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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОНТОННИХ СЕКЦІЙ НАПЛАВНОГО 

ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТУ (НЗМ-56) 

Мета. Модернізація технологічного процесу обслуговування понтонних секцій НЗМ-56 в ПТОР військо-

вої частини з метою продовження їх експлуатаційного терміну придатності. Методика. Прикладні дослі-

дження. Результати. Розроблено технологічний процес і нові засоби для обслуговування понтонних секцій 

комплекту наплавного мосту НЗМ-56. Наукова новизна. Новизна полягає в тому, що технологія процесу 

обслуговування понтонних секцій НЗМ-56 в ПТОР військової частини запропонована і апробована вперше в 

частинах Держспецтрансслужби. Практична значимість. Отримані результати технологічного процесу 

будуть впроваджені в технологічний процес військовими частинами Держспецтрансслужби при проведення 

технічного обслуговування і постановки секцій понтонів, інвентарю і елементів мостів НЗМ-56 на різні види 

зберігання. 

Ключові слова: наплавний залізничний міст НЗМ-56; понтон; пункт технічного обслуговування і ремон-

ту; колійний візок; технологічний процес 

Вступ 

Ремонт, обслуговування і утримання напла-

вного мосту НЗМ-56 є комплексом робіт, на-

правлених на підтримку і поліпшення первин-

них експлуатаційних якостей як мосту в ціло-

му, так і його окремих елементів і споруд. Ро-

боти по обслуговуванню і ремонту наплавного 

мосту розділяються на наступні види: обслуго-

вування, поточний ремонт, капітальний ремонт. 

При і капітальному ремонтах наплавного мосту 

виконуються роботи, що вимагають припинен-

ня експлуатації переправи в цілому, або ремон-

тних технічних засобів у складі переправи, ви-

користання стаціонарного спеціального устат-

кування або залучення для виконання робіт 

спеціалізованих підприємств, які в Україні від-

сутні. Слід зазначити що виведений з експлуа-

тації наплавний міст терміном понад місяць, 

потребує обслуговування і постановки на різні 

види зберігання [1, 4]. 

В Збройних Силах України, Державній спе-

ціальній службі транспорту до теперішнього 

часу відсутні ремонтні заводи та спеціально 

обладнанні пункти технічного обслуговування і 

ремонту (далі ПТОР) для наплавних мостів 

НЗМ-56, а сам технологічний процес обслуго-

вування і постановки на зберігання понтонних 

секцій не відповідає вимогам сьогодення. 

Підвищити довговічність наплавних мостів 

НЗМ-56 за рахунок проведення ремонтних ро-

біт, технічного обслуговування елементів ком-

плекту мосту дозволить застосування модерні-

зованого ПТОР військової частини, а також 

удосконаленого технологічного процесу прове-

дення ремонтних робіт. Кафедрою військової 

підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби 

сумісно з інженерами управління військової 
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частини розроблені рекомендації щодо техно-

логічного процесу модернізації ПТОР однієї з 

військових частин, а також практичні рекомен-

дації що до удосконалення раніш розроблених 

методик технічного обслуговування, викладе-

них в «Технічному опису і інструкції по мон-

тажу, перевозці, зберіганню і експлуатації» 

1977 року. 

З цією метою проведено комплекс експери-

ментальних досліджень щодо модернізації 

ПТОР військової частини і технологічного 

процесу переміщення понтонних секцій з пло-

щадки зберігання до площадки перевантажен-

ня, також проведені дослідно-експериментальні 

роботи для проведення робіт в цілому з обслу-

говування понтонних секцій. 

 В результаті досліджень проведено модер-

нізацію приміщення ПТОР, дослідно-

експериментальним шляхом визначено і прове-

дено підбір відповідних механізмів і устатку-

вання для забезпечення виконання заходів ком-

плексного технічного обслуговування комплек-

ту НЗМ-56, відповідно до нормативно - техніч-

ної документації. Базуючись на цих 

дослідженнях були також розроблені методичні 

рекомендації та технологічні карти технологіч-

ного процесу обслуговування понтонних секцій 

в ПТОР військової частини. 

