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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Залізничний транспорт займає провідне місце в за
безпеченні потреб виробничої сфери та населення Украіни в перевезеНWІХ. 
Спад рівня суспільного виробшщтва в останньому десятиріччі минулого сто

літrя викликав значне скорочення обсягів перевезень на залізничному транспо
рті. При цьому потреба в утриманні належного стану всієї матеріально

технічної бази галузі, збереженні соціальної спрямованості пасажирсьІСНХ пере
везень залишилась. Становище ускладнювалося відсуrніС'ПО реальної фінансо
вої підтримки з боку держави. 

Подолання кризових явищ в економіці країни, здійснення заходів з рефо

рмування залізничного транспорту дали можливість з 2000 року розпочати від
новлення: технічних засобів і одночасно вкладати кошти у виробництво та при

дбання техніки вітчизmпm:х підприємств. Як результат, підвищується рівень 
обслуговування: nасажирів за рахунок використання пасажирських вагонів но

вого покоління та впровадження прискореного руху пасажирських поїздів зі 

ШВИДК:ЇС'ІЮ ДО 140 км/год. 
:Незважаючи на зростання капітальних вкладень, розміри наявних інвес

тицій недостатні для задоволення потреб технічного переоснащення залізнич

\ ного транспорту. З 1992 року щорічні потреби в оновленні задовольнялися не 
~ J більш як ва 20 %, у результаті чого фізичний знос пасажирського рухомого 
~J складу зріс до 82,9 %, що створює реальну загрозу втрати технологічної стійко-

::::,-
сті пасажирських перевезень. В умовах обмеженого фінансування оновлення: 
експлуатаційного парку пасажирсьІСНХ вагонів важливого значення набуває ра
ціональне використання існуючих пасажирських вагонів та підвищеННJІ їх екс
плуатаційних і технічних характеристик. Тому тема даної дисертаційної робо-
ти, яка пов'язана саме з підвищеНWІМ ефективності використаННІІ пасажирських 

вагонів за рахунок удосконалення їх ремонту та методів експлуатації, є актуа
льною. 

Зв'RЗок роботи :J науковими проzрамами, планами, темами. Дисерта

ційна робота виконана відповідно до Закону Украіни «Про залізничний транс

порт>> (від 04.07.96 р. N!! 273/96-ВР); Державної протрами реформув8.ННJІ заліз
ничного транспорту; Державної протрами розвитку рейкового рухомого складу 

на 2008-2020 роки; Комплексної протрами оновлення залізничного рухомого 
складу Украіни на 2008-2020 роки; Концеrщії політики Кабінету Міністрів 
України щодо управління об'єктами державної власності, ·схВаленої розпоря

дженням КМУ від 05.10.2001 р. N!! 467-р; Концепції розвитку транспортно
дорожнього комплексу Украіни на середньостроковий період та до 2020 року, 
затвердженої рішенням Колегії Мінтрансу від 23.10.2001 р. (наказ МfУ від 

05.11.2001 р. N!! 764); КоІЩепції державної програми реформуваПЮІ залізнично
го транспорту (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня: 2006 
р. N!! 651). 

Виконання: дисертаційної роботи пов'язане з основними науковими на

прямками досліджень Дніnропетровського національного університету запізни-
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чного транспорту імені академіка В. Лазаряна: «Розробка концепції nасажирсь

кого руху на залізницях України в 2008-201 S роках» (N~ держ. реєстрації 

0107U010380); «Розробка заходів щодо зменшення дефіциту nасажирських ва
гонів за рахунок оnтимізації КВР, формування та організації руху поїздів» 
(N!! держ. реєстрації 0107U010378); «Оmимізація міцнісних характеристик ме
талоконструкщи кузова пасажирського вагона>> (N!! держ. реєстрацн 

Ol06U007473); «Теоретичні дослідження динаміки nасажирського вагона для 
швидкостей руху до 250 км/год» (N!! держ. реєстрації 0106U007472). У вказаних 
науково-дослідних роботах автор є виконавцем та автором звітів. 

Мета і завдання дослід:нсення. Метою дисертаційної роботи є підви
щення ефективності використання пасажирських вагонів за рахунок обrрунту

вання раціональних міжремонтних циклів, подовження терміну служби та вдо

сконалення методів ексnлуатації. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

виконати аналіз наукових досліджень стосовно оновлення парку 

рухомого складу, ремонту вагонів, подовження їх терміну служби та удоскона

лення методів експлуатації; 

виконати аналіз технічного стану існуючого nарку та нових моде

лей пасажирських вагонів; 

здійснити дослідження міцнісних якостей пасажирських вагонів 

після закінчення нормативного терміну служби та після подовження життєвого 

циклу; 

обrрунтувати терміни служби пасажирських вагонів та розробити 
раціональні міжремонтні цикли; 

удосконалити методи експлуатації пасажирсьЮІХ вагонів; 
виконати техніко-економічне обrрунтування запропонованих заходів. 

Об,єюп дослід:нсення- процес експлуатації та ремонту пасажирських ва

гоюв. 

Предмет дослід:нсення - використання пасажирських вагонів з ураху
ванням особливостей їх експлуатації та ремонту. 

Методи дослід:нсення. Для вирішення поставлених завдань використову

валися такі методи: 

- неруйнівного контролю - для визначення технічного стану металоконс

трукцій кузова та рами пасажирських вагонів; 

- математичної статистики - для обробки існуючих статистичних даних 

та результатів випробувань; 

- nорівняння та графічного аналізу - для визначення в динаміці змін па
рку пасажирських вагонів; 

- ситуаційний підхід - для проведення наукових досліджень стосовно 
ефективного використання пасажирських вагонів за різними варіантами та ви
значення оnтимальної моделі подовження їх терміну служби; 

- порівняльного економічного аналізу - для визначення оптимального 

варіанта організації руху пасажирських поїздів; 

- експертних оцінок - для визначення раціональних міжремонтних цик-
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лів та терміну служби пасажирських вагонів; 
- математичного модетовання та програмування - для вирішення задач, 

пов'язаних з міцніспо пасажирських вагонів до та після подовження їм терміну 
служби; 

- кінцевих елементів - для розрахунку міцнісних якостей кузова паса
жирського вагона. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розви
тку методів ефективного використання пасажирських вагонів з урахуванням 
науково обrрунтованих термінів служби, міжремонтних циклів та особливос
тей їх експлуатації, а саме: 

вперше: 

