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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 
ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 
ШВИДКІСНОГО РУХУ 

Вступ 

На даний час в Україні 9763 км (63%) елект-
рифікованих ділянок і процес електрифікації 
поступово продовжується. Перевага електрифі-
кованих ділянок колії над неелектрифіковани-
ми безперечна, але потребує в кожному конк-
ретному випадку техніко-економічного обґрун-
тування, тому що крім зменшення собівартості 
перевезень виникають додаткові постійні ви-
трати на облаштування та підтримання техно-
логічної здатності електрифікованих ліній, осо-
бливо це суттєво на ділянках прискореного та 
швидкісного руху. Тому, визначення особливо-
стей експлуатації залізничної колії на електри-
фікованих ділянках залізниць при впроваджен-
ні та розширенні полігону швидкісного руху 
представляє собою актуальну науково-
прикладну проблему для залізничного транспо-
рту.  

Історія електрифікації залізниць в Україні 
Зі здобуттям незалежності України гостро 

постало питання собівартості перевезень. Ви-
сокі ціни на нафтопродукти роблять дизельну 
тягу економічно невигідною. 

Один із шляхів вирішення проблеми, 
прийнятий урядом України, – електрифікація 
залізниць. Однак особливістю мережі заліз-
ниць України є те, що окремі ділянки колії бу-
ли електрифіковані по різному. 

На початку електрифікації її ввели на пос-
тійному струмі напругою 3 кВ. Це були осно-
вні завантажені напрямки в районах Донбасу, 
Криворіжжя, від Львова через Карпатські пе-
ревали в Закарпатті, від Харкова через При-
дніпров'я до Криму. 

В подальшому інша частина залізничних 
колій України електрифіковані на змінному 
струмі напругою 25 кВ (підвищена напруга 
дає економію на електроматеріали, на різкому 
скороченні витрат на будівництво електропід-
станцій, а також допускає передачу більшої 
електричної потужності на локомотив, тобто 
дозволяє вести більш великовагові склади і 
прискорити рух ). Так електрифікувалась 
центральна Україна, виходи до портів Одеси, 

шлях Київ – Львів через Коростень, через Бер-
дичів і Тернопіль. 

При електрифікації перспективних ділянок 
залізничної мережі України зараз перевагу від-
дають змінному струмі більш високої напруги 
(~ 25 кВ). Однак якщо потрібно електрифікува-
ти ділянку колії з постійним струмом (= 3 кВ), 
то використовують і цю напругу. 

З 1991 року були електрифіковані наступні 
ділянки загальною довжиною понад 1700 км: 
Роздільна - Кучурган; Львів - Сихів; Красне - 
Тернопіль - Підволочиськ - Хмельницький - 
Жмеринка; Здолбунів - Рівне - Ківерці - Луцьк - 
Ковель; Ніжин - Чернігів, Південно-Західна 
залізниця; Борщагівка - Київ-Жовтневий, Коно-
топ - Ворожба, (одна колія); Коростень - Шепе-
тівка, Фастів - Житомир, Дебальцеве - Червона 
Могила, Донецької залізниці; Дебальцеве - Лу-
ганськ, Донецької залізниці; Яготин - Гребінка 
- Полтава-Київ. - Огульці - Раднаркомівська; 
Полтава - Кременчук - Бурти; Полтава - Крас-
ноград - Лозова. 

Перспективи електрифікації залізниць 
України 

Основні напрямки розвитку вітчизняного 
залізничного транспорту, в тому числі розви-
ток інфраструктури, включаючи колійне гос-
подарство та господарство енергопостачання, 
передбачено в Стратегії розвитку ПАТ «Укр-
залізниця» на 2017-2021 роки [1]. 

Основні напрямки розвитку  інфраструктури: 
1. Оптимізація охоплення і використання 

інфраструктурної мережі (майже 3,5 тис км 
малодіяльних напрямків); 

2. Зниження операційних витрат на обслу-
говування інфраструктури на 4 млрд грн про-
тягом 2017-2021 років; 

3. Стратегічні ініціативи підвищення про-
дуктивності залізничної інфраструктури (буді-
вництво, електрифікація, реконструкція);  

4. Створення інфраструктурного продукту і 
перехід на державне замовлення (мережевий 
контракт); 

5. Перехід від регіональних принципів уп-
равління перевізним процесом до організації 
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  руху поїздів на полігонах значної довжини 
(економія до 1,4 млрд  грн протягом 2017–
2021); 

6. Капітальні інвестиції за 5 років 
40 млрд грн інвестицій: 9 млрд грн. на реконст-
рукцію 1 300 км колій; 4 млрд грн. на модерні-
зацію контактної мережі та СЦБ; 17 млрд грн 
на проекти електрифікації та розвитку. 

