобу і лінійної швидкості обертання,
ω - це кутова швидкість гальмового диску. У окремий момент часу
швидкості руху повітря в різних точках диску відрізняються одна від
одної, але вони є симетричними відносно вертикальної площини, радіус диска є незмінним. При циклічній зміні швидкості руху повітря в
будь-якій точці, швидкість повітря у будь-якій точці на однаковому
радіусі розглядається як змінна тільки по швидкості.
Еквівалентна швидкість руху повітря для заданого радіуса залежить тільки від швидкості руху транспортного засобу.
Таким чином, запропоновано методику розрахунку швидкості руху повітря на поверхні гальмового диска з урахуванням параметрів руху повітряного потоку. Одержаний коефіцієнтом еквівалентної швидкості руху повітря виражає залежність відносної швидкості руху пові110 _________________________________________________________
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тря на поверхні гальмового диска від швидкості руху залізничного
транспортного засобу. Одержані результати дозволяють враховувати
параметри руху повітряного потоку при обчисленні коефіцієнта тепловіддачі конвекцією.
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