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Анотація: З метою подовження терміну експлуатації напіввагона, який підлягає 

виключенню із інвентарного парку за терміном служби або технічного стану кузова, 

запропоновано заходи щодо модернізації напіввагона шляхом заміни кузова на новий.  

Постановка проблеми. За роки незалежної України парк вантажних вагонів 

«Укрзалізниці» скорочувався, а технічний стан постійно погіршувався. Недостатній 

об’єм закупівель нових вантажних напіввагонів, а також виключенням їх з 

інвентарного парку за строком служби викликає виникнення дефіциту вагонів. Як 

результат відсутності інвестицій в оновлення вагонного пару, знос вантажних вагонів 

досяг критичного рівня – 89,6%. Це зумовлює розробку та впровадження нових 

альтернативних рішень [1, 5], які сприятимуть подовженню терміну експлуатації 

напіввагонів шляхом модернізації кузова та рами. 

Основні матеріали дослідження. З метою подовження терміну експлуатації 

напіввагона, який підлягає виключенню із інвентарного парку за терміном служби або 

технічного стану кузова, запропоновано [2-4] заходи щодо модернізації напіввагона 

шляхом заміни кузова на новий. 

З метою обґрунтування модернізації конструкції кузова напіввагона та досягнення 

поставленої мети визначені наступні задачі: 
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1. Підготовка даних про кінцево-елементну модель модернізованого кузова;

2. Кінцево-елементний міцносний розрахунок моделі модернізованого кузова;

3. Встановлення найбільш напружених місць конструкції для кожного режиму

навантаження[4-7]; 

4. Привести візуалізацію напруженого та деформованого станів конструкції

модернізованого кузова. 

Металоконструкція кузова вагона має просторову конструкцію, для урахування 

основних геометричних особливостей якої при розробці моделі використовувалися 

об’ємні кінцеві елементи SOLID92, які мають по десять вузлів з трьома степенями 

свободи в кожному вузлі. На рисунку 1 наведена просторова модель кузова вагона. 

Рисунок 1 – Просторова модель кузова вагона 

За результатами виконаних розрахунків за І розрахунковим режимом (удар силою 3,5 

МН) максимальні напруження спостерігались в зоні шворневої балки та  зоні задніх 

упорів та склали 225 МПА, що не перевищує допустиме значення напруження 292,5 

МПа. 

За результатами виконаних розрахунків за ІІІ розрахунковим режимом (розтягування 

силою 1,0 МН) максимальні напруження спостерігались в зоні шворневої та проміжних 

балок і склали від 50 до 112 МПА, що не перевищує допустиме значення напруження 
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195 МПа. 

Висновки. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що 

результати виконаних розрахунків встановлюють доцільність впровадження 

модернізації кузова напіввагона моделі 12-757-01. 
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