Одними із стратегічних цілей та ініціатив ве-
ртикалі пасажирських перевезень є: поступове 
перенесення пасажиропотоків на денні та прис-
корені (швидкісні) поїзди між ключовими паса-
жирськими хабами (45% в 2021 р.);  придбання 
нового рухомого складу – розширення мережі 
швидкісних поїздів ІС, ІС+; нічний експрес. 

На даний час Міністерством інфраструктури 
України заплановані наступні проекти елект-
рифікації залізниць: 

1. Проект «Електрифікація залізничного на-
прямку  Долинська – Миколаїв – Колосівка»  
(орієнтовна вартість проекту становить  близь-
ко 4 282,1  млн. грн.). Долинська – Миколаїв 
(148 км), який є змішаним для руху вантажних і 
пасажирських поїздів і є необхідним для ство-
рення другого електрифікованого ходу на пів-
день та портів Чорного моря. Орієнтовний тер-
мін реалізації 2016-2017 роки; Миколаїв – Ко-
лосівка (105 км), який дозволить разом з  елек-
трифікацією дільниць Долинська – Миколаїв 
здійснювати вантажні та пасажирські переве-
зення із півдня на північ країни. Орієнтовний 
термін реалізації 2016-2017 роки. 

2. Проект «Електрифікація залізничного на-
прямку Ковель – Ізов – Держкордон» (94 км), 
(орієнтовна вартість проекту 644,3 млн. грн), 
який дозволить здійснювати без зупинки про-
пуск поїздів до Державного кордону без зміни 
виду тяги. Орієнтовний термін реалізації 2016 
рік. 

3. Проект «Електрифікація залізничного на-
прямку Бердичів – Житомир – Коростень – Ов-
руч – Держкордон» орієнтовна вартість проекту 
1 840,2 млн. грн) (195 км) (орієнтовний термін 
реалізації 2016–2018 роки). 

4. Чернігів – Горностаївка – Держкордон 
(71 км), (орієнтовна вартість проекту 
590,6 млн. грн.), (орієнтовний термін реалізації 
2019-2020 роки), які разом з електрифікацією з 
Білоруською стороною дозволять збільшити 
пропуск поїздів у напрямку Балтійське море – 
Чорне море; 

5. Потоки – Золотнишине (14 км), (орієнтов-
на вартість проекту 76,9 млн. грн.), (орієнтов-
ний термін реалізації 2019 рік). 

Програма впровадження швидкісного ру-
ху поїздів. 

Програма запуску швидкісного руху почала-
ся в серпні 2002 з запуском «швидкісного» по-
їзда Київ – Харків. Власне «швидкісними» пої-
здами (максимальна швидкість до 140 км/ч) до 
травня 2012 року були поїзда на двох напрям-

ках: Київ - Харків (2002); Київ - Дніпропет-
ровськ (2003). 

Для їх запуску була проведена істотна реко-
нструкція інфраструктури, в тому числі елект-
рифікація, збільшення радіусу кривих, переук-
ладання колії, впровадження стрілок з безпере-
рвною поверхнею кочення. У поїздах викорис-
товуються нові вагони Крюківського 
вагонобудівного заводу і електровози ЧС7, 
ЧС8, ДС3. У наступні роки з'явилися поїзда з 
максимальною швидкістю руху до 160 км/год. 
Проект швидкісного руху передбачав сполу-
чення між усіма найбільшими містами України. 

В рамках цієї програми було виконано: 
- укладено  понад 6 тис. км безстикової колії; 
- проведена реконструкція залізних магістра-
лей та їх інфраструктури за основними напрям-
ками Київ – Харків, Київ – Дніпропетровськ, 
Київ – Хутір-Михайлівський, Київ – Львів; 
- введені в експлуатацію 370 безстикових 
стрілочних переводів з безперервною поверх-
нею кочення; 
- покладені 3,3 тис. км колії на залізобетонних 
шпалах з пружними скріпленнями; 
- збільшена швидкість руху пасажирських 
поїздів до 140-160 км/год на більш ніж 1,8 тис. 
км головних колій магістральних напрямків. 

Особливості експлуатації електрифікова-
них ділянок при зростанні швидкостей руху. 