- розроблено математичну модель формування життєвого циклу паса

жирського вагона з урахуванням витрат на всі види ремонту, що дозволяє міні

мізувати кошти на його утримання; 

- розроблено та теоретично обrрунтовано метод підвищення ефективнос
ті експлуатації пасажирських вагонів за рахунок впровадження денно-нічних 
поїздів та кільцювання рухомого складу на кілька напрямків, що дозволило ча
стково погасити дефіцит пасажирських вагонів;· 

удосконшtено: 

-математичну модель напружено-деформованого стану несучих елемен

тів пасажирсЬІQ[Х вагонів, яка на відміну від існуючих враховує реальний техні

чний стан їх металоконструкцій і дозволяє прийняти рішення стосовно подов

ження терміну служби; 

- математичну модель експлуатаційної роботи пасажирських вагонів 

шляхом уведення коефіцієнта оптимальної експлуатації, який дозволяє виявити 

резерви ефективного використання рухомого складу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у їх використанні 

для удосконалення експлуатації та ремонту пасажирських вагонів, а саме: 

- доопрацьовано методику ефективного використання пасажирських ва

гонів за рахунок подовження терміну їх служби та удосконалення експлуатації 

пасажирських поїздів, яка дозволяє науково обrрунтувати оптимальне викорис

тання існуючого парку пасажирських вагонів та його оновлення на прогнозні 

роки; 

- розроблено метод експлуатації денно-нічних поїздів для обслуговуван

ня окремих напрямків одним рухомим складом, що дозволило впровадити на 

Південно-Західній, Одеській, Львівській залізницях поїзди згідно з запропоно
ваною технологією експлуатації на ділянках Київ - Львів та Київ - Одеса; 

- запропоновано нові міжремонтні цикли та збільшено загальний термін 
служби вагона після капітально-відновлювального ремонту за рахунок визна
чення реального напружено-деформованого стану основних несучих елементів 
вагонів; 

- запропоновано та впроваджено за участю автора на Південно-Західній, 
Південній та Придніпровській залізницях новий метод експлуатації пасажирсь-
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ких вагонів, які використовуються на три напрямки за кільцевою схемою на по
лігоні Київ -Харків- Сімферополь. 

Результати досліджень, що запропоновані автором у дисертаційній робо
ті, були впроваджені також Дніпропетровським національним університетом 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при виконанні науково
дослідних робіт та у навчальному процесі, про що свідчать відповідні акти 

впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в роботі наукові результа

ти, висновки, рекомендації і пропозиції, а також понятrя належать особисто ав

тору і є його науковими розробками. З наукових праць, що виконані у співавто
рстві, у дисертації використані тільки ті положення та ідеї, які є результатом 

особистої роботи здобувача. Роботи [1, 2] надруковані без співавторів. У науко
вих працях, які надруковані у співавторстві, особистий внесок автора полягає у 
такому: 

[З]- виконано аналіз вікової структури, видів ремонту пасажирських ва
гонів та організації кільцювання рухомого складу; 

[4]- виконано наукове обrрунтування нових варіантів міжремонтних 

циклів пасажирських вагонів; 

[5, 19, 20]- розроблено методи кільцювання рухомого складу та обrрун

товано впровадження денно-нічних поїздів; 

[6]- обrрунтовано міжремонтні ЦИКJПІ та методи подовження терміну 

служби вагонів; 

[7] - розроблено математичні моделі для визначення міцнісних властиво

стей пасажирських вагонів купейного та відкритого типу; 

[8] - виконана розробка основних розрахункових схем; 

[9] - проаналізовано технічні характеристики та результатів випробувань 
вагона; 

[10- 15]- особистий внесок при підготовці винаходів визначено довід
ками про творчу участь; 

[ 16] - обrрунтовано технічні параметри нових вагонів для швидкісних пе

ревезень пасажирів; 

[ 17] - виконано обrрунтування нових пасажирських маршрутів на про

гнозні роки; 

[ 18] - обrрунтовано технічні параметри вагонів з розсувними колісними 
парами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідалися на засіданнях науково-технічної ради Головного пасажир
ського управління; 65-й Міжнародній науково-практичній конференції «Про
блеми та перспективи розвитку залізничного транспорТу» (Дніпропетровськ, 
2005 р.); І, IV Міжнародних науково-практичних конференціях «Впровадження 
наукоємних технологій на магістральному та промисловому залізничному 
транспорті» (АлуІІПа, 2005, 2008 р.); П Міжнародній науково-практичній кон
ференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті» 
(м. Судак, червень 2007 р.); li Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Наука в транспортному вимірі: пасажирські перевезення)) (м. Київ, 2006 р.); 
lV, VII Міжнародних конференціях «Проблеми економіки транспорту>> (Дніп
ропетровськ, 2005, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Транспортні зв'язки. Проблеми та перспективи)) (Дніпропетровськ, 2008 р.); 
засіданні міжкафедрального наукового семінару Дніпропетровського націона
льного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (про
токол N!! 2 від 03.07.2008 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 20 наукових 
працях, з яких 9 статей у наукових фахових виданнях, які входять до переліку 
ВАК України (у тому числі 2 без співавторів), 6 патентів та 5 тез доповідей на 
наукових конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг ро

боти становить 195 сторінок. Основний текст займ'ає. 141 сторінку, у тому числі 
27 таблиць (повних З сторінки), 57 рисунків (повних 5 сторінок). Список вико
ристаних джерел нараховує 154 найменувания на 18 сторінках. Крім того дисе
ртація містить 5 додатків на 36 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обrрунтовано актуальність роботи, наведено мету дослідження, 

наукову новизну отриманих результатів, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі досліджена проблема ефективного використання пар

ків рухомого складу в умовах його дефіциту. У наукових працях вона вирішу
ється в основному за рахунок отимізації коппів на придбання нового рухомого 

складу та виконання капітально-відновлювального ремонту існуючому рухо
мому складу для подовження його терміну служби. У той же час оптимальне 

використання рухомого складу за рахунок удосконалення експлуатації паса

жирських поїздів вивчається в незначній кількості наукових досліджень. Про

аналізовані наукові праці та науково-дослідні роботи, які були розроблені в 
Україні після 1992 року, коли почав виникати дефіцит пасажирських вагонів. 
У сі наукові розробки констатували суттєве зниження кількості пасажирських 

вагонів після розподілу парків Міністерства шляхів сполучення СРСР та фізич

не старіння рухомого складу. 