Мета 

Удосконалення і модернізація технологічно-

го процесу обслуговування понтонних секцій 

наплавного залізничного мосту НЗМ-56 в 

ПТОР військової частини, з метою продовжен-

ня їх експлуатаційного терміну придатності. 

Методика 

Застосовувалась пошуково-прикладна, дос-

лідно-експериментальна, практична методика 

досліджень щодо створення нової технології та 

нових способів, запропонованих на основі 

практичних досліджень технологічного проце-

су обслуговування понтонних секцій комплекту 

НЗМ-56 в ПТОР військової частини. 

Дослідними елементами і зразками були, 

секція понтону наплавного залізничного мосту 

НЗМ-56, шляховий візок ПТ-13, ПТОР військо-

вої частини, засоби кріплення понтону, фіксу-

ючий пристрій понтону, інші технічні засоби і 

механізми забезпечення методики дослідження. 

Матеріальна частина наплавного залізнич-

ного мосту НЗМ-56 зберігається відповідно 

«Технічному опису і інструкції по монтажу, 

перевозці, зберіганню і експлуатації» 1977 року 

на території парку військової частини. В склад 

комплекту НЗМ-56 входить 240 понтонів, які 

розділені на секції. Для зручності зберігання і 

транспортування, а також виконання заходів 

дослідження, понтон розділений на три секції: 

носову, середню і кормову, які складуються у 

відповідній послідовності в три яруси (рис. 1) 

[4]. 

 

Рис. 1. Секції понтонів на об’єкті зберігання 

Розміщення, зберігання секцій понтонів, на-

явність значних інтервалів між площадками 

складування забезпечує навантаження на авто-

транспорт (АНС-5) секцій понтонів автомобі-

льним краном вантажопідйомністю не менше 

10 т. Для проведення досліджень застосовува-

лись дві одиниці автомобільних кранів КС-4561 

(рис. 2) [4, 5]. 

 

Рис. 2. Автомобільний  кран КС-4561 

Для транспортування матеріальної частини 

секції понтонів на площадку перевантаження з 
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метою технічного обслуговування і ремонту 

застосовується автопоїзд АНС-5 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Транспортування секцій понтона на 

автопоїзді АНС-5 

В той же час для транспортування понтону в 

ПТОР і виконання заходів з технічного обслу-

говування понтонів застосовувався двовісний 

колійний візок ПТ-13 (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Двовісний колісний візок ПТ-13 

Комплекс експериментальних досліджень з 

усіх видів комплексного технічного обслугову-

вання комплекту матеріальної частини НЗМ-56, 

проводився на модернізованому переобладна-

ному стаціонарному пункті технічного обслу-

говування і ремонту (ПТОР) військової частини 

(рис. 5 та рис. 6). 

 

Рис. 5. Пункт технічного обслуговування і ремонту 

(ПТОР) військової частини 

 

Рис. 6. Пункт технічного обслуговування і ремонту 

(ПТОР) військової частини 

Результати 

За результатами досліджень проведено ряд 

технічно-експлуатаційних робіт з модернізації 

приміщення ПТОР, підготовки колійного візка 

ПТ-13, засобів кріплення понтону, майданчика 

перевантаження понтонів та інші технологічні 

роботи, пов’язані з забезпеченням виконання 

заходів технічного обслуговування і ремонту 

секції понтонів НЗМ-56. 

1. Модернізація наявного ПТОР (рис. 5, 

рис. 6) включає: 

а) встановлення в ПТОР, включаючи майда-

нчик перевантаження, ділянки рельсової колії 

довжиною 25 м для двовісного колійного візка 

з метою переміщення понтонів до ПТОР. Осно-

вними вимогами до устрою колії в ПТОР є: 

- типи рейок, можуть встановлюватися Р-43 

і вище; 

- шпали дерев’яні, залізобетонні; число 

шпал на одну ланку – 40; 

- ширина колії на дерев’яних і залізобетон-

них шпалах між внутрішніми гранями головок 

рейок має бути 1520 мм. Допуск по розширен-

ню колії +8 мм; по звуженню колії – -4 мм 

(п.3.9. ПТЕ залізниць України) (рис. 7); 

 

Рис. 7. ПТОР з вкладеною залізничною колією в 

складі рейко-шпальної решітки довжиною 25 м (для 

переміщення колійного візка з понтоном) 
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б) обладнання ПТОР для виконання маляр-

них робіт. 