Враховуючи тенденції збільшення електрифі-
кованих ділянок і підвищення швидкостей руху 
поїздів в Україні актуальними питаннями також є 
ефективна експлуатація таких ділянок. Можна 
виділити наступні моменти. 

При впровадженні прискореного руху повинні 
бути виконані роботи щодо [2]:  
- встановлення та утримування параметрів кри-
вих ділянок колії у межах встановлених норм та 
допусків відповідно до запланованих швидкос-
тей; 
- розроблення нормативної бази з визначенням 
норм і допусків за ухилами відводів ширини колії 
та підвищення зовнішньої рейки, вертикальних та 
бокових уступів головок рейок, вертикальних 
нерівностей, вертикальних прискорень та інших 
параметрів  максимального збільшення протяж-
ності безстикової колії з довгими рейковими плі-
тями та мінімізації кількості розрядних ланок; 
- забезпечення будівництва пунктів діагностики 
із встановленням приладів для вимірювання па-
раметрів динамічної взаємодії колії та рухомого 
складу; 
- застосовування технології підсилення земля-
ного полотна які забезпечують його стабільність 
на весь період експлуатації; 
- вкладання на мостах безстикової колії із зрів-
нювальними пристроями і пружними скріплен-
нями; 
- забезпечення дистанції колії, які будуть обслу-
говувати напрямки прискореного руху матеріа-
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  лами, механізмами, транспортними засобами і 
контингентом; 
- організації робіт з машинізованого утримання 
колії з застосуванням сучасних високопродукти-
вних колійних машин для ремонту і поточного 
утримання колії, стрілочних переводів та інших 
облаштувань колійного господарства.  

На дільницях прискореного руху повинні пе-
редбачатися виконання таких основних колійних 
робіт: 
- модернізація колії; 
- середній (посилений середній) ремонт колії; 
- комплексно-оздоровчий ремонт колії з вико-
ристанням машинних комплексів; 
- суцільна заміна рейок і металевих частин стрі-
лочних переводів новими; 
- шліфування рейок. 

Рейкова колія. 
На ділянках прискореного руху повинні вкла-

датися рейкові пліті безстикової колії звичайної 
довжини або довгі. Рейкові пліті звичайної дов-
жини виготовляються з нових термозміцнених 
рейок типів Р65 або UIC60, вищої або 1 категорії 
якості. Рейки в заводських умовах зварюються  
електроконтактним способом з 25-метрових оди-
ночних рейок без болтових отворів в пліті дов-
жиною до 800 м. При укладанні довгих плітей 
безстикової колії 800-метрові пліті на місці укла-
дки зварюються в довгі пліті безстикової колії без 
зрівнювальних прольотів на довжину блок-
ділянки, або на довжину перегону [3, 4]. 

На ділянках прискореного руху повинні засто-
совуватися залізобетонні шпали не нижче 1 сор-
ту. Укладання старопридатних шпал не дозволя-
ється. Залізобетонні шпали не повинні мати де-
фектів, які забороняють їх використання в колії 
при прискореному русі. Епюра шпал приймається 
відповідно до затвердженої категорійності колій. 

На ділянках прискореного руху поїздів про-
міжні рейкові скріплення застосовуються підк-
ладкового типу з пружними або жорсткими кле-
мами або безпідкладкового типу з пружними 
клемами. Скріплення безпідкладкового типу до-
зволяється застосовувати лише на ділянках з 
вантажонапруженістю не більш 60 млн ткм/км 
за рік. 

Скріплення повинні забезпечувати стійкість 
рейкових ниток проти поперечних переміщень 
(в межах встановлених нормативів по ширині 
колії) і стійкість проти поздовжнього угону. 

Стрілочні переводи. 
Стрілочні переводи на головних коліях по-

винні забезпечувати встановлені швидкості і 
мати конструкцію: рейки типу Р65 та UIC60. 
Вістряки, рамні рейки, вусовики і рухомі осердя 
– термозміцнені.  

Стрілочні переводи на станціях, де зупиня-
ються прискорені пасажирські поїзди, повинні 
забезпечувати швидкість по прямому напрям-
ку не менше 120 км/год, а по боковому – 
40 км/год  [2]. 

Швидкість руху пасажирських поїздів по ста-
нціях, на яких не передбачається зупинка, вста-
новлюється відповідно до технічних характерис-
тик стрілочних переводів, укладених на маршру-
тах прямування.   

При визначені типу стрілочних переводів, що 
будуть використовуватись при будівництві, необ-
хідно при новому будівництві використовувати 
стрілочні переводи із діючого каталогу, що забез-
печують необхідну швидкість руху пасажирських 
поїздів. 