У процесі дослідження даної проблеми були проаналізовані наукові праці 

провідних вчених та спеціалістів у галузі ремонту рухомого складу та організа

ції руху пасажирських поїздів, зокрема: Є. П. Блохіна, В. І. Бобровського, 
Т. В. Бутько, А. А. Босова, М. І. Данько, Ю. В. Дьоміна, М. Б. Кельріха, 

В. К. Міроненка, С. В. Мямліна, В. Я. Негрея, В. І. Новаковича, О. М. Пшінька, 

О. М. Савчука, В. І. Сенька, В. М. Самсонкіна, В. В. Скалозуба, Є. В Нагорно

го, І. Д. Борзилова, В. Г. Анофрієва, Ю. С. Бараша, І. Ю. Левицького, А. В. До
нченка, А. Л. Пуларія, О. Г Рейдемейстера, В. О. Іlіиша, О. Ф. Мірошниченка, 

П. О. Яновського та інших. 
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На основі проведеного анwtізу було встановлено, що на даний час відсут
ній науково обrрунтований метод раціонального використання дефіцитного ру
хомого складу. Тому автором у даній роботі була поставлена мета розробити 
методи ефективного викориСТ8ННJІ пасажирських вагонів за рахунок удоскона
лення технології капітально-відиовmовальних ремонтів, обrрунтування нових 
міжремонтних циклів та впроваджеІПІЯ сучасних методів експлуатації пасажир
ських поїздів. 

У другому розділі розrЛJІНутО етаnність проведеННJІ досліджень дл.и ви
ріmеННJІ проблеми оптимальноrо використання пасажирських ваrонів, зроблено 
аналіз вікової структури існуючоrо парку та анміз характеристик нових моде
лей пасажирських вагонів, методів експлуатації пасажирських поїздів, розроб
лено методику оптимwtЬноrо викориСТІUПUІ пасажирських вагонів на прогнозні 
роки. 

Ефективне викориСТІUПІJІ пасажирських вагонів є управлінським рішен
НІІМ, для оптимальноrо прИЙИІІТr.и поrо в роботі застосовано ситуаційний під
хід та реалізація доспіджень за етапами раціонWІЬноrо рішення, па передбачає 
таку послідовність (рис. 1 ). 

АнІІJІЬ ваrоніо НОІОГО Анвлі:J ІІі8овоJ crpynyp11 Існую-
е ~·а покопІнІUІ АJІІІ nepaae- чоrо aapt:y 

3СННІ паса:аиріВ ПІІС88ирсuІІХ В8І'ОІІів і1і~ 
r f ~ &~~~ 

Ji 
. .!. .:. .g 2~ ~ 

"" !·а 
.8 і 

.& о 

~ u~~ 
і[ u t N' ·і .; :; і~ a-G-1 .; І+-

j~ 
~ J!· ~ І і§ І І і І н ~s~ 

~~·а 

І і І е J а ~ Й·ІІ~ !!! .t ! 

-т l І '"fi їЇ ~ 
ІснуючІ принциnи ТахнІчив ИОХJ\НІІІ.,.. подо-- 2 ! 
формуванІІІ nеркі• ... терміну cnydи ~ ~~ІС ПВС8JkІtрс .. ІСНХ ваrtІНЇВ """ ваrоиіа (рац. 3) > .. "" 

Рис. 1. Схема проведеНН.R доспіджень стосовно 
ефективноrо використання: пасажирських вагонів 