2. Підготовка майданчика перевантажен-

ня понтонів з АНС-5 на двовісний колійний 

візок. 

Для перевантаження понтонів з АНС-5 на 

двовісний колійний візок ПТ-13, підготовлений 

спеціально обладнаний майданчик, який роз-

ташовується безпосередньо біля ПТОР. Майда-

нчик повинен відповідати всім вимогам і пра-

вилам міжгалузевих норм і правил з охорони 

праці щодо спеціальних майданчиків з рівним 

твердим покриттям або ґрунтом, здатним 

сприймати навантаження від вантажів і підйо-

мно-транспортних машин. Майданчик для на-

вантажувально-розвантажу-вальних робіт по-

винен мати ухил не більше 3°. При устрою 

майданчика дотримувалися основних вимог 

НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпе-

чної експлуатації вантажопідіймальних кранів» 

та наказу МЕВП України від 19.01.2015 р. 

№ 21(НПАОП 0.00-1.75-15) [5, 6]. 

3. Підбір, підготовка засобів кріплення 

понтону. 

З метою дотримання заходів безпеки при 

транспортуванні понтону до ПТОР на двовіс-

ному візку ПТ-13 з площадки перевантаження, 

а в подальшому, для безпечного виконання ро-

біт з обслуговування частин понтону в поло-

женні на «борту», необхідно мати пристрої і 

деталі для фіксації і кріплення понтону (рис. 8, 

позиція 1- 4). 

 

Рис. 8. Засоби кріплення понтону 

Для фіксації понтону в горизонтальному по-

ложенні, а по мірі виконання робіт з технічного 

обслуговування, в положенні на «борт» в ході 

проведення досліджень застосовувалися лан-

цюгові стяжні пристрої відповідних стандарт-

них норм і типів (рис. 8, позиція 1; 2; 3; 4), а 

також інші фіксуючі засоби, в тому числі цепні 

пристрої і стяжні ремні (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Цепні пристрої і стяжні ремні 

Для стійкого утримання понтону в поло-

женні «на борт» крім ланцюгових стяжок був 

розроблений фіксуючий пристрій понтону (див. 

рис. 8 позиція 3, рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Фіксуючий пристрій понтона 

Фіксуючий пристрій понтону представляє 

собою «П-образну» зварювальну конструкцію з 

металевого швелеру П-10, в якості головної го-

ризонтальної конструкції розташованої поли-

цями вниз з технологічними отворами діамет-

ром 30 мм на відстані 40 мм з обох кінців про-

філю [7]. 
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Для якісного виконання робіт, бездоганного 

виконання заходів безпеки, зниження простою і 

витрат на технічне обслуговування людських і 

матеріальних ресурсів запропоновано організу-

вати технологічний процес обслуговування 

понтонних секцій в ПТОР військової частини за 

суміщеною схемою. Вказана схема технічного 

обслуговування поряд з іншими схемами (спе-

ціалізований, роздільній – потоковим методом) 

виправдовує себе наступними чинниками: 

- усі роботи виконуються на одному робо-

чому пості (працює бригада в складі 3-6 війсь-

ковослужбовців); 

- невелика виробнича програма (3- 4 опера-

ції); 

- робочі пости спеціалізуються на визначе-

них роботах; 

- для поточного обслуговування при неве-

ликому залученні особового складу, техніки, 

механізмів, обладнання [12, 13]. 

Недоліки: 

- слабка продуктивність в зв’язку з обмеже-

ною можливістю механізації трудомістких і 

спеціальних операцій а також залучення особо-

вого складу більш високої кваліфікації. 