Стрілочні переводи повинні укладатись на 
щебеневий баласт. 

Пристрої підключення електрообігріву стріло-
чних переводів повинні давати можливість відбо-
ру електроенергії для живлення електричного 
колійного інструменту.  

Переїзди. 
Порядок улаштування, обслуговування та ут-

римання залізничних переїздів, що експлуату-
ються на залізницях України визначаються ін-
струкцією ЦП-0174. 

На лініях з прискореним рухом перетини залі-
зничних колій з автомобільними дорогами, а саме 
існуючі переїзди  при швидкостях більше 
120 км/год обов’язково повинні бути переведені в 
розряд із черговим працівником. При швидкостях 
більше 120 км/год черговий по переїзду або пра-
цівник, що виконує його обов'язки повинен при-
пинити рух через переїзд транспортних засобів і 
закрити переїзд на горизонтально-поворотні 
шлагбауми, що повністю перекривають проїж-
джу частину та замкнути їх на навісний замок за 
5 хвилин до проходження прискореного паса-
жирського поїзда. Підходи до залізничного пере-
їзду повинні бути обладнані щитами з інформа-
ційно-попереджувальними написами про потен-
ційну небезпеку від порушень Правил дорож-
нього руху, наприклад: «Увага! Небезпечно! 
Швидкість поїзда більше 140 км/год». 

Габарити на електрифікованих лініях. 
Споруди та пристрої на ділянках залізниць, 

призначених для прискореного руху поїздів ма-
ють відповідати вимогам габариту наближення 
споруд С [3,5].  

На лініях, які споруджуються і тих, що реко-
нструюються, при встановленні нових опор кон-
тактної мережі відстань від осі колії до внутріш-
нього краю опор повинна бути не менше 3,3 м. 
На існуючих лініях до реконструкції опорного 
господарства допускається відстань від осі колії 
до внутрішнього краю опор не менше 3,1 м. 

На дільницях, де реконструюється земляне 
полотно опори встановлюються з ближчим до 
колії габаритом, але не меншим 3,3 м і лише у 
виїмках, що надміру заносяться снігом і на ви-
ходах з них (на довжині до 100 м), за водовід-
відним кюветом з габаритом 5,7 м. 

Можливості підвищення енергоефективності 
експлуатації поїздів на електрифікованих ділян-
ках колії 
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  Підвищення енергоефективності експлуатації 
поїздів на певних напрямках електрифікованих 
ділянок залізниць можливе декількома способа-
ми [6-15], частина яких пов’язана з розробкою та 
впровадженням енергозберігаючих технологій 
водіння поїздів як з використанням спеціальних 
режимних карт, так й застосуванням технічних 
засобів навчання локомотивних бригад (трена-
жерів машиністів локомотивів) [12-14], інші 
способи пов’язані з облаштуванням безпосеред-
ньо інфраструктури [6-11]. І тут системи енерго-
постачання мають «не конфліктувати» з колій-
ною інфраструктурою, а органічно її доповню-
вати. Мається на увазі жорстке дотримання пра-
вил та норм проектування, будівництва та 
технічного обслуговування і ремонту елементів 
тягового енергопостачання (розміщення опор, 
тип підвіски та характеристики контактного 
проводу) та елементів верхньої будови колії (до-
пуски на співосніть з контактною мережею, до-
тримання технічного стану колії тощо ). Макси-
мального ефекту можливо досягти при комплек-
сному підході до оцінки технічного стану інфра-
структури та адаптивності до безпечного  
пропуску поїздів. Особливо це важливо та акту-
ально на ділянках суміщеного руху пасажирсь-
ких та вантажних поїздів, коли налаштування 
параметрів контактної мережі та колії робиться 
усереднено з урахуванням можливих відхилень 
характеристик рухомого складу. Це дає можли-
вість формулювання та подальшого вирішення 
задач векторної оптимізації параметрів інфра-
структури за критеріями не тільки швидкості 
руху й витрат електроенергії на тягу поїздів різ-
ної маси, а й з урахуванням капітальних витрат 
на облаштування елементів інфраструктури і 
заходів з безпеки руху. 

Таким чином, проаналізовано основні напря-
мки розвитку інфраструктури вітчизняних заліз-
ниць з урахуванням можливостей колійного го-
сподарства та господарства енергопостачання. 
Безумовно, що розвиток інфраструктури має 
супроводжуватися комплексом науково-
технічних та технологічних розробок для підви-
щення ефективності експлуатації об’єктів інфра-
структури і збільшення доходності залізничного 
транспорту в цілому. 