п 
в.• s-·a 

іН~ 
"3 ifl 
~І ~ 
·~ 

~~~ 

Для точноrо встановленНJІ діагнозу проблеми з метою П подмьшого ви

рішеННJІ в роботі проанмізовано існуюче становище парку пасажирських ваго

нів та методи їх експлуатації. За даними Укрзал:і3ниці парк пасажирських ваго

нів станом на 01 січня 2008 р. становить 7 535 одиниць. За роки незалежності 
Укрзалізниця закупила всьоrо 438 нових ваrонів, завдяки чому дефіцит паса-
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жирських вагонів, враховуючи катастрофічний знос, який складає 82,9 %, ста
новить близько З ООО одиниць рухомого складу. 

Рухомий склад, який в основному використовує Укрзалізниця, застарів не 
тільки фізично, а й морально. Іllирина купе, система пожежної безпеки, систе
ма вентиляції, туалети, плавність руху та інші параметри не відповідають євро

пейським стандартам. Необхідне сугrєве оновлення парку вагонамн нового по

коління, які мають конструктивну швидкість 160-200 км/год. 
Укрзалізниця формує пасажирські поїзди, що курсують у внутрішньому 

та міжнародному сполученні. З 2002 до 2007 року кількість пар поїздів зроста
ла, незважаючи на зношений стан пасажирського рухомого складу, а після 2007 
року почала зменшуватися. Для збереження кількості існуючих поїздів Укрзалі

зниця зменшує кількість вагонів у поїздах та никточає з розкладу деякі збитко
ві поїзди. Крім того, формуються двогрупні поїзди, які дозволяють підвищити 

населеність вагонів. 

На основі існуючих принципів формування інвентарного та робочого па

рків, розрахунхової потреби в пасажирських вагонах на прогнозні роки було 

розроблено методику та критерій ефективного використання пасажирських ва

гонів на перспективу. 

Дефіцит пасажирських вагонів утворюється, коли розрахункова кількість 
(потреба) рухомого складу на перспективу менша за наявний робочий парк в 
тому ж році. Зважаючи на це, можна записати: 

ДВ~ =NP~~ -NH~~· (1) 
де: ДВ~ - дефіцит пасажирських вагонів В типу в робочому парку 

в і- му році; 

NP~~ - потреба в робочому парку пасажирських вагонів (} типу 

в і- му році; 

NH~pof> - наявна кількість пасажирських вагонів О типу в робочому 

парку в і- му році. 

У свою чергу величина NH~Jd! розраховується за формулою 

NH~pof> = N~~ - (N~ 41 + N~ 1 " + N~1" + N~,.. + N:_.) + N~,, (2) 
а інвентарна кількість пасажирських вагонів е типу в і -му році N~;.. визнача

ється з виразу 

N~.,. = N~-~. - (N~ 41 + N~ 1 • + N~2.) + N~ 13 , (З) 

розрахункова інвентарна кількість пасажирських вагонів (} типу 
в і- му році; 

N~-~ розрахункова інвентарна кількість пасажирських вагонів (} типу в 
(і -1 ) - му році; 

N~41 - вагони (} типу, які підлягають виключенню з інвентарного парку 
в і- му році після 41 року служби; 

N~ 1 " вагони е типу, які підлягають виключенню з інвентарного парку в 

і- му році після першого технічного діагностування; 
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N~ 24 вагони в типу, які підлягають виюпоченюо з інвентарного парку 

в і- му році після повrорного технічного діагностування; 
N~,.. технологічний запас пасажирських вагонів в типу в і- му році; 

N~m вагоШІ: в типу, які відволікаються на господарчі потреби в і -му 
році; 

N~>" план придбання Укрзалізницею нових вагонів в типу в і-му ро-

ці; 

і індекс розрахункового ров:у. 
У табл. 1 зведені дані розрахунків за формулою ( 1 ). З неї випливає, що 

на всі прогнозні роки зберігається дефіцит пасажирських вагонів, який за бра
ком коштів слід ліквідувати за допомогою заходів ефективного використання 
пасажирських вагонів згідно з (4). 

Таблиця 1 
Розрахунок дефіциту пасажирських вагонів 

Найменуванни 
Значенни величин на розрахункові роки, вагон 

Разом 
2009 20\0 2011 2012 2013 20\4 2015 

Ін~~~:tnаряиА nвр« 
1583 7612 7644 1655 7683 1656 7686 ~ккх ааrоніа -

BNЧqJ~нo термін АІІу.86н 329 359 386 333 385 342 339 2473 

Буnо nодоа.сно тарt.~ін 
І 224 І 259 1295 І 330 І 336 1289 І 248 СІІ)"8tби за ражунок КРП -

fl.JI8н КРП .. nоточимА 
115 126 135 117 135 120 \19 86 рІ• 

ПIJLn8t'8IOТto ВМКІІІОЧСННІО :І 

iНІCtnapНOn:J nap.y nіс:ІІІ. 
~~ pDII)'CJI)'JOijH 

80 90 100 110 182 161 128 851 

Пі.а.n•rwюп. ВИІUІЮЧІDННJО 

:11. ре3)'11Іо1'81'8МН 66 72 11 67 11 68 10 497 
10~ 

Пian•ruan. П011'0pt101q' 

36Е 400 2 39С :т-~чиому 289 215 355 377 388 
18І'Н0С1у08НН10 

ПіатІ~ 8HIUitoЧeHHIO 

nk:n• ПОІПОрноІ"Q 
ІnіІ""""У"ОННІІ 

15 56 92 95 98 101 104 621 

ітn:ноюrІqнкА ~ !ІЗО 830 830 830 830 830 830 

Ві.аеоJІІанн• ваrnнів .-. 120 120 120 120 120 120 120 rocno.aapc .. ki llO"f"'JIJ'бм -
НuакмR ребочнА парк 6412 6444 6 425 6 433 6 376 6 376 6434 ~спи- ... 31.12. -
ПотрdІа • робо'КІму П8рІІ)' 7340 7 494 7 583 7631 7634 7613 1556 
мrонів -
Н..МИwо• або вфіцкт -928 -1 05( -1 158 -1 198 -1 258 -1 237 -1 122 
88ПІНі8 -
п.ан npll.llfiaJnul ааr'Оні• 250 250 280 300 330 360 400 2 17( 
'УІqJ.ІААЇ3НМцеІО 

Н&ммwо~: або .асфІwп -678 -800 -878 -898 -928 -877 -722 
urоніІ nІсл• noЛD8нeнtW -
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ДВЗ~ = ДВ~- (ЕЕ~ ... + ЕВ~ор + ЕВ~.., + EB~wp + N~ .. + ЕВ~оя + EB~np), ( 4) 
- дефіцит вагонів в типу в і -му році після впровадження заходів 

ефективного використання; 

- ефективне використання вагонів в типу в і -му році за рахунок 

підвищення їх пасажировмісності; 

- ефективне використання вагонів е тиnу в і -му році за рахунок 

впровадження нових методів експлуатації пасажирських поїздів; 

- ефективне використання вагонів в типу в і -му році за рахунок 

подовження їм терміну служби; 

- ефективне використання вагонів в типу в і -му році за рахунок 

підвищення швидкості руху пасажирських поїздів; 

- план придбання компаніями-операторами нових вагонів {} типу 
в і-му році; 

EB~ •• ;EB~np- ефективне використання вагонів в типу в і-му році за раху

нок об'єднання парків залізниць та гнучкого планування ремон
тів протягом року відповідно. 

Для погашення дефіциту визначено альтернативні варіанти підвищення 
ефективності використання пасажирських вагонів і для подальших досліджень 
запропоновано тільки ті заходи, що пов'язані з їх ремонтом та експлуатацією: 
подовження терміну служби пасажирських вагонів; удосконалення методів екс