Виходячи з отриманих результатів дослі-

дження, технологічний процес обслуговування 

понтонних секцій в ПТОР військової частини 

пропонується організувати в чотири етапи: 

I етап. Навантаження понтонів на майдан-

чиках зберігання на напівпричеп АНС-5 і пере-

міщення до площадки перевантаження біля 

ПТОР. 

II етап. Розвантаження понтонів на майдан-

чику перевантаження на двовісний колійний 

візок, переміщення в ПТОР. 

III етап. Основні роботи технологічного 

процесу обслуговування і підготовки до довго-

строкового зберігання понтонів.  

IY етап. Навантаження понтонів на майдан-

чику перевантаження на напівпричеп АНС-5 і 

переміщення до майданчика зберігання. 

Варто відмітити, що в ході проведення ап-

робаційних робіт по проведенню технічного 

обслуговування елементів НЗМ-56 із виконан-

ням технічно-експлуатаційних робіт проведено: 

- модернізацію приміщення ПТОР; 

- застосування для переміщення елементів 

НЗМ-56 двовісного колійного візка ПТ-13; 

- підбір фіксуючих пристроїв; 

- запровадження суміщеної схеми технічно-

го обслуговування елементів НЗМ -56. 

В результаті впровадження вказаних засобів 

і матеріальних засобів вдалося досягти позити-

вних результатів з гранично малими економіч-

но-фінансовими витратами. 

Наукова новизна 

Вперше запропонована методика технологі-

чного процесу обслуговування понтонних сек-

цій в ПТОР військової частини. 

Практична значимість 

Отримані результати технологічного проце-

су будуть впроваджені в технологічний процес 

військовими частинами Держспецтрансслужби 

при проведенні технічного обслуговування і 

постановки секцій понтонів, інвентарю і елеме-

нтів мостів НЗМ-56 на різні види зберігання. 

Висновки 

В результаті досліджень і в ході проведення 

апробаційних робіт технічного обслуговування 

елементів НЗМ-56 із застосуванням додатково-

го обладнання і впровадження суміщеної схеми 

технічного обслуговування елементів наплав-

ного мосту вдалося досягти позитивних резуль-

татів в умовах значних економічних обмежень 

з гранично малими економічно-фінансовими 

витратами для військової частини. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОНТОННЫХ СЕКЦИЙ НАПЛАВНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА (НЖМ-56) 

Цель. Модернизация технологического процесса обслуживания понтонных секций НЖМ-56 в ПТОРе 

воинской части с целью продления их эксплуатационного срока годности. Методика. Прикладные исследо-

вания. Результаты. Разработан технологический процесс и новые средства для обслуживания понтонных 

секций комплекта наплавного моста НЖМ-56. Научная новизна. Новизна заключается в том, что техноло-

гия процесса обслуживания понтонных секций НЖМ-56 в ПТОРе воинской части предложена и опробована 

впервые в частях Госспецтрансслужбы. Практическая значимость. Полученные результаты технологиче-

ского процесса будут внедрены в технологический процесс воинскими частями Госспецтрансслужбы при 

проведении технического обслуживания и постановки секций понтонов, инвентаря и элементов мостов 

НЖМ-56 на различные виды хранения. 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF MAINTENANCE 

OF PONTOON SECTIONS OF FLOATING RAILWAY BRIDGE (NZHM-

56) 

Purpose. The modernization of maintenance technological process for pontoon sections of NZM-56 in PTOR of 

military unit with the purpose of their fitness operating period extension. Methodology. Applied researches. Find-

ings. A technological process and new facilities are designed for maintenance of pontoon sections of floating bridge 

NZM-56. Originality. A novelty consists in that the technology of maintenance of pontoon sections of NZM-56 in 

PTOR of military sub-unit has been offered and tested first in military unit of the State special railway transport 

(SSRT). Practical value. The obtained results of technological process will be inculcated in the technological pro-

cess by military units of SSRT during conducting of the technical maintenance and raising of pontoon sections 

stock, inventory and elements of bridges of NZM-56 on the different types of storage.  

Keywords: floating railway bridge of NZM-56; pontoon; point of technical maintenance and repair; railway light 

truck; technological process 
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