Висновки 

Електрифікація ділянок залізниці для 
ПАТ «Укрзалізниця» є одним з пріоритетних 
напрямків, в зв'язку з ефективністю електротяги 
в порівнянні з дизельною тягою. В межах здійс-
нення заходів щодо організації швидкісного ру-
ху в Україні проводилась і продовжується робо-
та з підготовки контактної мережі на основних 
напрямках руху до швидкісного руху. Основним 
завданням департаменту колійного господарства 
було і залишається забезпечення технічного ста-
ну колії, штучних споруд і облаштувань, що га-
рантує безперебійний і безпечний рух поїздів з 
встановленими швидкостями. Безумовно це  
може реалізовуватися на основі систематичного 
технічного нагляду і діагностичного контролю 
стану об'єктів колійного господарства з вияв-
ленням дефектів і попередженням причин, що 
викликають їх несправності і розлади, виконан-
ням в необхідних обсягах по установленій тех-
нологічній послідовності регламентних робіт з 
ремонту і поточного утримання. В даній роботі 
розглянуто основні особливості експлуатації 
залізничної колії, які потрібно врахувати при 
впровадженні та розгалуженні мережі швидкіс-
ного руху з урахуванням специфіки електрифі-
кації магістральних ділянок колії. 
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При впровадженні та розширенні полігону швидкісного руху перевага електрифікованих ділянок без-
перечна, але необхідно враховувати додаткові постійні витрати на облаштування та підтримання техноло-
гічної здатності електрифікованих ліній. 

Метою роботи є аналіз основних напрямків розвитку інфраструктури вітчизняних залізниць з урахуван-
ням можливостей колійного господарства та господарства енергопостачання. 

Основною задачею є формування основних особливостей експлуатації залізничної колії, які потрібно 
врахувати при впровадженні та розгалуженні мережі швидкісного руху з урахуванням специфіки електри-
фікації магістральних ділянок колії. 

Отримані необхідні вихідні стосовно розвитку інфраструктури, що має супроводжуватися комплексом 
науково-технічних та технологічних розробок для підвищення ефективності експлуатації об’єктів інфра-
структури і збільшення доходності залізничного транспорту в цілому. 

Ключові слова: експлуатація залізничної колії; електрифікація залізниці; діагностичний контроль; стан 
об'єктів колійного господарства. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРИ ВНЕДРЕНИЯ 
СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

При внедрении и расширении полигона скоростного движения преимущество электрифицированных 
участков бесспорно, но необходимо учитывать дополнительные постоянные затраты на обустройство и 
поддержание технологической способности электрифицированных линий. 

Целью работы является анализ основных направлений развития инфраструктуры отечественных же-
лезных дорог с учетом возможностей путевого хозяйства и хозяйства энергоснабжения. 

Основной задачей является формирование основных особенностей эксплуатации железнодорожного 
пути, которые нужно учесть при внедрении и разветвлении сети скоростного движения с учетом специфи-
ки электрификации магистральных участков пути. 

Получены необходимые исходные по развитию инфраструктуры, которые должны сопровождаться 
комплексом научно-технических и технологических разработок для повышения эффективности эксплуа-
тации объектов инфраструктуры и увеличение доходности железнодорожного транспорта в целом. 

Ключевые слова: эксплуатация железнодорожного пути; электрификация железной дороги; диагности-
ческий контроль; состояние объектов путевого хозяйства. 
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FEATURES OF OPERATION OF ELECTRIFIED RAILWAY TRACK 
WHEN IMPLEMENTING HIGH-SPEED TRAFFIC 

Advantage of the electrified sites is indisputable at introduction and expansion of the proving ground of the 
high-speed movement, but it is necessary to consider additional constant costs of arrangement and 
maintenance of technological ability of the electrified lines. 

The purpose of work is the analysis of the main directions of development of infrastructure of the native 
railroads taking into account opportunities of road economy and economy of power supply. 

The main objective is formation of the main features of operation of a railway track which need to be 
considered at introduction and a branching of network of the high-speed movement taking into account 
specifics of electrification of the main sites of a way. 

Necessary inputs which have been received, on development of infrastructure which have to be followed by 
a complex of scientific and technical and technological developments for increase in efficiency of operation of 
infrastructure facilities and increase in profitability of railway transport in general. 

Keywords: operation of a railway track; electrification of the railroad; diagnostic check; condition of objects of 
traveling facilities. 
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