плуатації пасажирських вагонів на кілька напрямків руху; використання паса
жирських вагонів у складі денно-нічних поїздів. 

Дослідження цих заходів виконано в З-му та 4-му розділах дисертаційної 

роботи. 

У третьому розділі наведено результати теоретичних досліджень міцно

сті рами і кузова вагона з максимальними корозійними пошкодженнями після 
28 років служби та вагона після КВР, розробки нових міжремонтних циклів для 
подовження терміну служби пасажирських вагонів. 

На основі результатів технічного діагностування пасажирських вагонів за 

період 1999-2007 рр. та 5 місяців 2008 р. згідно з технічними рішеннями визна
чено відсоток вагонів, яким може бути виконаний КВР (КРП). За результатами 

аналізу були визначені вагони, на яких сукупність мінімальних товщип основ
них несучих елементів така, що заrрожує їх подальшій експлуатації на магіст
ральних коліях. 

Для визначення напруженого стану елементів рами та кузова пасажирсь

ких вагонів після 28 років експлуатації були розроблені математичні моделі, за 
якими обчислені зношені елементи рами та кузова вагонів. Відnовідно до реко

мендацій виконані розрахунки міцнісних якостей кузова за допомогою методу 

кінцевих елементів. Для вагона відкритего типу розрахунки !~.?:кш-гувалися за 

допомогою програмного комплексу SCW, а д.,1я вагона куnейного типу - за 

допомогою програмного комплексу ANSYS v. 11.0. Під час розрахунків розгля-
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далися навантаження, що відповідають І розрахунковому режиму та ІІІ режиму 

при дії стискної поздовжньої сили. 

В умовах дефіциту новоrо рухомого складу значна частина пасажирсько
го парку залізющь України потребує подовження терміну служби, враховуючи 

його реальний технічний стан, умови подальшої експлуатації та планований те

рмін служби. Для цього запропоновано метод ефективного подовження міжре

монтних циклів та загального терміну служби пасажирських вагонів, який на 

відміну від існуючого враховує результати ресурсних випробувань та розраху
нків на міцність. Це дало можливість за допомогою економічного критерію ви

значити найбільш раціональні варіанти використання парку пасажирських ва

гонів. 

Для подовження терміну служби пасажирських вагонів запропоновано 20 
варіантів житrєвих циклів. При цьому враховувалася як існуюча періодичність 

nланових видів ремонту, так і пропонувалися нові міжремонтні цикли. Ці варі

анти були поділені на три групи: перша - подовження терміну служби nаса

жирських вагонів після 28 років, технічноrо діагностування і КР-1; друга - по

довження терміну служби nасажирських вагонів після 28 років, технічного діа
гностування і КРП; третя - подовження терміну служби пасажирських вагонів 
після 28 років, технічного діагностувания і КВР. 

З кожної групи вибрано для подальших досліджень варіант за існуючою 

технологією, технологією Головного пасажирського управління та за проnози

ціями автора. Остаточне порівняння варіантів зведено у розрахункову табл. 2. 
Витрати за усіма варіантами подовження терміну служби існуючим пасажирсь

ким вагонам розраховуються протягом 25 років (термін найбільшого подов
ження життєвого циклу). 

Завдяки ресурсним випробуванням та додатковим випробуванням на міц
ність вдалося встановити науково обrрунтовані міжремонтні строки, подовжити 

термін служби пасажирських вагонів і частково ліквідувати існуючий дефіцит. 
Використання запропонованої методики Укрзалізницею дозволить збільшити 
кількість пасажирських вагонів у робочому парку й частково ліквідувати існу
ючий дефіцит. Величина економічного ефекту від зміни міжремонтних строків 
протягом подовженого життєвого циклу становить 57 443,4 тис. грн, а від про
ведення КВР -81 783,6 тис. грн. 

У четвертому розділі наведено результати досліджень з організації ден
но-нічних та кільцювання пасажирських поїздів, що працюють на кілька на

прямків. 

Після утворення непогашеного дефіциту рухомого складу (розд. 2) на по
рядок денний стають питання з необхідності впровадження нових методів екс
плуатації пасажирських поїздів для вивільнення частки вагонів та використання 
їх на іНІІШХ напрямках, де очікуються додаткові пасажиропотоки. Вирішити 
вказану проблему можна кількома способами. Мета організації денно-нічних 
поїздів- підвищення ефективності використання рухомого складу, що обслуго
вує поїзди на напрямках Київ - Дніпропетровськ, Київ - Одеса, Київ - Харків, 
Київ - ЛЬвів. Ці поїзди мають спільну проблему - вони простоюють у Києві 
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близько 15-16 годин і у русі знаходиться всього 8-9 годин. У результаті на кож
ному напрямку задіяні два рухомих склади. Для істотної економії пасажирських 
вагонів на цих напрямках було запропоновано рух дешю-нічних поїздів, рухо
мий склад яких обе-ртаєrься за одну добу замість двох. Графік руху денно

нічного поїзда наведено на рис. 2. 
Таблиця 2 

Порівиннии варіантів подовження терміну служби 

й пасажирських вагопав за ре1 тингом 

Номер варі8ИІ1і 

nодовжеНИJІ Жfn"Т'ЄВОГО 
Номер 

ХврактериС'І'Иk& варівиrа 
Дисконти! 

РеІtmнг 

циклу ввrона 
групи ВкqJВТН, ТИС. грн 

І І 
ПодовжеННІІ терміну служби на ІЗ років 

І 251 2 
niCJUІ КР-1 (існуюча текнолоm) 

2 І 
Подавжених терміну служби на І З років 

1 З72 з 
nicnи КР-І ( тсхнопоrїи. заnропонована УЗ) 

4 І 
Подов*"нни терміну служби на 14-17 років 

779 І 
niCJUІКP-1 

s 2 
ПодовжсННІІ терміну служби на ІЗ років 

2 480 9 
піспи КРП (існуюча технопоm) 

... -------. - ·- ·- Ш:їдбпrеііНА терміuус.лу;;.бr.іНа Іs~іо p.i\J& · -·· ..... ··-- ····-··-·· 

ІЗ 2 
піспи КРП (технологІя ДПТу) 

І 871 8 

14 2 
ПодовжсННІІ терміну служби на \8-23 років 

І 583 4 
піспи КРП 

15 з 
ПодовжеННІІ терміну служби на 23 роки 

І 872 7 
лІспи КОР (Існуюча техиолоrія) 

16 3 
Подовженни терміну служби на 23 роки 

І 821 6 
піспи КВР (технолоrі•, заnроnонована УЗ) 

17 
з 

ПодовжеННІІ терміну служби на 23-27 років 
І 763 5 

з nродонгацією nicnи КВР 

22 23 2~ 1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
киrв вІдстій 

6,54 І І 10.05 

Киів-пас. l-l-'•'11r+++++..,..~~-+-+-+...,_.,d-t-t-t-t-t-t~i+"'"--г-lt-t-t-l 
~~~- ; ,~ . 

• 
•• .. • 

22.4ІІ..о . • • • ""'- 16,50 22.45 

днІnроnвтровськ І-+ .,.+++-+-+-HH-+'7+-++++І,.rt-+-t-t~"~t-·f-----1 IHH--t-tt r 1-t 
8 • І І 

L 

Рис. 2. Графік руху денно-нічного поїзда Дніпропетровськ -Київ 
за один оборот (поїзд .N'!! 1 - суцільна лінія та поїзд .N'!! 2 - лунктир) 

Останнім часом пасажирських вагонів не вистачає і один рухомий склад 

закріпляють за двома поїздами в одному загальному обороті. Закріпляти рухо
мий склад можна, якщо загальний термін простою обох поїздів на станціях фо
рмування та обороту становить не меІШІ 25-26 годин (з урахування можливого 
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запізнення). При кільцюванні поїздів можна отримати економію часу поїздки 
на одну добу. Рекомендовано чотири схеми кільцювання рухомого складу: на 
два напрямки за кільцевою (рис. З) та маятниковою схемами (рис. 4), на три на
прямки за маятниковою (рис. 5) та кільцевою схемами (рис. 6). 

Станція транзитного формуванНА 
nасажирського nоІзда 2 

Станція призначення па
сажирського nоТзда І 

CraltiiЇJI пр~r.~наченНІІ nа
сажирського nоТзда 2 

СтаІЩія формування nа

сажирського поїзда І 

Рис. З. Кільцева схема експлуатації пасажирських вагонів на два напрямки 

-СтіїіщіJІ призііаченНя па: 
сажирського nоїзда І 

Станція прmначення па

сажирського nоїзда 2 

Рис. 4. Маятникова схема експлуатації пасажирських вагонів на два напрямки 

СтанціА nрюначекия па

сажирського nоїзда З Сrанцік призначення па

сажирського по\"здв 2 

СтанціА формуванНА па

сажирського поТзда І 

Рис. 5. Маятникова схема експлуатації пасажирських вагонів 
на три напрямки НТ
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Очікуваний річний економічний ефект від впровадження денно-нічного 
поїзда Київ - Харків становить 103 626,0 тис. rрн, а від кільцювання рухомого 
складу на напрямку Київ- Дніпропетровськ- Одеса 145 594 тис. rрн. 

Стонціа прюна•СІПЦ 
nac::aoqю•кoro поі3ДВ. 2 

(.'nuщi• 1p8H3ИТUDro фор
М)'ВВНІU. П8СUІ:НрсЬКDІ'О 

поІца2 

, , , 

, , 
, , 

, , , , 

С'ПІІІІd• 11J8Юim!Oro фор
му....,.......,._..коrо 

nоі:JДв З 

Станu.і• пріОКВчеІІWІ 
па=-ираwго noiw З 

Рис. 6. Кільцева схема експлуатації пасажирських вагонів на три напрямки 

висновки 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науко
вого завдання, що виявляється в розробці нових методів підвищення ефектив

ності використання пасажирських вагонів за рахунок подовження їм терміну 
служби та удосконалення ексrшуатації. 

На основі виконаних у роботі досліджень можна констатувати: 

1. Проблема ефективного використання пасажирських вагонів потребує 
подальших комплексних досліджень одночасно за трьома напрямками: 

• 
• 

отимального оновлення парку; 

подовження терміну служби вагонів; 

• удосконалення методів їх ексrшуатації. 

Якщо першим двом напрямкам присвячено багато наукових праць та нау

ково-дослідних робіт, то проблемі ефективності використання вагонів за раху
нок удосконалення методів ексrшуатації пасажирських поїздів приділяється ма

ло уваги. Ця проблема досліджуєтьси в Україні в основному Головюrм паса

жирським управлінням Укрзалізниці та Дніпропетровським національним уні
верситетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

2. Аналіз методів подовження терміну служби пасажирських вагонів за 
рахунок планових видів ремонту або КВР (КРП), здійсюованих різними ремон
тними підприємствами, показав, що це питання потребує додаткових дослі
джень, оскільки житrєвий цикл для. деJІКИХ типів вагонів можна збільшити на 

кілька років. Для наукового обrрунтування додаткового терміну служби паса
жирських вагонів пісЛJІ 28 років та технічного діагностування дли різних видів 
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ремонту (КВР та КРП) слід провести випробування рухомого складу на залиш
ковий ресурс і визначення міцнісних якостей. Максимальний термін подовжен
ня терміну служби пасажирських вагонів слід визначати для кожного ремонт
ного підприємства або депо окремо, залежно від якості ремонту та результатів 
випробувань після виконаного виду ремонту. 

З. В Україні на практиці використовуються різні методи ексІUІуатації па

сажирських вагонів у складі поїздів, але вони не систематизовані, теоретично 

не досліджені й економічно не обrрунтовані. Для оцінки ефективності кожного 
з методів необхідно розробити критерій, за яким можна виконувати їх порів
няння. 

4. Для вирішення проблеми ефективного використання пасажирських ва
гонів, яка rрунтується на альтернативних варіантах дос.яrнення поставленої ме

ти, необхідно застосувати ситуаційний (варіантний) підхід та метод прийняття 
управлінських рішень. 

5. Аналіз існуючого парку пасажирських вагонів показав, що кількість 
рухомого складу за останні 16 років скоротилася приблизно в 1,4 разу. Онов
лення парку вагонів відбувається дуже повільно і становить у середньому 27 
·ІJдиmщь на рік проти 350"'400 одиниць-до-1992-року~-до кінця 2020-року вИЧер
пають свій ресурс 4 274 вагони. Таке старіння парку пасажирських вагонів по
яснюється відсутністю необхідних коштів на придбання рухомого складу. Для 
оновлення парку пасажирських вагонів рекомендовано закуповувати вагони 

нового покоління виробництва ВАТ <<ІСВБЗ», ВАТ «ТВЗ» та двоповерхові ваго

ни зі швидкістю руху до 200 км/год, впровадження яких є найбільш ефектив
ним і обrрунтовано відповідними розрахунками. 

6. Для підвищення ефективності використання пасажирських вагонів 

Укрзалізниця використовує різні методи їх ремонту та експлуатації. Для опти
мізації цього процесу з метою отримання найбільшого ефекту в дисертаційній 
роботі розроблені критерії оцінки ефективності запропонованих рішень та 
прИнципи погашення дефіциту пасажирських вагонів в експлуатаційному парку 
за рахунок таких заходів: 

- удосконалення методів експлуатації вагонів у складі пасажирських по-

їзді в; 

- подовження терміну служби пасажирських вагонів. 
7. Проведений аналіз результатів технічного діагностування пасажирсь

ких вагонів за призначеними видами ремонту згідно з технічними рішеннями 
дозволяє визначити відсоток вагонів, яким може бути виконаний КВР (КРП). 

8. Розрахунки міцнісних якостей елементів рами та кузова пасажирських 
вагонів після 28 років експлуатації з максимальними корозійними пошкоджен
нями та вагонів після проведення КВР дають можливість оцінити напружений 
стан у елементах несучих конструкцій цих вагонів та порівняти їх з результата

ми ресурсних випробувань. Отримані результати свідчать про те, що напруже

ний стан елементів рами та кузова вагонів після 28 років експлуатації з макси
мальними корозійними пошкодженнями вищий за допустимий. Виконання ре-
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монту в обсязі КВР або КРП дозвоЛJІє знизити рівень напружень нижче за д~ 
пустимий, що підтверджується результатами випробувань. 

9. Вперше розроблено математичну модель формуванн.я житгєвого цшсnу 
пасажирського вагона з урахуВІІ.І:ІІІJІМ витрат на всі види ремонту, що дозвоЛJІє 

мінімізувати кошrи на його утримаин.я. 
10. Удосконаnено математичну модель напружен~деформовавого стану 

несучих евементів пасажирських вагонів, .яка на відміну від існуючих враховує 
реальний технічний стан їх метаnоконструхцій і дозвоn.яє прийняти ріmеННJІ 
стосовно подовжеННJІ терміну служби. 

ll. Звлропоноваво методику вибору оптимального варіанта подовжеННJІ 
терміну служби пасажирських вагонів, JПС8 враховує метод виконанн.я першого 
планового виду ремонту або КВР (КРП) пicrur 28 років експлуатації, місце п~ 
ведеШUІ ремонту (депо або завод), а також нові міжремонтні цихли. Такий під
хід до проблеми оновлеІШJІ парку рухомого складу дає можливість підвищити 
ефективність використанн.я пасажирсьхих вагонів в умовах дефіциту інвести
цій. Величина економічного ефекту від зміни міжремонтних строків пр<mІГОМ 
подовженого житrєвого циклу становить 57 443,4 тис. грн, а від проведения 
КВР -81 783,6 тис. грн. 

12. Вперше розроблено та теоретично обrрунтовано метод підвmцени.я 
ефективності експлуатації пасажирських вагонів за рахунок впроваджеНЮІ ден
н~нічних ПОЇЗдів ті1 кіпьцюваННJІ рухомого СЮІаду Н8 кілька напрямків, ЩО Д~ 
зволило частково погасити дефіцит пвсажирських вагонів. 

13. Удосконалено математичну модель експлуатаційної роботи пасажир
ських вагонів lWIJIXOM уведеНІІJІ коефіцієнта оптимаnьноі експлуатації, .икий д~ 
звоn.яє виявити резерви ефе.ІСТИВВого викориС'І'ІUІІU: рухомого складу 

14. УведеННJІ денн~нічвих поїздів дозволяє знизити термін обороту ру
хомого складу до однієї доби і тим самим підвищити коефіцієнт оптимальної 

експлуатації пасажирських вагонів з 0,53 до 1 ,ОО, а також організувати додатко
ву пару поїздів на напруженому напр.ІІМК)' руху між столицею та обласним 
центром. Річний економічний ефеп від впровадження денно-нічного поїзда Ки
ів -Харків становить l 03 626,0 тис. гри. 

15. У роботі вперше систематизовано та розроблено принцшm експлуата
ції пасажирських вагонів у рухомому складі, JІКИЙ курсує одночасно ва кілька 
напр.ямків. Такий метод експлуатації дозвоn.яє підвищити коефіцієнт опТИМІІJІЬ
ної експлуатації пасажирських вагонів, приводить до іх вивільнення ва одних 
напрямках з метою викориСТ8ИНJІ на інших, що дозвоЛJІє освоїти додатковий 
пасажирський потік. Річний економічний ефект від кільцювання: рухомого CltiUl

дy на НапрJІМКУ Київ- Дніпропетровськ- Одеса- 145 594 тис. грн. 
16. Результати роботи впроваджено на Прндвіпровській, Південно

Західній, Львівській та Одеській залізницях та в ДНіпропетровському націона
льному університеті залізничного травспорту імені академіка В. Лазаря:на, про 
що свідчать відповідні акти впроваджеВWJ. НТ
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АНОТАЦІЯ 
Лобойко Л. М. Підвищепив ефективності використання пас:ажирс:ь

ких вагонів. -Рукопис. 

Дисертація на здобугтя наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальнісnо 05.22.20- експлуатація та ремоm засобів транспорту. Дніпропет
ровський національний університет залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009. 

Дисертація присвJРІена проблемі ефективного використання пасажирсь
ких вагонів в умовах ринку за рахунок подовження їх терміну служби та удо

сконалення методів експлуатації. У роботі проаналізовані наукові праці та нау
ково-дослідні роботи стосовно оновлення парків пасажирських вагонів, подов

ження терміну їх служби, зміни міжремонтних строків, впровадження нових 

методів експлуатації пасажирських поїздів. 

Досліджено стан існуючого парку пасажирських вагонів, визначено його 

фізичне та моральне старіння, poзгmrnyro можливість оновлення за рахунок за

купівлі нових вагонів. Проаналізовано існуючу організацію руху пасажирських 

поїздів та зменшення їх кількості в останні роки. Розраховано прогнозну та на
явну кількість пасажирських вагонів на 2009 -2015 роки, удосконалено методи
ку підвищення ефективності їх використання. Запропоновані альтернативні ва

ріанти вирішення цієї проблеми. 
Обфунтовано можливість подовження житrєвого циклу пасажирських 

вагонів з вичерпаним терміном служби завдяки додатковим ресурсним випро

буванням та ВШІробуванням на міцність. Запропоновані нові міжремонтні цик
ли, загальні терміни служби вагонів та методика оцінки ефективності цих захо
дів. 

Удосконалено організацію руху пасажирських поїздів. Сформульовано 
наукові основи функціонування денно-нічних поїздів, уведення яких дозволяє 

знизити термін обороту рухомого складу до однієї доби. Систематизовано та 

удосконалено методи кільцювання рухомого складу на два та три напрямки. 

Визначено економічний ефект від запропонованих у дисертаційній роботі 
заходів. НТ
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Ключові слова: пасажирські вагони, капітально-відновлювальний ремоІП, 

термін служби, міжремонтні строки, ексШІ)'атація пасажирських поїздів, кіль

цювання пасажирських поїздів. 

АННОТАЦИЯ 

Лобойко Л. М. ПовьІшение зффективности использования пассажир
ских вагоиов. - Рукопись. 

Диссертация на сонскание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.22.20- зксШІ)'атация и ремоІП средств транспорта. Днеп
ропетровский национальньхй университет железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009. 
Диссертация посвящена решению проблемьх зффективного использова

ния пассажирских вагонов в условиях рьхнка и дефицита пивестиций за счет 

продления их сроков службьх и усовершенствования методов зксплуатации. 

Исследования показали, что вьхбор оптимального вариаІПа ликвидации 
дефицита пассажирских ваганов в условиях оrраниченньхх ШІвестиций пред
ставляет собою многовариантвую задачу, для решения которой обосновано 

применение ситуационноrо подхода и метода принятия управленческих реше

ний. 

Для установления диагноза проблемьх исследовано состояние сущест

вующего парка пассажирских вагонов, определено его физическое и моральное 

старение, обновление за счет покупки новьІх вагонов. Проанализирована суще

ствующая организация движения пассажирских поездов и уменьшение их ко

личества в последние годьІ. Рассчитано потребное, фактическое количество и 

дефицит пассажирских вагонов в парке с учетом списання, возможного приоб

ретения на 2009- 2015 гоДЬІ. Разработана усовершенствованная методика по
вЬІшения зффективности использования пассажирских вагонов, предложеНЬІ 

альтернативнЬІе вариантЬІ решения данной проблемЬІ. 

В качестве критерия сравнения вариантов предложен непш"аШенньІй де

фицит пассажирских вагонов, которЬІй определен как разница между потребно

стью подвижного состава на перспективу и инвентарньІМ его наличием на те же 

годьІ. При зтом из инвентарного парка исключаются вагонЬІ, подлежащие спи

санню, формированию технологического запаса, отвлечеюпо на хозяйственнь1е 

нуждЬІ, и добавляются новь1е вагоньІ, приобретенНЬІе железнЬІми дорогами. В 
свою очередь непоrашеннЬІй дефицит пассажирских вагонов покрЬІвается за 

счет технических мероприятий, благодаря которь1м зкономится существующий 

подвижной состав. В качестве ограничений для решения данной проблемЬІ 

предложень1 инвестиции, вЬІДеляемЬІе на проrнознь1е годЬІ У крзализньщей со

гласно проекту ПроrраммЬІ реформирования железнодорожного транспорта 

УкраиньІ. 

Обоспована возможность продлении жизненного цикла пассажирских ва

гонов, у которьІХ истек срок службь1, за счет учета результатов дополнительнЬІХ 

ресурснЬІх испЬІтаний и испьпаний на прочность до и после вьшолнения капи

тально-восстановительного ремонта. ПредложенЬІ новь1е межремонтньхе цикль1 
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и общие сроЮІ службьr пассажирских вагонов, а таюке методяка оцеmси зконо
мической зффективности зтих: мероприятий: с помощью метода дисконтирова-
ния. 

ПроведенньІЙ анализ результатов технического диагностирования пасса
жирских вагопав Укрзализвьщи за последние 10 лет по назначеНІПdМ видам ре
монта. согласно техничесmм реmениям, позволяет определить процент вагонов, 

которЬІМ может бьІть ВЬІІІоJПІен КВР (КРП). 
По результатам анализа бьши определеВЬІ вагоНЬІ, у хоторЬІХ совокуп

ность минимальнЬІХ толщип освоВНЬІХ несущих злеметав такая, что угрожает 

дальнейmей зксплуатации на магистральИЬІХ путях. 

В целях определения напряженно-деформированного состо.ІІНИJІ злемен
тов рамьІ и кузова пассажирских: вагопав после 28 лет зксплуатации бЬІJІИ раз
работВНЬІ математические модели, в хоторЬІХ учитьrвался износ злементов рамьr 

и кузова вагонов. 

Согласно нормативНЬІМ требованиям расчет прочности кузова бьш · вьr
полнен с помощью метода :к:овеЧИЬІХ злементов. Для вагона открьІТОго типа 

расчет вьrполнен с помощью проrраммного комплекса SCAD, для вагона ку
пейного типа-с помощью проrраммного комплекса ANSYS v.ll.O. Во время 
расчетов рассматривались наrрузки, которьrе отвечают І и m расчетньrм режи
мам при действии сжимающей продольной силь1. 

Недостаточное количество новЬІХ пассажирских вагонов в общем об"Ьеме 

всего пассажирского парка жслезНЬІХ дорог УкраиньІ требует продления срока 

службьr существующего подвижного состава. ПрИ зтом очень ВажньІМ является 
построение жизненного цикла для каждого пассажярского вагона, учитьmая его 

реальное техническое состояние, условия: дальнейmей зхсплуатации и плано

вЬІЙ срок службь1. 
Для продленкя: срока службьr па:ссажирских вагопав предложеНЬІ 20 ва

риантов жизненньІХ циклов. При зтом уч:ИтьІвалась как существующая перио
дичнасть плановЬІХ видов ремонта, так и предлагались новьrе межремонтНЬІе 

ЦИКЛЬІ. 

У соверmенствована орГ8JІИЗІЩИJІ движения пассажирских поездов за счет 

применения дневно-ноЧНЬІХ поездов и закрепленив: одного подвижного состава 

за несколькими направлениями. Сформулиров8ВЬІ методологические основм 

функционирования дневпо-ноЧНЬІХ поездов между столицей и некоторЬІМИ об
ластнЬІМИ центрами Укр8ИНЬІ, введение которЬІХ позволя:ет снизять время их 

оборота до одних суток. Систематизирована и дополиева технология кольцева

ния подвижного состава ва два и на три направления. 

Ключевьtе слова: пассажирские вагоньr, капитально-восстановительНЬІЙ 

ремоm, срок службьr, межремоНТВЬІе сроки, зксплуатация пассажирских поез

дов, кольцевание пассажирских поездов. 
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nance of transport vehicles. Dnepropetrovsk national university of railway transport 
named after academician V.Lazarian, Dnepropetrovsk, 2009. 

The thesis is devoted to а problem of effective utilization of carriages in market 
conditions due to the prolongation of their service Ще and perfection of methods of 
operation. 

Тhе scientific studies and research works conceming coach yards renovation, 
prolongation of their service life period, change of interrepair life, introductions of 
new methods of carriages operation are analysed in this paper. 

Тhе condition of existing coach yard is investigated, its physical aging and obso
lescence are determined, the possibility of.renovation due to the purchasing of new 
cars is considered. Тhе predictive number of carriages for а period of 2009-2015 and 
availaЬle number of carriages are calculated, method8' of effectiveness increase of ef
ficiency of their use are improved. Alternative methods of the solution of this proЬ
lem are offered. 

Тhе possibility of prolongation of carriages' life cycle which service life has 
been expired, due to additional resource tests and tests for durability is proved. Тhе 
new interrepair cycle, general car life and technique of efficiency estimation of these 
actions are ·offered. 

Organization of passenger trains operation is improved. Methods of а rolling 
stock cyclisation on two and three directions are systematized and improved. 

Тhе saving rate of the actions offered in the thesis is determined. 
Кеу words: Carriages, overall reconditioning, service life, interrepair cycles, 

passenger traips' operation, passenger trains' cyclization. 
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